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és gondozás első trimeszterbeli gyógy
szerszedés miatt. 1179 

Horváth Imre dr., Melles Mária dr.: Grósz 
Emil dr.: A Rockefeller Foundation 
Magyarország közegészségügyéért. SÍI* 

Horváth Imre dr., Melles Márta dr.: 
Vámossy Zoltán dr.: Olcsó gyógyszer- 
rendelés. 191*

Horváth Imre dr., Vértes László dr.: Dr. 
Vajda Károly, a hazai m odern életbiz
tosítási orvostan megalapítója. 2497-H 

Horváth-Karajz Károly dr., Csepregi An
tal dr., Nemesánszky Elemér dr., 
Tulassay Zsolt dr., Selmeci László dr., 
Szalay Ferenc dr.: Neutrális endo- 
peptidáz-aktivitás primer biliaris cirr- 
hosisos betegek szérumában. 963 

Hubina E. és mtsai: Egyéves növekedési 
hormonpótló kezelés hatása növeke
dési hormonhiányos felnőttek szérum 
tumor marker szintjeire. 1250-S 

Hubina É. és mtsai: A dexamefhason (DEX) 
hatása acromegaliás betegek tumorsejt
jeinek növekedési hormon (GH) és pro
lactin (PRL), valamint patkány hypo
physis sejtjeinek PRL szekréciójára. 
1250-S

Hubina Erika dr., Kovács László dr., Sza
bolcs István dr., Rimanóczy Éva dr., 
Ferencz Antal dr., Czirják Sándor dr., 
Tóth Miklós dr., Szűcs Nikoletté dr., 
Rácz Károly dr., Góth Miklós dr.: Növe
kedési hormonnal történő hormon
pótló kezelés hatásai súlyos növekedé
si hormonhiányos felnőttekben. 2375 

Hutás Imre dr.: Moskovitz Ignác dr.: Az 
asthma gyógykezeléséről. 979*

Igaz P. és mtsai: Hatásos demeclocyclin 
therapia koponyatraumát követő SIADH 
esetében. 1251-S

Igaz Péter dr.: Xenotranszplantáció: utó
pia vagy klinikai realitás? 2759 

Ily és I. és mtsai: Autóimmun polyendocri- 
nopathiák a gyermekkorban. 1251-S 

Incze Ferenc dr.: Új magyar altatógép: Ko- 
med Volument. 453

Iványi János dr.: Felkai Béla dr. (1922— 
1999). 411

Iványi János László dr., Marton Éva dr., 
Kereskai László dr., Kiss Zsuzsanna dr.,

Pajor László dr.: Krónikus myeloid le
ukémiás betegek interferon-kezelésé
nek követése molekuláris biológiai 
módszerekkel. 2527

Jakab Cs. és mtsai: Szülés után 10 évvel fel
ismert Sheehan szindróma. 1251-S 

Jákó János dr., Fenyvesi András dr., Banai 
János dr., Pető Iván dr.: Thrombophilia 
jelensége colitis ulcerosában. 2139 

Jakobovits Ákos dr., Szekeres Lajos dr.: 
Bibliai szövődményes ikerszülés ismét
lődése napjainkban. 1631 

Jánoskuti Lívia dr., Kocsis Judit dr., Len
gyel Mária dr.: Osteogenesis imperfec
ta membranosus kamrai septumdefek- 
tussal. 1413

Járay Jenő dr., Hídvégi Márta dr., Káló 
Zoltán dr., Nagy Júlia dr.: Végstádiu- 
mú veseelégtelen betegek számának elő
rejelzése (A rendszer modellje). 1625 

Jászberényi M. és mtsai: The role of neu
ropeptide Y in the action of orexins on 
the hypothalamo-pituitary-adrenal sys
tem. 1252-S

Jermendy György dr., Nádas Judit dr., Sápi 
Zoltán dr.: Humán-inzulin okozta li- 
poatrophia. 2393

Joób-Fancsaly Árpád dr., Pataky Levente 
dr., Martonffy Katalin dr., Ujpál Márta 
dr., Hrabák Károly dr.: A Gardner- 
szindrómáról több eset kapcsán. 1139 

Juhász F. és mtsai: Változás a benignus 
mellékvesedaganatok sebészi kezelésé
nek taktikájában. Laparoszkópos ad- 
renalektómia -  learning curve. 1252-S 

Juhász Márk dr., Prónai László dr., Zágoni 
Tamás dr., Németh Annamária dr., 
Herszényi László dr., Schandl László 
dr., Tulassay Zsolt dr.: A Helicobacter 
pylori-fertőzést kimutató eljárások 
összehasonlítása. 911 

Juhász Márk dr., Zágoni Tamás dr., Tóth 
Miklós dr., Tulassay Zsolt dr.: A 
coeliakia napjainkban: a bővülő isme
retek áttekintése. 2583 

Juhász Zsolt dr., Jainsch Michael dr., Hock 
András dr., Farkas András dr., Pintér 
András dr.: Az urodinámia helye és ér
téke gyermekekben végzett húgyhó- 
lyag-megnagyobbítás és -pótlás nyo
mon követésében. 1561

Kadocsa Edit dr., Juhász Miklós dr.: A szé
nanáthás betegek allergénspektrumá- 
nak változása a Dél-Alföldön (1990— 
1998). 1617

Kaiser László dr., Sükösd Farkas dr., 
Veszprémi Béla dr., Arany Antal dr., 
Vizer Miklós dr., Szabó István dr., Kis-

S Nóra dr., Magyar Éva dr., Pajor 
dr.: Parvovirus B19-infekció 

foetalis hydropsban. 1661 
Kákosy Tibor dr., Lászlóffy Marianna dr.: 

Az idült perklór-etilén-mérgezés. 
1567

Kakuk György dr.: „Nil nocere!” -  fitote- 
rápia által okozott nephropathia. 2555 

Kalmár Katalin dr., Cseke László dr., 
Zámbó Katalin dr., Horváth Örs Péter 
dr.: Totális gastrectomia után végzett 
aboralis pouch-képzés összehasonlítá
sa Roux-Y rekonstrukcióval. 393 

Káló Zoltán dr., Járay Jenő dr., Nagy Júlia 
dr., Megyesi Áron, Hídvégi Márta dr.: 
Életkilátások a vesepótló kezelések al
ternatívkezelési stratégiáiban. 1761

Kandúr Z. és mtsai: A salsolinol emeli a 
hypophysis elülső lebenyében a cAMP 
szintet. 1253-S

Kántor O. és mtsai: Gasztrointesztinális 
peptidek szerepe az ovuláció sza
bályozásában ciklusos patkányban. 
1253-S

Kapronczay Károly dr.: A krakkói egye
tem. 295-H

Kapronczay Károly dr.: Az orosz egyetemi 
orvosképzés kezdetei. 403-H 

Kapronczay Károly dr.: Az orvostörténész 
emlékezete Mayer Kolos Ferenc szüle
tésének évfordulóján. 1880-H 

Kapronczay Károly dr.: Honvédorvos- 
sorsok Világos után. 1463-H 

Kapronczay Károly dr.: Megemlékezés Du
ka Tivadarról. 2611-H 

Kapronczay Károly dr.: Megemlékezlés Ba- 
saráti Vitus Jánosról (1529-1575). 
2612-H

Kapronczay Katalin dr.: Semmelweis Ig
nác emlékezete Itáliában a XIX. század 
végén.1985-H

Kapronczay Katalin dr.: Választások Ma
gyarországon -  Orvosok és gyógysze
részek az önkormányzatokban 1861— 
1862-ben. 85-H

Károlyi László dr.: A védőnői szervezet 
Tolna megyében. 1361-H 

Károlyi Zsuzsánna dr., Erős Nóra dr., 
Újszászy László dr., Nagy György dr.: 
Gyulladásos bélbetegségek bőr- és 
nyálkahártyatünetei. 1391 

Katona Zoltán dr., Molnár Ilona dr.: Egyes 
szakmai ajánlások jelentősége az anti
biotikum-rezisztencia kiterjedésének 
korában.2639

Keltái Mátyás dr.: Gyógyszeralkalmazási 
szokások összehasonlítása Magyaror
szágon és a fejlett nyugati országokban 
akut coronaria syndromában. 1449 

Kemenes Pál dr.: Orvostörténelem az in
terneten. 185-H

Kende Éva dr., Böröcz Karolina dr.: 
Nosocomialis surveillance -  az új in- 
fekciókontroll iránytűje. 651 

Kerekes Attila dr., Tege Antónia dr., Szar
ka Katalin dr., Temesvári Péter dr.: Anyai 
Trichomonas vaginalis okozta (újszü
löttkori) veleszülett légzészavar. 1821 

Kisely Mihály dr., Tóth Ágnes dr., Emri 
Miklós dr., Lengyel Zsolt dr., Kálvin Be
áta dr., Horváth Géza dr., Trón Lajos 
dr., Bogner Péter dr., Sziklai István dr.: 
A vestibularis ingerület központi ideg- 
rendszeri feldolgozásának agyaktivá
ciós vizsgálata pozitronemissziós to 
mográfiával. 2807

Kiss László dr.: Az első magyarországi 
agydaganat-eltávolítás évfordulója. Lip- 
scher Mór emlékezete. 1877-H 

Kiss László dr.: Harvey Cushing és a ma
gyarok. 187-H

Kiss Zsuzsanna dr.: Josamycin-kezeléssel 
szerzett tapasztalatok bőrgyógyászati 
kórképekben. 1015

Klein Izabella és mtsai: Az öröklődő pajzs- 
mirigyrák (MEN2 típus) genetikai vizs
gálata. 1254-S

Koloszár Sándor dr., Keresztúri Attila dr., 
Kovács László dr.: A hyperprolactinae- 
miás anovulatio kezelése dopamin-ago- 
nista quinagolid adagolásával. 1621 

Koltai Miklós dr., Csécsei Károly dr., Ko- 
vatsits Béla dr.: Foetalis pulzoxymetria 
alkalmazásával nyert tapasztalataink. 
1721
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Konrády A. és mtsa: A hypothyreosis elő
fordulása és okai a pajzsmirigy autonó
miák radiojód therápiáia után. 1254-S 

Konrády András dr.: Tr nyperthyreosis: 
előfordulása, jelentősége és összefüg
gése a jódellátottsággal. 337 

Korányi András és mtsa: Pajzsmirigy hor
mondiagnosztika módszereinek össze
hasonlítása. 1255-S

Kőszó Ferenc dr., Simon Miklós dr.: A por
phyria cutanea tarda patogenezise. 709 

Kosztolányi György dr.: Az emberi genom 
megismerésének egészségügyi és tár
sadalmi kihatásairól. 2423 

Kovács Andrea dr., Szalay László dr.: Kró
nikus hemodialízis-kezelésben részesü
lő betegek életkilátása. 563 

Kovács Ildikó dr., Domokos Margit, Kiat
ka Marianna, Varró Vince dr.: A hazai 
orvosi közlemények néhány szerzői 
jellegzetességének változása 1967 és 1997 
között. 1133

Kovács J. és mtsai: Interszexualitás hype- 
randrogenizmussal és ösztrogén hi
ánnyal -  aromatáz enzim-defektus?
1255- S

Kovács L. és mtsai: Növekedési hormon 
pótló terápia hatásai 1 éves kezelés so
rán felnőttkori GH hiányban. 1255-S 

Kovács László dr., Simon Judit dr., Kovács 
Attila dr. Pócsik Anna dr., Boros István 
dr., Iványi Béla dr., Pokorny Gyula dr.: 
Diffúz alveolaris haemorrhagia sziszté
más lupus erythematosusban. 179 

Kovács László dr., Zallár Andor dr.: Emlé
kezés dr. Batizfalvy János professzorra 
(1895-1960) halálának negyvenedik 
évfordulóján. 2097-H 

Kövesháziné Muntyán Alexandra: A tan
széki könyvtárakról avagy gondolatok 
„Az orvosi könyvtárügy 50 éve,, jubile
umi emlékülés kapcsán. 733-H 

Krasznai Zoárd dr., Balkay László dr., 
Trón Lajos dr.: Agyi FDG-PET-vizsgá- 
latok mennyiségi értékelő módszerei
nek összehasonlítása. 1959 

Krikovszky Dóra dr., Luczay Andrea dr., 
Körner Anna dr., Madácsy László dr.: 
Gyermekkori diabeteses ketoacidosis. 
173

Kristó Katalin dr., Izsó József dr., Balatoni 
Gyuláné dr., Lohinszky Júlia dr., 
Farczádi Enikő dr., Szántó János dr., 
Kofi AgiemangPrempeh dr., Pintér Ta
más dr.: Irinotecan -  második vonal
beli kezeléssel szerzett tapasztalatok 
előrehaladott colorectalis daganatok
ban. 1817

Kullmann Lajos dr.: Országos Orvosi Re
habilitációs Intézet múltja, jelene és jö
vője. 2835

Kun I. és mtsa: Mellékpajzsmirigy adeno- 
mák és medulláris pajzsmirigy car- 
cinomák a marosvásárhelyi endokri
nológiai klinika 5 éves beteganyagában.
1256- S

Kun I.Z. és mtsa: Thyreoidectomiát köve
tő hypothyreosis -  mint a pajzsmirigy 
betegségek által kiváltott depresszív ál
lapotok leggyakoribb oka. 1256-S

Lacza Ágnes, Jáksó Pál, Kereskai László 
dr., Szuhai Károly dr., Méhes Gábor dr., 
Pajor László dr.: A t(12;21) inci- 
denciája és megoszlása a gyermekkori 
akut lymphoblastos leukaemia prog
nosztikai csoportjaiban. 1495

Lázár György dr., Oláh Tibor dr., Szendrényi 
Vilmos dr., Szentpáli Károly dr., Balogh 
Ádám dr.: A  Boerhaave-szindróma se
bészi kezelése. 2255

Lenkey Á. és mtsai: A pajzsmirigyfunkció 
laboratóriumi vizsgálata egészséges 
terhességben öt TSH, szabad tiroxin és 
szabad trijódtironin módszer összeha
sonlításával. 1257-S

Lichtenberger György dr.: Grosszmann 
Mihály: A gégeszűkület kezelése. 1883*

Lőcsei Z. és mtsa: Pajzsmirigy cysta inter
venciós radiológiai kezelése (mit te
gyünk, ha nem hat az alkohol?) 1258-S

Lőcsey L. és mtsai: Bioelektromos impe
dancia elemzés, homocystein, cystatin 
C vizsgálatok dializált és transzplantált 
betegekben. 1257-S

Ludwig Endre dr.: Boros Ernő dr.: Intra- 
venosus befecskendezések borkősavas 
sublimattal streptococcus és staphylo
coccus pyogenes aureus fertőzésnél. 
299*

Lugasi Andrea dr.: Az élelmiszer eredetű 
flavonoidok potenciális egészségvédő 
hatása. 1751

Lugosi László dr., Molnár Imre dr.: Terá
piás és preventív klinikai vizsgálatok 
metaanalízise. 2779

Lugosi László dr., Molnár Imre: Orvosi di
agnosztikus próbák értékelése: Bayes- 
tétel, ROC-görbe és Kappa-teszt. 1725

Lugossy Gyula dr.: In memóriám veritatis: 
A Budai Irgalmaskórház, illetve az Or
szágos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet Szemészeti Osztálya alapításá
nak és működésének rövid története 
1978-ig. 2205-H

Lukács G. és mtsai: Szekunder pajzsmi- 
rigyműtétek indikációja és eredményei: 
20 éves tapasztalat. 1258-S

Machay Tamás dr.: Dobszay László dr.: A 
hydrokephalus internus jelentősége a 
gyermekgyógyászatban. 2503*

Magony S. és mtsai: A polyuria-polydipsia 
szindróma differenciáldiagnosztikája TI 
súlyozott MRI segítségével. 1259-S 

Magony S. és mtsai: Klinikai tapasztalatok 
az acromegalia rövid és hosszú hatású 
szomatosztatin analóggal történő ke
zelésével. 1258-S

Magyar Pál dr., Herjavecz Irén dr., Hirsch
berg Andor dr., Krasznó Pál dr., Mo
hácsi Edit dr., Nékám Kristóf dr., Fónay 
Károly dr., Berta Gyula dr., Győri Zsu
zsa dr., Márk Zsuzsa dr.: A glükokorti- 
koid mometazon furoát orrspray for
mában való adásának hatása szezoná
lis allergiás rhinitisben. 1407 

Majnik Judit és mtsai: MEN2a szindróma 
genetikai szűrővizsgálatával szerzett 
tapasztalatok a Semmelweis Egyetem 
II. Belgyógyászati Klinikán. 1259-S 

Makara J.K. és mtsai: Ozmolaritás hatása 
a K+ által kiváltott válaszra patkány zó
na glomerulóza sejteken. 1260-S 

Mangel László dr., Julow Jenő dr., Major 
Tibor dr., Valálik István dr., Horváth 
Ákos dr., Kiss Tibor dr., Somogyi And
rás dr., Németh György dr.: Elsődleges 
agydaganatok CT-alapú 3D konformá- 
lis sugárkezelése: külső és szövetközi 
besugárzási lehetőségek hazánkban. 
1703

Márk László dr., Katona András dr.: 
Stroke és cardiovascularis hatások a sta-

tinokkal végzett klinikai végpontú, 
randomizált, kontrollos vizsgálatokban. 
1501

Marschalkó Márta dr., Pónyai Györgyi dr., 
Ablonczy Éva dr., Horváth Attila dr.: 
Dermatomyositis: klinikai megfigyelé
sek 34 betegen. 225

Marton János dr., Hulesch Helga dr.: Kül
földi folyóiratcikkek a tudományos te
vékenység értékelésében. 2659 

Matolcsy András dr., BorbélyiZita dr., De
meter Judit dr., Egyed Miklós dr., Fekete 
Sándor dr., Földi János dr., Gergely La
jos dr., Kajtár Pál dr., Kelényi Gábor 
dr., Kiss Attila dr., László Terézia dr., 
Lehoczky Dezső dr., Losonczy Hajna 
dr., Nagy Mónika dr., Pál Katalin dr., 
Pálóczy Katalin dr., Radványi Gáspár 
dr., Semsei Imre dr., Varga Gyula dr., 
Udvardy Miklós dr.: A minimális re- 
ziduális betegség kimutatása B-sejtes 
tumorok esetében az immunglobulin 
nehézlánc génre specifikus polimeráz 
láncreakció segítségével. 1403 

Mátyus János dr., Szebenyi Béla dr., Rédl 
Pál dr., Mikita János dr., Gáspár Leven
te dr., Haris Ágnes dr., Radó János dr., 
Kakuk György dr.: Hypophosphatae- 
miával járó onkogén osteomalacia. 2785 

Méhes Károly dr.: A gyógyítás tanítása. 
1781-H

Méhes Károly dr.: Centromera-szétválás 
és malignitás. 2479

Mészáros Gábor dr.: Az égéskezelés hazai 
problémái a fél évszázados szemlélet- 
változás tükrében. 231 

Mészáros J. és mtsai: Ectopias ACTH syn- 
droma esete. 1260-S

Mészáros J. és mtsai: Sandostatin LAR ke
zelés akromegaliát okozó hypophysis 
adenoma esetén. 1260-S 

Mogyorósi Gábor dr., Belicza Éva dr., Ka
rácsonyi Tünde dr., Szűcs Éva dr.: A ve
leszületett szívhibák incidenciája és in
vazív kezelése Hajdú-Bihar megyében. 
1278

Molnár Béla dr., Kármán József dr., Né
meth Annamária dr., Prónai László dr., 
Zágoni Tamás dr., Tulassay Zsolt dr.: 
Aneuploidia meghatározása emésztő
rendszeri endoszkópos biopsziás min
tákból. 789

Molnár I. és mtsai: Differenciál diagnosz
tikai nehézségek a nemi differenciáló
dás zavaraiban ovotesticularis inter- 
sexualitas esetünk kapcsán. 1261-S 

Molnár L: Humán 5’-dejodináz (DII) és 
nátrium jodid symporter (NIS) elleni 
autoantitestek előfordulása Graves-hy- 
perthyreosisban. 1261-S 

Molnár Lenke dr., Berki Tímea dr., 
Hussain Alizadeh dr., Németh Péter 
dr., Losonczy Hajna dr.: A TNF-a sze
repének immunszerológiai és im
munhisztokémiai vizsgálata myelodys- 
plasiás syndromában 1807 

Molnár Tihamér dr., Zámbó Katalin dr., 
Schmidt Erzsébet dr., Tekeres Miklós 
dr.: Dipyridamol-teszt az agyi kerin
gészavarok korai felismerésében? 2717 

Mondok Ágnes és mtsai: Kezelési eredmé
nyek acromegáliában 100 beteg kor
történetének retrospektív vizsgálata 
alapján. 1262-S

Morava Éva dr., Masszi György dr., Czakó 
Márta dr., Tóth Gábor dr., Melegh Béla 
dr., Kosztolányi György dr.: 22qll.2 
kromoszómadeléció és velo-cardio-fa-
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cialis szindróma egy Fallot-tetralógiás 
betegben. 1873

Moretti Magdolna dr., Varga Gabriella dr.: 
Pszichiátriai kórképek bőrtünetei. 169

Muzsnai Á. és mtsai: Gyermekkori GH- 
termelő adenomák prognózisa (két eset 
bemutatása). 1262-S

Műzes Györgyi dr., Pitlik Ervin dr., Gohér 
Ágnes dr., Somogyi Anikó dr., Tulassay 
Zsolt dr.: Felnőttkori I. típusú Gaucher- 
kór esete. 669

Nagy András dr., Temesvári András dr., 
Pártos Oszkár dr., Lengyel Mária dr.: 
Myocardialis perfúzió értékelése intra
vénás kontraszt-echokardiográfia se
gítségével. 2439

Nagy Gabriella dr., Dzsinich Csaba dr., 
Sepa György dr., Selmeci László dr., 
Windisch Mária dr., Petrohai Ágnes dr., 
Gálfy Ildikó dr., Szabolcs Zoltán dr.: Új 
módszer a cerebrospinalis fluidum 
(CSF) intraoperativ biokémiai monito
rozásában tnoracoabdominalis aorta- 
aneurysma-műtétek során. 1343 

Nagy Judit dr., Wittmann István dr.: 
Nephropathia nem inzulindependens 
(2. típusú) diabetes mellhúsban. 609 

Nagy Péter dr., Kádasi László dr.: Ami- 
fostin cytoprotectiv hatása az előreha
ladott ovarium-carcinomák kombinált 
kemoterápiájában. 2027 

Nagy Zsuzsanna dr., Kószó Ferenc dr., Pár 
Álajos dr., Nagy Ágnes dr., Horányi 
Margit dr., Morvay Márta dr., Dobozy 
Attila dr., Mózsik Gyula dr.: Porphyria 
cutanea tarda: kockázati tényező-e a 
haemochromatosis gén (HFE)-mutá- 
ció és a hepatitis-C vírus (HCV)-in- 
fekció? 2031

Nékám Kristóf dr.: Hajós Károly dr.: A lég
zőszervi allergiás betegségek kezelésé
ről. (Histamin-, histaminase-, histamin- 
azoprotein-, antihistaminanyagok). 859* 

Nemes Attila dr., Forster Tamás dr., Pálin
kás Attila dr., Vass Andrea dr., 
Borthaiser Angela dr., Ungi Imre dr., 
Thury Attila dr., Litvai Emőke dr., Ná- 
daskay Márta dr., Csanády Miklós dr.: 
A dipyridamol-terheléses transoesopha- 
gealis echokardiográfia segítségével szá
mított coronaria-áramlási rezerv klinikai 
értéke ischaemiás szívbetegségben. 2327 

Nemes Attila dr.: Érsebészet az ezredfor
dulón. 2397-H

Nemes J. és mtsai: A centrális imidazolin 
agonista rilmenidine (Tenaxum) hatása 
a renin-angiotensin-aldoszteron-catecho- 
lamin rendszerre, valamint az oxidativ 
stressz paramétereire essentialis hyper- 
toniás betegekben. 1263-S 

Nemes Zsuzsanna dr., Péterfi Zoltán dr.: 
Együttes leptospira- és hantavírus-fertő- 
zés ugyanabban a betegben. 499 

Nyári Tibor dr., Mészáros Gyula dr., Deák 
Judit dr., Nagy Erzsébet dr., Kovács 
László dr.: A Chlamydia trachomatis- 
szűrés lehetősége Magyarországon -  
költség-haszon elemzés. 1511 

Nyáry István dr.: Fényes István dr., Zoltán 
László dr.: A hydrocephalusok műtéti 
megoldásának kérdése, különös tekin
tettel a Torkildsen műtétre (ventricu- 
locisternostomia). 1367*

Olasz Lajos dr., Németh Árpád dr., 
Kubatov Miklós dr., Nyárády Zoltán

dr.: Kiterjedt facialis defektusok kettős 
lebenyes rekonstrukciója. 2079

Olasz Lajos dr., Németh Árpád dr., 
Nyárády Zoltán dr., Tornócky Tamás 
dr., Királyfalvi László dr.: Kombinált 
cisplatin-tartalmú kemoterápia rando- 
mizált vizsgálata a fej-nyak régióban 
lévő planocellularis rákok kezelésében. 
2433

Osváth Péter dr., Fekete Sándor dr., Boncz 
István dr., Domino George: Egyetemi 
hallgatók és nővérek az orvosi közre
működéssel elkövetett öngyilkossággal 
kapcsolatos attitűdjének összehasonlí
tó vizsgálata -  első eredmények. 839

Osváth Péter dr., Nagy Anikó dr., Fekete 
Sándor dr., Tényi Tamás dr., Trixler 
Mátyás dr., Radnai Imre dr.: Csattanó
maszlag-mérgezés esete -  a differenciál
diagnózis gyakorlati kérdései. 133

Osztrogonácz Henrik dr., Gerevich József 
dr., Horváth Gábor dr., Tolvaj Gyula dr., 
Dávid Károly dr.: Idült hepatitisvírus
fertőzések előfordulása drogfogyasz
tókban. 715

P. Nagy Zoltán dr., Berényi Ervin dr., 
Bogner Péter dr., Menaly József dr., 
Viski Anna dr., Répa Imre dr.: Az emlő 
dinamikus MR-vizsgálata -  szövettani 
korreláció. 119

Pál Alajos dr., Rőth Erzsébet dr., Rumi 
György jr. dr., Kovács Zoltán dr., Nemes 
János dr., Mózsik Gyula dr.: Oxidativ 
stressz és antioxidáns védelem alkoho
los májbetegségben és krónikus C he
patitisben. 1655

Pál Mátyás dr., Lengyel Mária dr.: A bal- 
kamra-funkció rövid és hosszú távú 
változása mitralis regurgitatio sebészi 
megoldása után. 1127

Pálinkás Attila dr., Marosi György dr., 
Hornyák Edina dr., Forster Tamás dr., 
Nemes Attila dr., Varga Albert dr., 
Csanády Miklós dr.: Fenyegető para
dox embólia esete. 1517

Palkovits Miklós dr.: Az agy és a fájdalom: 
az érzékelés és a válasz agypályái és 
transzmitterei. 2231

Pálóczi Katalin dr., Nahajevszky Sarolta 
dr., Jakab Katalin dr., Regéczy Nóra dr., 
Gopcsa László dr., László Előd dr., Földi 
János dr.: Immunfenotípus vizsgálata 
akut leukémiákban: a minimális reziduá- 
lis betegség kimutatási lehetősége. 2487

Papp Zoltán dr., Urbancsek János dr.: A 
reproduktív biológia és genetika szak
mai és etikai kihívásai az új évezred 
küszöbén. 1327

Pár Alajos dr.: A kezelés lehetőségei alko
holos májbetegségekben. (Absztinencia, 
táplálkozás, gyógyszerek, májtransz
plantáció). 827

Paragh György dr., Balogh Zoltán dr.: Fib- 
rátok hatása a lipidanyagcserére és a 
véralvadási rendszerre. 23

Patócs A. és mtsai: Hormonálisán inaktív 
mellékvesekéreg adenomák genetikai 
és biokémiai jellegzetességeinek vizs
gálata. 1263-S

Pávics László dr., Dibó György dr., Ambrus 
Edit dr., Séra Teréz dr., Vécsei László 
dr., Csernay László dr.: 123I-IBZM (3- 
jód-6-metoxi-benzamid) neurorecep- 
tor-szcintigráfiával szerzett kezdeti ta
pasztalatok extrapyramidalis kórké
pekben. 1073

Pestessy József dr.: „Huncut” latin igék, fő
nevek, melléknevek. 1680-H

Pete Imre dr., Gaudi István dr., Szerdahe
lyi Andrea dr., Tóth Erika dr., Pulay 
Tamás dr., Szentirmay Zoltán dr.: A 
cervixdaganatok citometriai heteroge
nitásának vizsgálata sejtenkénti DNS- 
analízissel, a daganatheterogenitás 
prognosztikai értékének meghatározá
sa céljából. 2187

Péter Zoltán dr., Zala Judit dr., Szabó Olga 
dr., Sonfalvi Ervin dr., Telegdy László 
dr.: Tünetek alkoholos májbetegek 
gombás oesophagitisében. 1507

Péterffy Árpád dr., Horváth Géza dr., Ta
más Csaba dr., Bodnár Ferenc dr., 
Szokol Miklós dr., Vaszily Miklós dr.: 
Szívműtétek Jehova tanúinál. 959

Péteri Miklós dr., Back Frigyes dr.: Ötven
éves a fővárosi Szent Imre Kórház. 
1465

Pétervári László dr., Varga Ágnes, Tankó 
András dr., Szabó László dr., Godó 
György dr.: A tarkótáji ödéma jelentő
sége 35 év alatti gravidák magzatain. 
399

Petri Margit dr.: A gasztroenterológiai re
habilitáció kérdései. 2193

Pintér Endre dr.: A Szent Margit Kórház 
története. 2615

Pocsay G. és mtsai: Differenciált pajzsmi
rigy karcinomák131J kezelésének kérdé
sei saját tapasztalatok tükrében. 
1264-S

Puskás Tamás dr., Király István dr.: 
Perkután epehólyag-punkció és -dre- 
názs. 2343

Pusztai Péter és mtsai: Diabeteses mas- 
topathia -  lymphocytás mastitis. 1264-S

Radácsi A. és mtsai: A TG/TSH hányados 
mint a pajzsmirigystimuláció jelzője 
különböző jódellátottságú területen 
élő időseknél. 1264-S

Rák Kálmán dr.: Kelemen Endre (1921— 
2000). 919

Rák Kálmán dr.: Ringelhann Béla dr. 
(1917-1999). 412

Rapavi Erika, Blázovics Anna dr., Fehér 
János dr.: A gyógynövények szerepe az 
ősi Kína gyógyászatában. 2093-H

Rapp János dr., Kása Lajos dr., Halász 
Ádrien dr., Kereki Erzsébet dr., Börzsö
nyi László dr.: Interleukin-4, interleu- 
kin-5, triptáz és eosinophil kationos 
proteinszintek meghatározása az orr
mosó folyadékban rhinitis allergicá- 
ban. 1919

Rejtő László dr., Balázs Margit dr., Ádány 
Róza dr., Rák Kálmán dr., Telek Béla 
dr., Kiss Attila dr., Ujj György dr., Me
zei Gabriella dr., Balogn Erzsébet dr., 
Udvardy Miklós dr.: Fluoreszcencia in 
situ hibridizációval szerzett tapaszta
lataink a krónikus myeloid leukaemia 
diagnosztikájában és követésében. 
2133

Répa Imre dr., P. Nagy Zoltán dr., Horváth 
Gyula dr., Horváth László dr., Bajzik 
Gábor dr., Bogner Péter dr.: MR-vezé- 
relt diagnosztikus és terápiás beavat
kozások (Áttekintés és saját kezdeti ta
pasztalatok). 1923

Reuter Gábor dr., Kátai Andrea dr., Kál
mán Mária dr., Szűcs György dr.: Hu
mán calicivírus-fertőzés első magyar- 
országi igazolása. 2071

6



Rojkovich Bernadette dr., Poor Gyula dr., 
Koó Éva dr., Mikó Ibolya dr., Orbán 
Ilona dr., Balogh Zsolt dr., Gömör Béla 
dr., Z. Szabó László dr.: Polychondritis 
recidivans sokszínű klinikai megjele
nése hat eset kapcsán. 1397 

Róka Richárd dr., Séra Teréz dr., Pajor 
László dr., Thurzó László dr., Láng Jenő 
dr., Csernay László dr., Pávics László 
dr.: ‘“Re HEDP-terápiával szerzett ta
pasztalatok a metasztatikus csontfáj
dalom kezelésében. 1019 

Romics Imre dr., Nagy Félix dr.: Borza 
Jenő dr.: Az éjjeli ágybavizelésről. 407* 

Ruszty László dr., Nagy András dr., Szőnyi 
Tibor dr., Vályi Péter dr., Poór Ferenc 
dr., Takács János dr., Zalaváry István 
dr.: Lisinopril-kezelés hatékonyságá
nak vizsgálata kardiális dekompenzáci- 
óban szenvedő betegeken. 1867 

Ruzsovics Ágnes dr., Molnár Béla dr., Tu- 
lassay Zsolt dr.: A Helicobacter pylori 
molekuláris biológiai jellemzői. 2535

Sági Erzsébet dr.: A budai katonai kórház 
1789. évi alapításának és elhelyezésé
nek története. 1195-H 

Sági Erzsébet dr.: A budai katonai kórház 
szervezési adatai és működése 1950-ig. 
1359-H

Ságodi L.: Selective removal of Leydig cell 
tumor in a prepubertal boy. 1265-S 

Sal L: DCA 2000 analizátorral szerzett ta
pasztalatok cukorbeteg gondozás so
rán. 1265-S

Salacz György dr.: Emlékezés a magyar 
kontaktológia alapítójára, Győrffy Ist
vánra (1912-1999). 1143 

Salacz György dr.: Emlékezés Nónay Ti
borra, születésének évfordulója alkal
mából. 1571-H

Sallai Á. és mtsai: Congenitalis adrenalis 
hyperplasia miatt kezelt betegek ser
dülése. 1266-S

Sándor György dr., Kajtár Pál dr.: Malig- 
nus betegségek perinatalis eredetéről. 
2015

Sáringer Attila dr., Bitvai Katalin dr., 
Madarasi Anna dr., Kiss Ágnes dr., 
Hirsch Anikó dr., Wollák István dr., 
Czinner Antal dr.: A csecsemőkori cri- 
copharyngealis incoordinatio és a fo
kozott gastrooesophagealis refluxkész- 
ség közötti kapcsolat vizsgálatának 
előzetes eredményei. 663 

Sárszegi Zsolt dr., Jobst Kázmér dr., Nagy 
Judit dr.: Az alumínium felszívódásá
nak és szérumszintjének kinetikája 
krónikus veseelégtelenségben. 1915 

Schlammadinger Ágota dr., Kerényi 
Adrienne dr., Muszbek László dr., Boda 
Zoltán dr.: A nagy nyíróerejű áramlási 
viszonyokat vizsgáló módszerek szere
pe a von Willebrand-betegség szűrésé
ben és diagnosztikájában. 2245 

Sebők Béla dr., Schneider Imre dr.: Im
munmoduláció fumársavészterekkel. 
Szisztémás terápiás lehetőség psoria- 
sisban. 129

Siklós Pál dr., Lázár Erika dr., Petik Dóra 
dr., Sebestyén András dr., Pálfalvi 
László dr., Ungár László dr.: Méhen kí
vüli terhességgel szövődött, sikeresen 
kiviselt méhen belüli ikerterhesség 
esete. 2251

Simon Kornél dr.: Az evidence based 
medicine elvei; érdemek és fonák je
lenségek. 771

Solt Jenő dr., Bajor Judit dr., Moizs Mari
ann dr., Grexa Erzsébet dr.: Primer 
cricopharingealis achalasia és ballon
katéteres tágító kezelése. 2287 

Solt Jenő dr., Bajot Judit dr., Szabó Mária 
dr., Horváth Örs Péter dr.: A gyomorki
menet szűkületeinek ballonkatéteres 
tágításával elért hosszú távú eredmé
nyek. 1975

Soltész Pál dr., Veres Katalin dr., Kiss 
Emese dr., Lakos Gabriella dr., Sonkoly 
Ildikó dr., Muszbek László dr., Szegedi 
Gyula dr.: Az antifoszfolipid-szindró- 
ma klinikai és laboratóriumi jellemző
inek összehasonlító vizsgálata. 2821 

Solymosi T.: Az ultrahang-vizsgálat hatása 
a pajzsmirigy-malignomák diagnosz
tikájára. 1266-S

Sólyom Enikő dr. és mtsai: Fiatal, sóvesztő 
adrenogenitális szindrómás betegek tes- 
ticularis tumora. 1266-S 

Sós Iván dr., Kiss Nándor dr., Csorba József 
dr., Gerevich József dr.: A tizanidin ha
tékonysága heroinfüggő betegek akut 
megvonási tüneteinek kezelésében. 783 

Strausz János dr.: Hőgyes Endre dr.: Kísér
letek a köhögésről. 739*

Sugár Tamás dr., Nagy Eszter dr., Somogyi 
András dr., Hajdú László dr., Tomcsá- 
nyi István dr.: Koszorúérműtétek do
bogó szíven. 2183

Szabó Judit és mtsai: Papillaris pajzsmi
rigy carcinoma és Castleman-betegség 
társulása. Esetismertetés. 1267-S 

Szabó P. és mtsai: Primer hyperparathy- 
resosis műtéti megoldását követő tü
netmentes secunder hyperparathyreo- 
sis. 1267-S

Szádóczky Erika dr., Papp Zsuzsa dr., 
Vitrai József dr., Füredi János dr.: A 
hangulat- és szorongásos zavarok elő
fordulása a felnőtt magyar lakosság kö
rében. 17

Szakáll Sz. és mtsai: Pozitron emissziós 
tomográfia (ET) a medullaris pajzsmi- 
rigyrák áttéteinek kimutatásában. 1276-S 

Szakáll Sz.jr. és mtsai: Pozitron emissziós 
tomográfia (PET) a medullaris pajzs- 
mirigyrák áttéteinek kimutatásában. 
1267-S

Szakmány Tamás oh., Molnár Zsolt dr., 
Kőszegi Tamás dr., Tekeres Miklós dr.: 
Gyulladásos markerek szintjének vizs
gálata tumor miatti nyelőcsőműtétek 
u tá n .489

Szalay László dr., Nagy Krisztina dr., Ja
kab Ferenc dr., Hormay Mihály dr., Ko
vács Katalin dr., Remport Adám dr., 
Péter Antal dr., Alföldy Ferenc dr., 
Járay Jenő dr.: Vascularis encephalo- 
pathiában szenvedő krónikus hemodia- 
lizált betegen végzett aortaaneurysma- 
műtétet követő vesetranszplantáció. 2667 

Szállási Árpád dr.: A  kolerajárvány kezde
te 1848-ban. 83-H

Szállási Árpád dr.: A Magyar Orvosi Ar
chívum -  100 évvel ezelőtt. 2202-H 

Szállási Árpád dr.: Az Orvosi Hetilap 100 
évvel ezelőtti, 1900-as évfolyama. 2401-H 

Szállási Árpád dr.: Dermatovenerológus 
orvostörténészeink. 2305-H 

Szállási Árpád dr.: Nobel-díjas nők a me
dicinában. 404-H

Szállási Árpád dr.: Tauffer Vilmos tanszé
ki örököse: Tóth István (1865-1935). 
2091-H

Szántó Ferenc dr.: Hormonpótló kezelés 
kiegészítése buspironnal a klimaxos 
panaszok kezelésében. 835 

Szántó Imre dr., Dómján Gyula dr., Nagy 
Pál dr., Gonda Gábor dr., Kiss János ar.: 
Endoszkópos ultrahanggal követett 
primer gyomor MALT lymphoma vissza
fejlődése Helicobacter pylori-eradiká- 
ció után. 1455

Szathmári Miklós dr., Reusz György dr., 
Tulassay Tivadar dr.: Kis születési sú
lyú fiatal felnőttek mellékvesehormon
jainak vizsgálata és ezek összefüggése 
a szénhidrát-anyagcsere és a cardio- 
vascularis rendszer egyes paraméterei
vel. 1967

Szécsi M. és mtsai: Tesztoszteron termelő 
mellékvesekéreg daganat szteroid- 
anyagcseréjének vizsgálata. 1268-S 

Szegedi Gyula dr.: Emlékezés Petrányi 
Gyula akadémikusra (1912-2000). 2839 

Széli Kálmán dr.: Dr. Pető Ernő (1886- 
1959), a szombathelyi kórház elfelej
tett megalapítója. 971-H 

Szemere Pál dr.: Mosonyi László dr.: 
Antibioticumok és allergia. 1577* 

Szendrői Miklós dr., Antal Imre dr., Koós 
Rozália dr., Kovács Gábor dr., Pápai 
Zsuzsanna dr.: Végtagmegtartó műté
tek eredményei és prognosztikai té
nyezők. 2175

Szilágyi Géza oh., Szamosi Tamás oh., Sá
rai Anna dr., Szemerédi Péter dr., Nagy 
Zoltán dr.: Kumulatív kockázati index 
a stroke-prevencióban. 901 

Szilágyi Sz. és mtsa: Pajzsmirigydagana- 
tok sebészete osztályunkon: 13 év anya
ga. 1268-S

Szili-Török Tamás dr., Powel Anne dr.: 
Jobb Tawara-szár-blokk és ST-elevá- 
ció a jobb mellkasi elvezetésekben: a 
hirtelen halál markere. 615 

Szirmai Imre dr.: Böszörményi Zoltán dr.: 
A sclerosis multiplex néhány újabb ke
zelési kísérletéről. 1991*

Szomor Árpád dr., Molnár Lenke dr., Nagy 
Ágnes dr., Dávid Marianna ar., 
Hussain Alizadeh dr., Kecskés Marian
na dr., Vidra Tímea dr., Kereskai László 
dr., Pajor László dr., Losonczy Hajna 
dr.: Chronicus myeloid leukaemia ke
zelése interferon-a-val. 2601 

Szporni Annamária dr., Czirják Sándor 
dr., Bor Katalin dr., Góth Miklós dr., 
Kovács László dr., Kressinszky Katalin 
dr., Dohán Orsolya dr., Szilágyi Géza 
dr., Szabolcs István dr.: Hypophysis- 
tumor képében jelentkező ritka kór
kép: a sinus sphenoidalis invazív as- 
pergillosisa. 2299

Szűcs János dr., Pávó Imre dr., Jurida Noé
mi dr.: Klinikai tapasztalatok raloxi- 
fennel. 237

Szűcs N. és mtsai: Növekedési hormon
pótló kezelésben részesülő hypopitui- 
taer betegek csontanyagcsere vizsgála
ta: 12 és 24 hónapos növekedési hor
mon kezelés hatása. 1269-S

Takáts Annamária dr.: A Parkinson-kór 
korszerű gyógyszeres kezelése. 483 

Tanyi János ar., Páy Anikó, Rigó János jr. 
dr., Nagy Bálint dr., Papp Zoltán dr.: 
A ß-catenin génmutáció analízise epithe- 
lialis ovarium-carcinomákban. 1115 

Tariska Péter dr., Paksy András dr.: 
A piracetam tünetjavító hatása enyhe
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kognitív zavar és demencia tünetcso
portjában szenvedő betegeken. 1189 

Tarkó M. és mtsai: A pajzsmirigy carcino
ma típusainak gyakorisága a jódellá- 
tottság függvégényében. 1269-S 

T an  Ferenc dr., Sasvári Mária dr., T an  
Márton drd., Somogyi András dr., Du
dás Gábor dr., Kroó Mária dr.: A nitro- 
gén-monoxid (NO) metabolizmusának 
változása extracorporalis keringésben 
végzett artériás myocardium-revascu- 
larisatio során. Az artéria mammaria 
interna bypass graft endotheliumából 
származó anyag (EDNO) kiválasztásá
nak mennyiségi mérése. 2653 

Telek Géza dr., Fehér János dr., Jakab Fe
renc dr., Rozé Claude dr.: Akut pan
creatitis: új ismeretek a patofiziológiai 
megértéséhez. 267

Temesvári Péter dr., Karg Eszter dr., Bódi 
István dr., Németh Ilona dr., Pintér 
Sándor dr., Lazics Klaudia dr., Domoki 
Ferenc dr., Bari Ferenc dr.: Új
szülöttkori asphyxiát követő reoxige- 
nizáció sertéseken 21% vagy 100% oxi
génnel. 2605

Tímár József dr.: A tumorprogresszió 
problémája: kétségek vagy remények 
az új évezred küszöbén? 891 

Tiszlavicz László dr., Rázga Zsolt dr., 
Baktai György dr., Péterffy Erzsébet dr., 
Márialigeti Tivadar dr., Gyurkovits Kál
mán dr., Szabó Ágnes dr.: A hörgőnyál
kahártya ultrastrukturális vizsgálata cili- 
aris dyskinesia gyanúja esetén. 1349 
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Bőrgyógyászat 1015 
Bőrinfiltrációk, B-CLL 1297 
Bőr-nyálkahártya tünetek, IBD 1391

Bromocriptin 1242-S
Brugada-szindróma 615
Budai katonai kórház 1195-H, 1359-H

Calicivírus (HuCV) fertőzés 2071
Callosotomia 1239-S
Capri 2000. 2225x
Cardio vascularis rendszer 1967
Castleman-betegség 729, 1267-S, 1904-L
Cervixdaganat 2187
Chiari I. maiformáció 567
Chlamydia trachomatis 1511
Cholecystostomia, percutan 2343
Cholelithiasis 557
Ciliaris dyskinesia 1349
Circadian ritmus 2064x
Cirrhosis, biliaris 963
Cisplatin 2433
Citokinek 1597-L, 1807, 1919 
Clonidin 1598-L 
Coeliakia 2583
Colitis ulcerosa 1171, 1391, 2139 
Colorectalis carcinoma 1607,1817 
Colpo Cleaner 1052x 
Computer tomographia, emissziós 

(SPECT) 1073
Conjunctivitis, allergiás 1859 
Copernicus index 2039 
Coronaria angioplasztika (PTCA) 1911 
Coronaria syndroma 1449 
Coronaria-bypass (CABG) 2241 
Cricopharyngealis achalasia 2287 
Cricopharyngealis incoordinatio 663
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Crohn-betegség 1171, 1391 
Cukorbeteg-gondozás 1265-S 
Cushing, H. W. 187-H 
Cystatin C 1257-S 
Cystitis, eosinophil 967

Csattanómaszlag-mérgezés 133 
Csecsemőtáplálás 2339 
Csont- és ízület Évtizede 707 
Csontfájdalom 1019 
Csontmetasztázis 1019 
Csordás István 193

Davida Leó és Jenő 619-H 
DCA 2000 analizátor 1265-S 
Demeclocyclin 1251-S 
Dementia 1189 
Depressio 153x, 528x 
Dermatomyositis 225 
Dermatoneurózisok 169 
Dermatovenerológusok 2305-H 
Dermoid cysta, ovarium 355 
Dexametazon 1245-S, 1250-S 
Diabetes mellitus 2483 
Diabetes mellitus, nem inzulin depen- 

dens (2-es típus) (NIDDM) 609, 2701 
Diabetes, neonatalis 1855 
Diabeteses ketoacidosis 173 
Diabeteses mastopathia 1264-S 
Diabeteses nephropathia 609 
Dipyridamol-teszt 2717 
DNS-analízis (DNACE) 2187 
DNS-vizsgálatok, kriminalisztika 2166x 
Dohányzás 1059 
Down-szindróma 2119,2293 
Drogfogyasztás 715 
Duka Tivadar 2611-H 
Durogesic tapasz 1950x

EBOE konferencia 261x 
Echocardiographia, transoesophagealis 

2327,2439 
Eclampsia 2123 
Égési sérülés 261 
Egészségmegőrzés, férfiak 884x 
Egészségnevelési konferencia 2225x 
Egészségügy közgazdaságtana 2750x 
Egészségügy, magyar 2748-L 
Egészségügy, Nepál 1355 
Egészségügy, ókori Egyiptom 851-H 
Egészségügyi Szakdolgozók kongresszu

sa 475x
Egyiptológiai kongresszus 1386x 
Elektrokardiográna 758-L, 2347 
Emberi genom 2423 
Embolia, paradox 1517 
Emlődaganat, patológia 2595 
Emlőelváltozások, dMRM 119 
Emlőrák-recidíva 2711 
Emlőrákszűrés 1051x 
Emlőrák, sugárkezelés 1551 
Endocrin kórképek 1240-S, 1251-S 
Endocrin paraméterek 1269-S 
Endoperoxidáz-aktivitás 963 
Endoscopos Ultrahang Kongresszus 884x 
Endoszkópos biopszia, aneuploidia 789 
Epehólyag-punkció, -drenázs 2343 
Epekőbetegség 557 
Epesavak, pikkelysömör 915 
Epesebészet 1540-L 
Epeúti szűkület 77 
Epidemiológiai mutatók 2366-L 
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) gyűlés 

1746x
Erekciós zavarok 115 
Érsebészet 2397-H 
Érzéstelenítés, spinalis 1091*
Eutanázia 839

Evidence based medicine (EBM) 771, 
815x, 1607, 2779

Exostosis cartilaginea multiplex 289 
Ezredforduló 3

Facialis defektus rekonstrukció 2079 
Fájdalomcsillapítás 2367x 
Fájdalomérző agypályák 2231 
Fallot-tetralógia 1873 
Fáy András emlékülés 1748x 
Fejlődési rendellenesség 399,1243-S, 

1287,1413, 1673, 1873,2119 
Fej-nyak régió daganatok 449, 2433 
Felkai Béla 411 
Fibrátok 23
Fibrosis, nyelőcső, tüdő 1242-S 
Fito terápia 1599x, 2555 
Flavonoidok 1751 
Flow-citometria 789 
Fluorescein in situ hibridizáció (FISH) 

2133
Fromm Pál 849-H 
Fumársavészterek 129

Gardner-szindróma 1139 
Gastrectomia 393 
Gastrooesophagealis reflux 663 
Gasztroenterológiai rehabilitáció 2193 
Gaucher-kór, I. típus 669 
Gégeszűkület 1883*
Génátrendeződés, BCR/ABL 2133 
Genetikai vizsgálat 1254-S, 1327,1667 
Génterápia 2423 
Glükokortikoidok 219 
Granulóza sejtek 1246-S 
Graves-hyperthyreosis 1261-S

Gyermek-idegsebészet 343 
Gyermeksebészet, koaguláló-vágó készü

lék 475x
Gyógynövények 2093-H 
Gyógyszerköltség 2801-L 
Gyógyszerrendelés 191* 
Gyógyszerszedés, coronari syndroma 

1449
Gyógyszerszedés, terhesség 1179 
Gyógyszerterápia 1747x 
Gyomorbiopszia 441 
Gyomorsavtermelés-vizsgálat 441 
Győrffy István 1143 
Gyulladásos bélbetegségek 1391, 2225x 
Gyulladásos markerek 489

Haematopoeticus őssejtek 347, 595, 2085 
Haemochromatosis gén (HFE)-mutáció 

2031
Haemophilia A és B 721 
Haemorrhagia, alveolaris 179 
Haemostasis, májbetegségek 1003 
Halálozás 601 
Hangulatzavarok 17 
Hantavírus-fertőzés 499 
HáziPatika.com 1746x 
Helicobacter pylori (HP) 777, 911, 1455, 

1711,2535, 2695, 2750x, 2827 
Hematológiai kongresszus 275 lx 
Hemodialízis 563, 1257-S, 1761 
Hepatitis B védőoltás 153x 
Hepatitis C 1557, 1655, 2031, 2649 
Hepatitis vírusfertőzések 715 
Hepatocellularis carcinoma 696-L 
Hereditaer angioneuroticus oedema 2541 
Hermaphroditismus 1261-S 
Hetényi Géza 1683-H, 2224-L, 2749-L 
Hirschprung-betegség 1673 
Hirsutismus 1248-S 
Hirtelen halál 615 
Homocystein 1257-S

Honvédorvosok 1463-H 
Hormonpótló kezelés 237, 547, 835, 

1269-S, 1949x, 2375, 2381 
Hospice Egyesület 1949x 
Hun Nándor 621-H 
Hydrocephalus internus 2503*
Hydrops foetalis 1661 
Hyperandrogenizmus 1255-S 
Hyperparathyreosis 1267-S 
Hyperprolactinaemiás anovulatio 1621 
Hyperthyreosis 337, 938-L, 1240-S,

1246- S, 1261-S
Hypertonia kongresszus 214x, 1845x 
Hypertonia, essentialis 1263-S 
Hypophosphataemia 2785 
Hypophysis adenilát-cikláz (PACAP)

1247- S, 1253-S
Hypophysis adenoma 1244-S, 1260-S, 

1262-S
Hypophysis cAMP 1253-S 
Hypothalamus-hypophysis-mellékvese 

tengely 1240-S, 1242-S, 1252-S, 1266-S 
Hypothermia 2347 
Hypothyreosis 1254-S, 1256-S 
Hypoxia 1245-S

Ichthyosis, X-kromoszóma (XLI) 1301 
Idegrendszer fejlődése 2767 
Ikerszülés 1631 
Illyés Géza 1088-H 
Imodium 1949x 
Impakt faktor 2659 
Incontinentia urinae 1561 
Infektív kórképek 1542x 
Insulinoma 1246-S 
Intenzív terápia 1009 
Interferon 67, 2527, 2601 
Interleukinok 1240-S, 1919 
Internet 185-H, 2750x 
Inzulinkezelés 1598-L, 2393 
Irinotecan 1817 
Ischaemia 1279

Jámbor Gréte Emlékérem 88-H 
Jehova tanúi, szívműtétek 959 
Josamycin 1015

Kálium-anyagcsere 385 
Kamrafibrilláció 615 
Kamrai septumdefektus 1413 
Kancsalság 1929 
Kappa-teszt 1725 
Kataláz-enzimhiány 445 
Kelemen Endre 919 
Keringési rendszer betegségei 601 
Kígyó 1987-H 
Kígyómarás 1067, 2224-L 
Kínai gyógyászat 2093-H 
Kolerajárvány 83-H 
Kolloid cysta, III. kamra 125 
Koponya-agysérültek 435 
Koraszülöttek, alacsony születési súly 

(ELBW) 2339
Korotkov, Nyikolaj Szergejevics 507-H 
Koszorúér-műtét 2021, 2075, 2183 
Köhögés 739*
Könyvtárak, tanszék 733-H 
Kötszerek 2549
Közegészségügy, Rockefeller Foundation 

511*
Krakkói egyetem 295-H 
Kromoszóma-rendellenesség 1667, 1873

Lágyéksérv 1813 
Laminotomia 1929 
Lanzoprazol 1711
Laparoszkópos hernioplasztika 1813 
Latin nyelvtan 1680-H
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Légszennyezettség 2815 
Légzészavar, veleszületett 1821 
Légzőszervi megbetegedések 1059 
Leptospira-fertőzés 499 
Leukaemia, akut, immunfenotípus 2487 
Leukaemia, lymphoblastos, akut (ALL) 

1495
Leukaemia, lymphoid, krónikus (B- CLL) 

1297
Leukaemia, myeloid, krónikus 67, 2133, 

2279, 2527, 2601 
Leydig-sejtes tumor 1265-S 
Lipidanyagcsere 23 
Lipiodol kemoembolizáció 1773 
Lipoatrophia 2393 
Lipoprotein(a) 1240-S 
Lipscher Mór 1877-H 
Liquor-monitorozás, intraoperativ 1343 
Lisinopril 1867
Lumbalis sympathectomia 1048-L 
Lymphoma, follicularis 1715

Mágneses rezonancia (MR) 1259-S, 1923 
Magzati veszélyeztetettség 2576-L 
Magyar Orvosi Archívum 2202-H 
Magyary Gerő Zoltán 1573-H 
Májbetegség, alkoholos 163, 331, 827, 

1507, 1655 
Májbetegségek 1003 
Májdaganat 1773 
Malignus daganat 891, 2015 
MALT lymphoma 1455 
Mammographia, dMR 119,1051x 
Markusovszky ünnepség 1779-H 
Mastitis, lymphocytás 1264-S 
Mayer Kolos Ferenc 1880-H 
McCune-Albright-syndroma 1270-S 
Meddőség 1327 
Méhen kívüli terhesség 2251 
Mellékpajzsmirigy adenomák 1256-S 
Mellékpajzsmirigy-sebészet 1249- S 
Mellékvese daganat 1246-S, 1263-S,

1268-S, 1270-S, 1272-S 
Mellékvesedaganat, benignus 1252-S 
Mellékvesehormonok 1967 
Mellékvesekéreg hyperplasia 1243-S 
Meningeoma, lipomatosus 1079 
Meningeoma, rhabdoid 1025 
Menopausa 547, 835 
Metaanalízis 2779 
Metabolikus x-szindróma 2701 
Metastasis onkológiai szimpózium 2685x 
Minimális reziduális betegség (MRD) 

1715
Miskolczy Dezső 621-H 
Mitralis regurgitatio 1127 
Mometazon furoát orrspray 1407 
Moravcsik Ernő Emil 503-H 
MOTESZ rendezvények 1051x 
Multiplex tumorok 449 
Myelodysplasiás szindróma (MDS) 1121, 

1807
Myeloma multiplex 2087 
Myocardialis ischaemia 539 
Myocardialis kontraszt- echocardiogra- 

phia 2439
Myocardium-revascularisatio 2653

Na'-csatorna-gátlók 1279 
Németh László 2831-H 
Nephropathia, kínai tea 2555 
Neuroblastoma 27 
Neuroendoszkópia 125 
Neuronavigáció 343 
Nifedipin 155x 
Nissen R. 643-L
Nitrogén-monoxid (NO) metabolizmus 

2653

N-myc amplifiáció 27 
Nobel-díj, nők 404-H 
Nónay Tibor 1571-H 
Non-Hodgkin lymphoma 1403, 2649 
Nosocomialis surveillance 651 
Növekedési hormon (GH) 1247-S, 

1250-S, 1255-S, 1262-S, 1269-S, 2375, 
2381

Nyelőcsőruptura 2255 
Nyelőcsőtumor-műtét 489 
Nyombélfekély 1711

O’Brien-féle filterteszt 2245 
Oedema, angioneuroticus, hereditaer 

(HANO) 2541
Oesophagitis, gombás 1507 
Ólom 285
Onkológus Társaság kongresszusa 154x 
Ophthalmopathia, endocrin 1241-S 
Opiát-dependencia 783 
Oralis daganat 2079 
Orbán Tibor 194 
ORFI Szemészeti Osztály 2205-H 
Országos Élelmezés-és Táplálkozástudo

mányi Intézet155x 
Orvosegyéniségek 813-L 
Orvosi érmek, szív 322-L 
Orvosi Hetilap 2401-H 
Orvosi könyvtár 733-H, 1823 
Orvosi közlemények 1133,1823, 2039, 

2045
Orvosi Napok, Sümeg 2522x 
Orvosi nyelv 1680-H, 2802-L 
Orvosképzés 403-H, 1781-H, 1903-L 
Orvoslás 696-L
Orvosok, önkormányzatok 85-H 
Orvostörténelmi Társaság 1599x 
Orvostörténeti Társaság kongresszusa 

2684x
Orvosszövetség gyűlése 1543x, 1600x 
Osborn-hullám 2347 
Osteogenesis imperfecta 1413 
Osteomalacia 2785 
Osteoporosis 219, 237 
Osteosarcoma 2175 
Otitis media serosa 1185 
Ovariumtumor 71, 1115, 2027, 2367x 
Ovuláció-indukció 71 ,1253-S 
Oxidativ stressz 1655 
Ozmolaritás, K* érzékenység 1260-S

Öngyilkosság 153x, 839, 2427 
Őssejt-transzplantáció 595

Pajzsmirigy betegségek, testösszetétel 
1271-S

Pajzsmirigy-carcinoma 5, 1048-L, 1049-L, 
1239-S, 1244-S, 1248-S, 1249-S,
1256- S, 1264-S, 1266-S, 1267-S, 1269-S 

Pajzsmirigy cysta 1258-S 
Pajzsmirigy hormonok 1244-S, 1255-S,

1257- S, 1264-S
Pajzsmirigyműtétek 1258-S, 1268-S 
Pajzsmirigyrák, öröklődő (MF.N2)

1254-S, 1259-S 
Pancreasrák 2333 
Pancreatitis 241, 267 
Pancreatogen abscessus 241 
Parkinson-kór 483, 1073 
Parvovirus B19-infekció 1661 
Patológia 2632-L 
Perklór-etilén-mérgezés 1567 
Pernkopf Atlasz 1221-L 
Peroxiszomális betegségek 31 
Pertussis 623*
Petefészekrák 71,1115, 2027, 2367x 
Pető Ernő 971-H

Petrányi Gyula 2839 
PFA-100 vizsgálat 2245 
Pheochromocytoma 1245-S 
Piracetam 1189 
Pitvarfibrilláció 2241 
PLÜSS Alapítvány 475x 
Polimeráz láncreakció (PCR) 27,1403, 

1495
Polychondritis recidivans 1397 
Polyendocrinopathia, autoimmun 1251-S 
Polyuria-polycfipsia szindróma 1259-S 
Porphyria cutanea tarda 709, 2031 
Porphyria, SIADH 1245-S 
Pótgyomor 393
Pozitronemissziós tomográfia (PET) 

1267-S, 1959, 2807 
Praeeclampsia 2123 
Praenatalis diagnosztika 399, 2293 
Priessnitz, Vincenz 1198-H 
Prolactin-elválasztás 1241-S, 1250-S, 1621 
Proteinkináz C (PKC) 1767 
Psoriasis 129, 915
Pszichiátriai kórképek, bőrtünetek 169 
Pszichodermatosisok 169 
Pulzoxymetria, foetalis 1721

Quinagolid 1621

Radiojód-kezelés 938-L, 1254-S 
Radionuklid-terápia 1019 
Raloxifen 237 
Ranitidin 1711 
Raynaud-szindróma 2827 
Reanimáció 1439 
Rectumcarcinoma 2493 
Refsum-kór 31 
Rehabilitációs Intézet 2835 
Reprodukciós Immunológiai Kong

resszus 322x
Reproduktív biológia 1327 
Respiratory distress syndroma (ARDS) 

493
Réthi Lipót 2500-H 
Reumabetegek egyesülete 1542x 
Rhinitis allergica 1407,1617,1919 
Rilmenidine (Tenaxum) 1263-S 
Ringelhann Béla 412 
ROC-görbe 1725
Rosszindulatú megbetegedések 891, 2015

Salsolinol receptor 1249-S, 1253-S 
Scheuermann-kór 905 
Schizophrenia 1051x 
Scientometria 2417-L 
Scientometriás anomáliák 1649-L 
Sclerosis multiplex 1991*
Scoliosis, idiopathiás 905 
Semmelweis Ignác 1985-H 
Sheehan szindróma 1251-S 
Sildenafil 115 
Sinusműtét (FESS) 2389 
Sjögren-szindróma 2087 
Skerlievo-kór 1677-H 
Somatostatin 2333 
Statinok 1501
Stein-Leventhal szindróma 1248-S
Stenosis, gyomorkimenet 1975
Stressz 1271-S, 1272-S
Stroke 901, 1050-L, 1501
Studia Physiologica Alapítvány 153x
Sugárkezelés 1551,1703
Suicid kísérlet 2427

Szabadgyökök 213x 
Szembetegségek 947, 2723-H 
Szent Imre Kórház 1465 
Szent Margit Kórház 2615 
Szent-Györgyi Albert 2831-H
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Szentinel nyirokcsomó 696-L 
Szexuálhigiénia 1052x 
Szisztémás lupus erythematosus (SLE) 

179
Szívbetegség, ischaemiás (ISZB) 2021, 

2327
Szívelégtelenség 1867 
Szívhibák, veleszületett 1287, 2119 
Szívizom-anyagcsere 2021 
Szívműtétek, ARDS 493 
Szívsebészet, vértelen 959 
Szívsebészeti Társaság kongresszusa 

154x
Szívsérülés 2127 
Szóhasználat 1385-L 
Szorongás 17 
Szuggesztió 1009

Táplálkozás, szénhidrátok 1222x 
Terlon-drén 77
T ehéntejfehérje-érzékenység 2775 
Teratoma, prostataszövet 355 
Terhesség, agyi keringés 2123 
Terhesség, gyógyszerszedés 1179 
Terhesség, pajzsmirigyfunkció 1257-S

Terhesség, szimultán 2251 
Tesztoszteron szekréció 1239-S 
Tetrahidroisoquinolin (TIQ) 1249-S 
Thanhoffer Lajos 1459-H 
Thrombophilia 2139 
Thyreoidectomia 1256-S 
Tizanidin 783 
Tobozmirigy 1243-S 
Tóth István 2091-H 
Török Béla 2728-H 
Transzlokáció t (14; 18) 1715 
Trendelenburg, Friedrich 735-H 
Trichomonas vaginalis-fertőzés 1821 
Tuberculosis 1981 
Tudományos tevékenység 2659 
Tumorprogresszió 891 
Turner-szindróma 2443 
Tüdőcarcinoma, kissejtes 2035 
Tüdőgyógyászat 1059

UltraCision készülék 379 
Ultrahang diagnosztika, háromdimenzi

ós 1542x
Ultrahang vizsgálat 1266-S 
Urodinámia 1561

Üzen a szív Alapítvány 155x

Vajda Károly 2497-H 
Vascularis medicina 645x 
Vazopresszin 1272-S 
Védőnői szervezet 1361-H 
Végbélrákműtét 379, 1293 
Végtagmegtartó műtét 2175 
Vékonybél-actinomycosis 793 
Velo-cardio-facialis szindróma 1873 
Véralvadás 23 
Veres János 296-H
Veseelégtelenség 563, 1625,1915,2749-L 
Vesetranszplantáció 1761, 2667 
Vestibularis rendszer 2807 
Von Willebrand-betegség 2245

Waltner Károly 2303-H 
Wyeth 1949x

Xenotranszplantáció 2759

Zuckerkandl Emil 976-H 
Zsírsavak, telítetlen 2767

Cikkek, Horus (-H), Supplementum (-S), Beszámolók (x). Levelek a szerkesztőhöz (-L), 
Könyvismertetések ("), Supplementum (-S), Az Orvosi Hetilap egykor és ma (*) -  
névmutató

Ablonczy Éva dr. 225 
Ács Péter dr. 1767 
Adamovich Károly dr. 2339 
Ádám-Vizi Veronika dr. 1279 
Ádány Róza dr. 601,2133 
AdleffV. 1263-S 
Adonyi Mária dr. 1301 
Ajkay Zoltán dr. 1059 
Alföldy Ferenc dr. 2667 
Alotti Nasri dr. 493,675 
Altorjay István dr. 2225x 
Ambrus Edit dr. 1073 
András Csilla dr. 1773 
Antal Imre dr. 2175 
Apor Péter dr. 2383 
Arany Antal dr. 1661 
Aranyosi János dr. 2123 
Arató András dr. 777, 2775 
Arimura A. 1253-S 
Asztalos L. 1257-S

Back Frigyes dr. 1465 
Bagaméri Gábor dr. 213x 
Bagi Richárd dr. 379 
Bagó Attila dr. 343, 567 
Bajnok L. 1248-S 
Bajor Judit dr. 2287 
Bajot Judit dr. 1975 
Bajzik Gábor dr. 1267-S, 1923 
Bakó B. 1239-S, 1269-S 
Bakos Noémi dr. 657 
Baksa József dr. 2549 
Baktai György dr. 1349 
Balatoni Gyuláné dr. 1817 
Balázs Ákos dr. 241 
Balázs Csaba dr. 5 ,1271-S 
Balázs E. 1241-S 
Balázs György dr. 5 ,1248-S 
Balázs Margit dr. 2133 
Bálint Géza dr. 707 
Balkay László dr. 1959 
Ballagj Farkas dr. 296-H

Balogh Ádám dr. 379,845,1048-L, 1248-S, 
1607, 2255

Balogh Erzsébet dr. 2133 
Balogh Ferenc dr. 1088-H 
Balogh Ildikó dr. 696-L 
Balogh Zoltán dr. 23 
Balogh Zsolt dr. 1397 
Bán Zoltán dr. 721 
Banai János dr. 1171,2139 
Banczerowski P. 1239-S 
Bánky Zs. 1241-S 
Bányai T. 1239-S 
Barabás József dr. 449 
Barakonyi Aliz dr. 322x 
Baranyay Ferenc dr. 1673 
Bari Ferenc dr. 2605
Bárkovits Sarolta 262x, 323x, 475x, 1542x, 

1949x, 1950x, 2367x, 2750x 
Barna I. 1240-S 
Barna Zsuzsanna dr. 793 
Bartos Éva dr. 1443 
Batra M. 1241-S 
Bégányi Nóra 1262-S 
Beke Artúr dr. 721 
Belicza Éva dr. 1289, 2366-L 
Bencsáth Márta dr. 1297 
Bene László dr. 2225x 
Bérezi Cs. 1257-S 
BereczJ. 1240-S, 1268-S 
Berentey György dr. 59 ,1433-L 
Berényi Ervin dr. 31, 119, 567 
Berényi Mihály dr. 1385-L 
Berki Tímea dr. 1807 
Berkő P. 1261-S 
Bernád I. 1270-S
Bernscherer György dr. 31, 507-H 
Berta Gyula dr. 1407 
Bertók Loránd dr. 915 
Bessenyei Beáta 1715 
Betkó János dr. 194, 947, 2723-H 
Betléri István dr. 1091*, 2748-L 
Biró György dr. 262”

Bitvai Katalin dr. 663 
BlatniczkyL. 1262-S
Blázovics Anna dr. 153x, 154x, 155x, 214x, 

528x, 645x, 815x, 1051x, 1052x, 1222x, 
1542x, 1599x, 2093-H 

Boda Domokos dr. 2576-L 
BodaJ. 1240-S 
Boda Zoltán dr. 2245 
Bodánszky Hedvig dr. 777, 1949x, 1950” 
Bódi István dr. 2605 
Bodnár Ferenc dr. 959 
Bodnár I. 1241-S 
Bodor Elek dr. 2241 
Bodosi Mihály dr. 1025, 1244-S 
Boér András dr. 5 
Bogár Gáspár dr. 1673 
Bogár Lajos dr. 2021 
Bognár József dr. 1048-L 
Bognár László dr. 125, 343, 567 
Bogner Péter dr. 119, 1923, 2807 
Bokori György dr. 1911 
Boncz István dr. 839 
Bor Katalin dr. 2299 
BorbásÉvadr. 1265-S, 1266-S 
Borbélyi Zita dr. 1121, 1403 
Boros A. 1241-S 
Boros István dr. 179 
Borostyánkői Zsolt dr. 1929 
Borthaiser Angela dr. 2327 
Bozóky Géza dr. 1904-L, 2035 
Bózsik Béla Pál dr. 106-L 
Böröcz Karolina dr. 651 
Börzsönyi László dr. 1919 
Breckwoldt M. 1246-S 
Buda Béla dr. 1848”
Bujdosó E. 1242-S, 1252-S 
Bujdosó Györgyi dr. 1667 
Búzás György Miklós dr. 1711

Cholnoky Péter dr. 2169”
Christodoulou A. 1271-S 
Czakó Márta dr. 1873
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Czinner Antal dr. 663 
Cziráky Katalin dr. 71 
Czirják László dr. 816”
Czirják Sándor dr. 1247-S, 1250-S, 1262-S, 

2299, 2375
Czopf József dr. 1544”

Csaba Ákos dr. 721
Csaba Zs. 1239-S
Csákváry V. 1242-S
Csanády Miklós dr. 1517, 2327
Csanaky György 1267-S
Csapó Kálmán dr. 1911
Császár Albert dr. 1297
Csata Sándor dr. 967
Csauth Klára dr. 289
Csecsei Károly dr. 1721
Cseke László dr. 393
Csepregi Antal dr. 963
Csepregi Gyula dr. 435
Cserepes É. 1242-S, 1270-S
Cserháti Endre dr. 623*, 759-L, 1201 *, 2775
Csermely Tamás dr. 71
Csernay László dr. 5,1019, 1073
Cserni Gábor dr. 355, 2595,2711
Csernus V. 1239-S, 1243-S, 1271-S
Csiffári M. 1264-S
Csiffáry Barbara 1243-S
Csiki Zoltán dr. 1773,2827
Csonka Csaba dr. 1293
Csorba József dr. 783

Dabasi G. 1249-S, 1267-S 
Dán A. 1257-S 
Darvas K. 1249-S 
Dávid Károly dr. 715 
Dávid Marianna dr. 2601 
Dávid Zsuzsanna dr. 31 
Day P. Christopher dr. 163 
Deák Judit dr. 1511 
Decsi Tamás dr. 2339,2767 
Demeter Henriett dr. 793 
Demeter Judit dr. 1403 
Dénes Zoltán dr. 1439 
Dibó György dr. 1073 
Dibuz Margit dr. 1079 
Dicházy Csaba 1264-S 
Dinya Elek dr. 2047,2815 
Diószeghy Csaba dr. 1009 
Dobos Matild dr. 1667,2119 
Dobozy Attila dr. 2031 
Dohán Orsolya dr. 1264-S, 2299 
Domino George 839 
Dómján Gyula dr. 1455 
Domoki Ferenc dr. 2605 
Domokos 1. 1244-S 
Domokos Margit 1133 
Dudás Gábor dr. 2653 
Dudás M. 1239-S, 1264-S, 1269-S 
DuffekL. 1249-S 
Dzsinich Csaba dr. 1343 
Écsy Mária dr. 285 
Eggermann Thomas dr. 1667 
Egyed Miklós dr. 1403 
Eisler Olga dr. 1355 
Elek Péter dr. 1079
Emed Alexander dr. 976-H, 2304-H, 2500-H 
Emri Miklós dr. 2807 
Endre László dr. 2815 
Erős Nóra dr. 1391
Ésik Olga dr. 5, 1049-L, 1244-S, 1254-S, 

1267-S

Fábián Emília dr. 115 
Fábián Magdolna dr. 1255-S 
Falus András dr. 1297 
Faragó Mária dr. 1179 
Farczádi Enikő dr. 1817

Farkas András dr. 1561
Farkas Henriette dr. 2541
Farkas I. 1244-S, 1264-S, 1269-S
Farkas Ildikó dr. 2815
Farkas Sándor dr. 557,1540-L, 1541-L, 1813
Farkas Tamás dr. 2168”
Fathi el I. 1244-S
Fazekas Tamás dr. 758-L, 1649-L, 2347 
Fehér János dr. 3,267,1779-H, 2045,2093-H, 

2750x
Fehér Judit 1746x 
Fehér Miklós dr. 1439 
Fejes Katalin 1009 
Fekete Ferenc dr. 115 
Fekete György dr. 1667, 2119 
Fekete I.M. 1249-S
Fekete Sándor dr. 133, 839, 1403,2427 
Feldkamp J. 1264-S 
Felszeghy E. 1251-S 
FelszeghyK. 1245-S 
Fenyvesi András dr. 2139 
Ferencz Antal 2065”, 2375 
Ferenczy Imre dr. 1198-H 
Ferenczy Miklós dr. 2224-L 
Feszt György dr. 530”
Flautner Lajos dr. 241 
Fodor János dr. 1551 
Fodor Tamás dr. 1981 
Fónay Károly dr. 1407 
Fórizs E. 1245-S 
Forster Tamás dr. 1517,2327 
Földes János dr. 5, 941-L 
Földesi I. 1246-S 
Földi János dr. 1403, 2487 
FöldváryGy. 1239-S, 1269-S 
Futó Judit dr. 435 
Fücsek Mihály dr. 1185, 2389 
Fülesdi Béla ar. 2123 
Füredi János dr. 17 
Fürst Zs. 1253-S 
Füst György dr. 2541
Fütő L. 1246-S, 1251-S, 1263-S, 1267-S,

1269-S, 1270-S
Füzy Márton dr. 5, 1244-S, 1267-S

Gaál Zsolt dr. 1245-S, 2483 
Gábor Zsuzsa dr. 1221-L 
Gábriel Márta dr. 1185 
Gál István dr. 1773, 2087, 2827 
Gál János dr. 2021 
Gál P. 1254-S 
Galajda Zoltán dr. 2075 
Gálfy Ildikó dr. 1343 
Garamvölgyi Zoltán dr. 71 
Gardi J. 1259-S, 1268-S 
Gáspár L. 1244-S 
Gáspár Levente dr. 2785 
Gasztonyi Beáta dr. 2649 
Gaudi István dr. 2187 
Géher Pál dr. 289 
Gellér László dr. 2241 
Gerencsér Ferenc dr. 193 
Gerendái I. 1239-S 
Gerevich József dr. 715, 783 
Gergely István dr. 2634”
Gergely Lajos dr. 1403 
Gergely Mihály dr. 1293, 1903-L 
Gherardini R. 1255-S 
Gláz Edit dr. 1243-S, 1246-S, 1251-S, 1263-S, 

1267-S, 1269-S, 1270-S, 1272-S 
Godó György dr. 399 
Gohér Ágnes dr. 669 
Góhér Ilona dr. 2035 
Gomba Sz. 1241-S 
Gombocz Károly dr. 493 
Gonda Gábor dr. 1455 
Gopcsa László dr. 2487 
Gorka Tivadar dr. 1085-H

Góth László dr. 445
Góth Miklós dr. 1244-S, 1247-S, 1250-S, 

1255-S, 1264-S, 1269-S, 2299,2375,2381 
Gőcze Péter dr. 71 
Gödény Sándor dr. 1248-S 
Gömör Béla dr. 1397 
Görömbey Z. 1239-S, 1260-S, 1269-S 
Graczynski Marek R. dr. 2039 
Grexa Erzsébet dr. 2287 
Guba Ferenc dr. 2199-H

Gyimesi A. 1264-S, 1269-S 
Gyorsok Zsuzsa dr. 567 
Gyökeres Tibor dr. 77 
György István dr. 905 
Győri Gyula dr. 2749-L 
Győri Zsuzsa dr. 1407 
Győry F. 1248-S, 1249-S, 1252-S, 1258-S, 

1269-S
Győry Hedvig dr. 851-H, 1386x 
Gyurcsovics Klára dr. 915 
Gyurkovits Kálmán dr. 1349

H. Lukács Valéria dr. 2443 
Hafner János dr. 729 
Hagymási Krisztina dr. 155x 
Hajdú László dr. 2183 
Halász Adrien dr. 1919 
Halász B. 1241-S 
Halász Bálint 2843 
Halmos Tamás dr. 2701 
Hankiss János dr. 51”, 324”, 813-L, 1602”, 

2064x
Harangi Ferenc dr. 1301 
Hargitai G. 1266-S 
Haris Ágnes dr. 385, 2785 
Harmat György dr. 2541 
Hartyánszky István dr. 2119 
Haug Tessa dr. 1667 
Hazslinszky Péter dr. 967 
Hegedűs Géza dr. 331 
Heidrich-Kaul Christiana dr. 1667 
Heinzlmann A. 1253-S 
Hejjel László dr. 539,1597-L 
Hencz Péter dr. 2303-H 
Hercz Péter dr. 1488”
Hercsel Imréné dr. 1823 
Herjavecz Irén dr. 1407 
Hermann Róbert dr. 1855 
Herszényi László dr. 911 
Hidasi Vanda dr. 1859 
Hídvégi Edit dr. 2775 
Hídvégi Márta dr. 1625, 1761 
Hirsch Anikó dr. 663 
Hirschberg Andor dr. 1407 
Hock András dr. 1561 
Hofmann Dieter dr. 1667 
Hollódy Katalin dr. 31 
Homicskó K.Gy. 1249-S 
Homolya V. 1254-S 
Honti József dr. 589”, 2684x 
Horányi J. 1249-S, 1267-S, 1270-S 
Horányi Margit dr. 2031,2649 
Hormay Mihály dr. 2667 
Hornyák Edina dr. 1517 
Horváth Ákos dr. 1703 
Horváth Attila dr. 225 
Horváth Emese dr. 1179, 2577-L 
Horváth Éva dr. 2389 
Horváth Gábor dr. 715 
Horváth Géza dr. 959, 2807 
Horváth Gyula dr. 1923 
Horváth Imre dr. 191*, 503-H, 511*, 1434”, 

2497-H
Horváth J. 1271-S 
Horváth K. M. 1247-S 
Horváth Katalin dr. 1025 
Horváth László dr. 1923
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Horváth Örs Péter dr. 5,281, 393, 1975 
Horváth-Karajz Károly dr. 963 
Hrabák Károly dr. 1139 
Hubina Erika dr. 1247-S, 1250-S, 1255-S, 

1269-S, 2375 
Hulesch Helga dr. 2659 
Hussain Alizadeh dr. 1807,2601 
Hutás Gábor 1264-S 
Hutás Imre dr. 979*

Igaz Péter dr. 1251-S, 1259-S, 2759 
Iglódi Ferenc dr. 2065”
Iliéi György dr. 51”
Ilyés 1.1251-S 
Illyés György dr. 1711 
Incze Ferenc dr. 453,1747x 
Istvánffy Mária dr. 322-L 
Iván G. 1244-S, 1264-S 
Iványi Béla dr. 179 
Iványi János dr. 411,1746x 
Iványi János László dr. 2527 
Izsó József dr. 1817

Jäckel Márta dr. 1242-S 
Jainsch Michael dr. 1561 
Jakab A. 1257-S
Jakab Csilla 1243-S, 1246-S, 1251-S, 1263-S, 

1269-S, 1270-S, 1272-S 
Jakab Ferenc dr. 267,696-L, 2667 
Jakab Katalin dr. 2487 
Jakab Lajos dr. 759-L, 1597-L 
Jákó János dr. 2139 
Jakobovits Ákos dr. 1631 
Jáksó Pál 1495 
Jánoskuti Lívia dr. 1413 
Járay Balázs dr. 967 
Járay Jenő dr. 1267-S, 1625,1761, 2667 
Jászberényi M. 1242-S, 1252-S 
Jávor Tibor dr. 2368”
Jenei Katalin dr. 1248-S, 1257-S 
Jeney F. 1241-S
Jermendy György dr. 2393, 2701 
Jobst Kázmér dr. 1915 
Joób-Fancsaly Árpád dr. 1139 
Juhász F. 1249-S, 1252-S, 1258-S 
Juhász 1.1248-S 
Juhász L. 1269-S 
Juhász Márk dr. 911,2583 
Juhász Miklós dr. 1617 
Juhász Zsolt dr. 1561
Julesz János dr. 5, 845, 1239-S, 1244-S,

1258-S, 1259-S, 1268-S, 1269-S 
Julow Jenő dr. 1703 
Jurida Noémi dr. 237 
Kádasi László dr. 2027 
Kaiser László dr. 1661 
Kajtár Pál dr. 27,1403,2015 
Kákosy Tibor dr. 285, 1567 
Kakuk György dr. 2555,2785 
Kálmán Mária dr. 2071 
Kalmár Katalin dr. 393 
Káló Zoltán dr. 1625,1761 
Kálvin Beáta dr. 1267-S, 2807 
Kandár Z. 1253-S 
Kántor O. 1253-S 
Kanyári Zs. 1252-S 
Kapin Marianna dr. 1079 
Kaposi N. Pál dr. 289 
Káposzta R. 1251-S 
Káposzta Zoltán dr. 2493 
Kapronczay Károly dr. 295-H, 403-H, 

1459-H, 1880-H, 2611-H, 2612-H 
Kapronczay Katalin dr. 85-H, 1985-H 
Kapronczay P. 1263-S 
Karabélyos Csaba dr. 31 
Karácsonyi Tünde dr. 1287, 2366-L 
Kardos L. 1259-S 
Kardos Mária dr. 27

Karg Eszter dr. 2605 
Kármán József 789 
Károlyi László dr. 1361-H 
Károlyi Zsuzsánna dr. 1391 
Kásler Miklós dr. 5 
Kátai Andrea dr. 2071 
Katona András dr. 1501 
Katona Zoltán dr. 2639 
Kazár György dr. 261x, 1432-L 
Kazi Zs. 1239-S 
Kecskés Gábor dr. 493 
Kecskés Marianna dr. 2601 
Kelényi Gábor dr. 1403 
Keltái Mátyás dr. 1449 
Kemenes M. 1249-S 
Kemenes Pál dr. 185-H 
Kende Éva dr. 651 
Kerekes Attila dr. 1821 
Kereki Erzsébet dr. 1919, 2775 
Kerényi Adrienne dr. 2245 
Kerényi Zs. 1246-S
Kereskai László dr. 1495,2279,2527,2601, 

2649
Keresztúri Attila dr. 1179,1621
Kertész I. 1249-S
Keszthelyi Gábor dr. 1179
Kincses Zs. 1257-S
Király István dr. 2343
Királyfalvi László dr. 2433
Kisely Mihály dr. 2807
Kisfaludy Nóra dr. 1661
Kiss Ágnes dr. 663
Kiss Attila dr. 1403, 2133
Kiss Emese dr. 2821
Kiss F. 1270-S
Kiss János dr. 1455
Kiss L. 1239-S, 1269-S
Kiss László dr. 197-H, 643-L, 1877-H
Kiss Nándor dr. 783
Kiss Róbert 1242-S, 1243-S, 1246-S, 1251-S, 

1263-S, 1267-S, 1269-S, 1270-S, 1272-S 
Kiss Róbert dr. 1848”
Kiss Tibor dr. 1703 
Kiss Zsuzsanna dr. 1015,2527 
Kiatka Marianna 1133 
Klein Izabella 1254-S 
Kobatov Miklós dr. 2079 
Kocsis István dr. 441 
Kocsis J. 1268-S 
Kocsis Judit dr. 1413 
Kodocsa Edit dr. 1617 
Kofi Agiemang Prempeh dr. 1817 
Koloszár Sándor dr. 1621 
Koltai Miklós dr. 1721 
Konrády András dr. 337, 938-L, 1254-S 
Kónya Eszter dr. 567 
Konyár Éva dr. 793 
Koó Éva dr. 1397 
Koós Rozália dr. 2175 
Korányi András 1255-S 
Kosa Lajos dr. 1919 
Kószó Ferenc dr. 709, 2031 
Kosztolányi György dr. 1873, 2423 
Kotlán Beatrix 1297 
Kovács Andrea dr. 563 
Kovács Attila dr. 179 
Kovács F. 1269-S 
Kovács G.L. 1269-S 
Kovács Gábor dr. 2175 
Kovács Ildikó dr. 1133 
Kovács Imre dr. 675 
Kovács J. 1255-S 
Kovács Kálmán dr. 71 
Kovács Katalin dr. 2667 
Kovács L. 1244-S, 1246-S, 1247-S, 1250-S, 

1255-S, 1264-S, 1269-S 
Kovács László dr. 179,1511,1621,2097-H, 

2299,2375

Kovács Zoltán dr. 1655 
Kovatsits Béla dr. 1721 
Körner Anna dr. 173 
Kőszegi Tamás dr. 489 
Kőszegi Zsolt drs. 1911 
Köves K. 1253-S
Kövesháziné Muntyán Alexandra 733-H
Krasznai Zoárd dr. 1959
Krasznó Pál dr. 1407
Kressinszky Katalin dr. 2299
Krikovszky Dóra dr. 173
Kristó Katalin dr. 1817
Krommer Károly dr. 71
Kroó Mária dr. 2653
Kullmann Lajos dr. 2835
Kun I. 1256-S
Kun I.Z. 1256-S
Kupcsulik P. 1242-S

Lacza Ágnes 1495
Laczi Ferenc dr. 5, 1258-S, 1259-S, 2381
Lajtai László dr. 1355
Lakatos P. 1249-S
Lakos András dr. 110-L
Lakos Gabriella dr. 2821
Láng Jenő dr. 1019
Lantos Ágnes dr. 1439
László Aranka dr. 31
László Előd dr. 2487
László F.A. 1268-S
László Terézia dr. 1403
László Valéria dr. 1297
Lászlóffy Marianna dr. 285,1567
Lázár Erika dr. 2251
Lázár Eszter dr. 567
Lázár György dr. 2255
Lázár György jr. dr. 379, 845
Lazics Klaudia dr. 2605
Lehoczky Dezső dr. 1403
Lendvai Gábor 27
Lengyel A. 1271-S
Lengyel Mária dr. 1127, 1413,2439
Lengyel Zsolt dr. 2807
Lenkey Ágota dr. 1248-S, 1257-S
Leövey András dr. 5, 1240-S, 1269-S
LeöveyT. 1239-S, 1260-S, 1269-S
Lichtenberger György dr. 1883*
Liszkai Gizella dr. 758-L, 2347
Litvai Emőke dr. 2327
Lohinszky Júlia dr. 1817
Lombay Béla dr. 2417-L
Losonczy Hajna dr. 1403,1807,2601,2649
Lovász T. 1269-S
Lozsádi Károly dr. 2119
Lőcsei Zoltán 1258-S, 1267-S, 1269-S
Lőcsey L. 1257-S
Lőke Miklós dr. 1540-L
LőrinczyE. 1264-S
Luczay Andrea dr. 173
Ludmányi É. 1239-S, 1269-S
Ludwig Endre dr. 299*
Lugasi Andrea dr. 1751 
Lugosi László dr. 697”, 1725,2779 
Lugossy Gyula dr. 2205-H 
Lukács Géza dr. 5, 1248-S, 1249-S, 1252-S, 

1258-S, 1269-S 
Lukács M. 1239-S, 1269-S 
Lukács V. 1261-S 
Lukovics Péter dr. 241 
Lupkovics Géza dr. 675

Machay Tamás dr. 2503*
Madácsy László dr. 173 
Madarasi Anna dr. 663 
Mádi-Szabó László dr. 793 
Magony S. 1258-S, 1259-S 
Magyar D. 1269-S 
Magyar Éva dr. 1661
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Magyar Pál dr. 1407
Majnik Judit 1259-S, 1262-S
Major László dr. 1911, 2224-L
Major Tibor dr. 1703
Makara B.G. 1240-S, 1272-S
Makara J.K. 1260-S
Makó János dr. 2749-L
Makói Zita dr. 1222x
Mangel László dr. 1703
Márialigeti Tivadar dr. 1349
Márk László dr. 1501
Márk Zsuzsa dr. 1407
Marosi György dr. 1517
Marschalkó Márta dr. 225
Mártity Zóra dr. 884x
Marton Éva dr. 2527
Marton János dr. 2659
Martonffy Katalin dr. 1139
Martyin Tibor dr. 1746x
Masszi György dr. 1873
Matkó Ida dr. 2241
Matolcsi András dr. 1297
Matolcsy András dr. 1403
Mátyus János dr. 2785
Mayer Ákos dr. 643-L
Megyesi Áron 1761
Méhes Gábor dr. 1495
Méhes Károly dr. 1781,2065”, 2479
Méhes L. 1241-S
Meláth Ferenc dr. 696-L
Melegh Béla dr. 1873
Melles Márta dr. 191*, 511*
Mendly József dr. 119
Mergi Zs. 1272-S
Merkely Béla dr. 2241
Mess B. 1243-S
Mészáros Gábor dr. 231
Mészáros Gyula dr. 1511
Mészáros J. 1239-S, 1260-S, 1269-S
Mezei Gabriella dr. 2133
Mezősi E. 1239-S, 1248-S, 1257-S,

1269-S
Mihályi Sándor dr. 2119
Mihelíer P. 1270-S
Mikecz P. 1267-S
Mikita János dr. 2785
Mikó Ibolya dr. 1397
Minik Károly dr. 1239-S, 1265-S, 1266-!

1269-S
Miszti Gy. jr. 1257-S
Mód Gabriella dr. 1050-L
Mogyorósy Gábor dr. 1287, 2366-L
Mohácsi Edit dr. 1407
Mohos Andrea dr. 2035
Moizs Mariann dr. 2287
Molnár Béla dr. 789, 2535, 2695
Molnár Ferenc dr. 1911
Molnár Ildikó 1261-S
Molnár Ilona dr. 2639
Molnár Imre 1261-S, 1725, 2443
Molnár Imre dr. 2779
Molnár J. 1253-S
Molnár Lenke dr. 1807, 2601
Molnár Tihamér dr. 2717
Molnár Zsolt dr. 489
Molzer B. 1271-S
Mondok Ágnes 1262-S
Monigel Hanga 1262-S
Morava Éva dr. 1301,1873
Moravcsik Endre dr. 2241
Moretti Magdolna dr. 169
Mórocz I. 1239-S, 1269-S
Morvay Márta dr. 2031
Mózsik Gyula dr. 1263-S, 1655,2031,2649
Mucsi Zoltán dr. 1025
Muszbek László dr. 2245, 2821
Muzsnai Á. 1262-S
Műzes Györgyi dr. 669

Nádas Judit dr. 2393 
Nádaskay Márta dr. 2327 
Nagy Ágnes dr. 2031, 2601, 2649 
Nagy András dr. 1867,2439 
Nagy Anikó dr. 133 
Nagy Bálint dr. 721,1115 
Nagy E. 1239-S, 1240-S, 1241-S, 1248-S, 

1251-S, 1257-S, 1269-S 
Nagy Erzsébet dr. 1511 
Nagy Eszter dr. 2183 
Nagy Félix dr. 407*
Nagy Ferenc dr. 379
Nagy Gábor dr. 1598-L
Nagy Gabriella 1443
Nagy Gabriella dr. 1343
Nagy Gyöngyi 110-L
Nagy György dr. 1391
Nagy Judit ar. 609,1915
Nagy Júlia dr. 1625, 1761
Nagy Krisztina dr. 2667
Nagy M.Gy. 1247-S, 1249-S, 1250-S, 1253-S
Nagy Mónika dr. 1403
Nagy Pál dr. 1455
Nagy Péter dr. 2027
Nagy Viktor dr. 1951”
Nagy Zoltán dr. 901 
Nagy Zsuzsanna dr. 2031 
Nahajevszky Sarolta dr. 2487 
Nékám Kristóf dr. 657,859*, 1407 
Nemes Attila dr. 1517,2327,2397-H 
Nemes János dr. 281, 1263-S, 1655 
Nemes 0.1263-S 
Nemes Zsuzsanna dr. 499 
Nemesánszky Elemér dr. 963 
Nemeskéri Á. 1271-S 
Németh A. 1242-S 
Németh Annamária dr. 789, 911 
Németh Árpád dr. 2079,2433 
Németh György dr. 5, 1551,1703 
Németh Ilona dr. 2605 
Németh Péter dr. 1807 
Neulen J. 1246-S

Nyakas Cs. 1244-S, 1245-S 
Nyárády Zoltán dr. 2079, 2433 
Nyári Tibor dr. 1511 
Nyáry István dr. 343, 1262-S, 1367*

Oláh Márk 1243-S 
Oláh Tibor dr. 2255 
Olasz Lajos dr. 2079, 2433 
Ónody Tamás dr. 441 
Orbán Ilona dr. 1397 
Orbay Péter dr. 125, 567 
Orosz István dr. 1845x 
Osváth Péter dr. 133, 839, 2427 
Osztrogonácz Henrik dr. 715

P. Nagy Zoltán dr. 119, 1923 
P. Tardy Erika dr. 2443 
Pádár Zsolt dr. 2166x 
Pajor László dr. 27,697”, 1019,1495,1661, 

2279, 2527, 2601,2649 
Paksy András dr. 1189 
Pál A. 1246-S 
Pál Katalin dr. 1403 
Pál Mátyás dr. 1127 
Pálfalvi László dr. 2251 
Pálinkás Attila dr. 1517, 2327 
Pálka István dr. 1025 
Palkó András dr. 379 
Palkovits Miklós dr. 2231 
Pálóczy Katalin dr. 1403, 2487 
Pap Ákos dr. 77 
Pápai Zsuzsanna dr. 2175 
Papp András dr. 281 
Papp Lajos dr. 493 
Papp Zoltán dr. 721,1115,1327

Papp Zsuzsa dr. 17
Pár Alajos dr. 827, 1655, 2031, 2649
Pár Gabriella dr. 322x
Paragh György dr. 23, 1240-S, 1767
Pártos Oszkár dr. 2439
Pásti K. 1266-S
Pásztor E. 1262-S
Pataki G. 1252-S
Pataky Levente dr. 1139
Patócs Attila 1243-S, 1259-S, 1263-S, 1272-S
Pávics László dr. 939-L, 1019, 1073
Pávó Imre dr. 237
Páy Anikó 1115
Pénzes István dr. 1009
Perjési Klára dr. 261x
Perner Ferenc dr. 5, 1246-S, 1267-S
Pestessy József dr. 1680-H, 2802-L
Pete Imre dr. 2187
Péter Antal dr. 2667
Péter Árpád dr. 1050-L, 2801-L
Péter Ferenc dr. 905, 1262-S
Péter Mózes dr. 1773
Péter Zoltán dr. 1507
Péterffy Árpád dr. 959, 2075
Péterffy Erzsébet dr. 1349
Péterfi Zoltán dr. 499
Péteri Miklós dr. 1465
Pétervári László dr. 399
Petik Dóra dr. 2251
Pető Iván dr. 2139
Petri Margit dr. 2193
Petrohai Agnes dr. 1343
Pikó B. 1264-S
Pikó Bettina dr. 814-L
Pinkola K. 1249-S
Pintér András dr. 1561
Pintér Endre dr. 2615
Pintér Sándor dr. 2605
Pintér Tamás dr. 1817
Pitlik Ervin dr. 669
Pocsai G. 1239-S, 1264-S, 1269-S
Pócsik Anna dr. 179
Pócsik Éva dr. 1297
Podoba J. 1274-S
Pogány Viktória drd. 2333
Pokorny Gyula dr. 179
Polgár Csaba dr. 1551
Pónyai Györgyi dr. 225
Poór Ferenc dr. 1867
Poór Gyula dr. 1397
Pósán Émőke dr. 1003
Powel Anne dr. 615
Prónai László dr. 441, 789, 911, 2695
Pulay Tamás dr. 2187
Puskás Tamás dr. 2343
Puskás Tivadar dr. 675,1258-S
Pusztai Péter 1251-S, 1264-S, 1272-S

Rácz Egon dr. 813-L 
Rácz István dr. 2750x 
Rácz Károly dr. 1242-S, 1243-S, 1244-S, 

1246-S, 1247-S, 1251-S, 1255-S, 1259-S, 
1262-S, 1263-S, 1267-S, 1269-S, 1270-S, 
1271-S, 2375,2381 

Radácsi A. 1244-S, 1264-S 
Radnai B. 1249-S, 1253-S 
Radnai Imre dr. 133 
Radó János dr. 385,2785 
Ráduly L. 1256-S 
Radványi Gáspár dr. 1403 
Rák Kálmán dr. 412,919,2133, 2751x 
Rapavi Erika 2093-H 
Rapp János dr. 1919 
Rázga Zsolt dr. 1349 
Rédl Pál dr. 2785 
Regéczy Nóra dr. 2487 
Reizer Ágnes drd. 2339 
Rejtő László dr. 2133
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Remport Ádám dr. 2667
Répa Imre dr. 5 ,119,1049-L, 1923
Répássy Dénes dr. 967
Réti Gy. 1265-S
Reusz György dr. 1967
Reuter Gábor dr. 2071
Riedel Bernhard J. dr. 2021
Rigó János jr. dr. 1115
Rimanóczi É. 1244-S
Rimanóczy Éva dr. 1247-S, 1250-S, 2375
Rojkovich Bernadette dr. 1397
Róka Richárd dr. 939-L, 1019
Rolinski B. 1271-S
Romics Imre dr. 407*
Rosta András 1264-S 
Royston David dr. 2021 
Rozé Claude dr. 267 
Rozsos István dr. 1540-L 
Rőth Erzsébet dr. 539, 1263-S, 1597-L, 

1655,2021 
Ruby Éva dr. 2035 
Rudas László dr. 2347 
Rumi György jr. dr. 1655 
Rusótzky Viktória 1746x 
Ruszty László dr. 1867 
Ruzicska Éva dr. 2483 
Ruzsovics Ágnes dr. 2535

Sági Erzsébet dr. 1195-H, 1359-H 
Ságody László dr. 1261-S, 1265-S, 1266-S 
Sajgó M. 1264-S 
Sal I. 1265-S
Salacz György dr. 1143,1571-H 
Sallai Á. 1266-S 
Sándor György dr. 2015 
Sándor József dr. 1543x, 1600x 
Sápi Zoltán dr. 2393 
Sápy Péter dr. 1773 
Sárai Anna dr. 901 
Sáringer Attila dr. 663 
Sárszegi Zsolt dr. 1915 
Sasvári M. 1244-S 
Sasvári Mária dr. 2653 
Schaff Zsuzsa dr. 1557 
Schandl László dr. 911 
Schlammadinger Ágota dr. 2245 
Schmidt Erzsébet dr. 2717 
Schmidt Péter dr. 2225x 
Schneider Imre dr. 129, 324”
Schwanitz Gesa dr. 1667
Sebesi Judit dr. 2827
Sebestyén András dr. 2251
Sebestyén Miklós dr. 1673
Sebők Béla dr. 129
Selmeci László dr. 963,1343
Semsei Imre dr. 1403,1715
Sényi Katalin dr. 1929
Sepa György dr. 1343
Séra Teréz dr. 1019, 1073
Siklós Pál dr. 2251
Simon J. 1244-S
Simon József dr. 493, 675
Simon Judit dr. 179
Simon Kornél dr. 476”, 771
Simon Miklós dr. 709
Simon Tamás dr. 2366-L
Simpson E.R. 1255-S
Sipos József dr. 729
Solt Jenő dr. 1975,2287
Soltész Gyula dr. 1855
Soltész Pál dr. 2821
Solymosi T. 1239-S, 1266-S, 1269-S
Solymosi Tamás dr. 1048-L
Sólyom Enikő dr. 1265-S, 1266-S
Sólyom J. 1266-S
Somfai Gábor Márk oh. 1488”
Somogyi András dr. 1703, 2183, 2653 
Somogyi Anikó dr. 1264-S, 669, 2483

Sonfalvi Ervin dr. 1507 
Sonkoly Ildikó dr. 2821 
Sós Iván dr. 783, 1598-L 
Spät A. 1260-S 
Strausz János dr. 739*
Suba Zsuzsanna dr. 449 
Sugár Tamás dr. 2183 
Surányi Sándor dr. 1800”
Sükösd Farkas dr. 1661
Sülé Tamás dr. 154x, 1223”, 1599x, 1602”
Svébis Mihály dr. 2711

Szabó Ágnes dr. 1349 
Szabó Andrea 1179 
Szabó István dr. 71, 1661 
Szabó J. 1241-S 
Szabó János dr. 1179, 2293 
Szabó Judit 1267-S 
Szabó László dr. 399 
Szabó Mária dr. 1975 
Szabó Olga dr. 1507 
Szabó P. 1267-S 
Szabó Rezső dr. 589”
Szabó Tamás dr. 2241 
Szabó Teréz dr. 441
Szabolcs István dr. 5 ,1239-S, 1244-S, 1247-S, 

1250-S, 1264-S, 1269-S, 2299, 2375 
Szabolcs Judit dr. 2119 
Szabolcs Zoltán dr. 1343,2241 
Szabolcsi István dr. 2632-L 
Szádóczky Erika dr. 17 
Szakáll Sz. jr. 1267-S
Szakáll Szabolcs dr. 1248-S, 1249-S, 1258-S, 

2493
Szakmány Tamás oh. 489 
Szalay Ferenc dr. 963,1557 
Szalay László dr. 563,2667 
Szaleczky Erika dr. 2695 
Szállási Árpád dr. 83-H, 404-H, 759-L, 

2091-H, 2202-H, 2305-H, 2401-H 
Szalontay Tibor dr. 1067 
Szamosi Tamás oh. 901 
Szántó Ferenc dr. 835 
Szántó Imre dr. 1455 
Szántó János dr. 1817 
Szarka Katalin dr. 1821 
Szathmári Miklós dr. 1967 
Százados Imre dr. 2753”
Szebenyi Béla dr. 2785 
Szécsényi Nagy István dr. 905 
Szécsi M. 1268-S
Szegedi Gyula dr. 595, 1715, 2821, 2827, 

2839
Székely Ágnes dr. 697”
Székely Eszter dr. 1711 
Székely J. 1244-S 
Szekeres Lajos dr. 1631 
Széles Ilona dr. 1711 
Széli Kálmán dr. 971-H, 1434”
Szemere György dr. 1179 
Szemere Pál dr. 1577*
Szemerédi Péter dr. 901 
Szendrényi Vilmos dr. 2255 
Szendrői Miklós dr. 1488”, 2175 
Szentirmay Zoltán dr. 5, 1049-L, 1244-S, 

1557,2187
Szentpáli Károly dr. 2255 
Szerdahelyi Andrea dr. 2187 
Szeri F. 1254-S 
Sziklai István dr. 2807 
Szilágyi Géza dr. 2299 
Szilágyi Géza oh. 901, 1264-S 
Szilágyi Sz. 1240-S, 1268-S 
Szili-Török Tamás dr. 615 
Szilvás Ágnes dr. 884x 
Szirmai Imre dr. 1991*
Szlanka B. 1257-S 
Szlávik R. 1249-S

Szokol Miklós dr. 959 
Szomor Árpád dr. 2601, 2649 
SzotáczkyM. 1239-S, 1269-S 
Szőcs Károly dr. 1598-L 
Szőnyi László dr. 777 
Szó'nyi Tibor dr. 1867 
Szporni Annamária dr. 2299 
Szuhai Károly dr. 1495 
Szűcs Éva dr. 1287, 2366-L 
Szűcs Farkas Zsolt dr. 1773 
Szűcs György dr. 2071 
Szűcs János dr. 237 
Szűcs Miklós dr. 2711 
Szűcs Nikoletté dr. 1243-S, 1246-S, 1247-S, 

1251-S, 1255-S, 1263-S, 1269-S, 1272-S, 
2375

Takács István dr. 1715,1773 
Takács János dr. 1867 
Takáts Ánnamária dr. 483 
Tamás Csaba dr. 959 
Tankó András dr. 399 
Tanyi János dr. 1115 
Tar A. 1262-S 
Tariska Péter dr. 1189 
Tarján Miklós dr. 355 
Tarjányi János dr. 1025 
Tarkó E. 1269-S
Tarkó M. 1239-S, 1269-S, 1271-S 
Tarr Ferenc dr. 2653 
Tarr Márton drd. 2653 
Tege Antónia dr. 1821 
Tekeres Miklós dr. 489, 2021, 2717 
Telegdy G. 1242-S, 1252-S 
Telegdy László dr. 1507 
Telek Béla dr. 2133 
Telek Géza dr. 267 
Temesvári András dr. 2439 
Temesvári Péter dr. 1821,2605 
Tényi Tamás dr. 133 
Thury Attila dr. 2327 
Thurzó László dr. 1019 
Tímár József dr. 891,1297 
Tiszlavicz László dr. 379, 1244-S, 1349 
Tódor Gábor dr. 2127 
Toldy E. 1269-S 
Tolnay Edina dr. 2685x 
Tolvaj Gyula dr. 715 
Tomcsányi István dr. 154x, 2183 
Tornai István dr. 1003 
Tornócky Tamás dr. 2433 
Tornóczky Tamás dr. 27 
Tóth A. 1260-S 
Tóth Adél 2293 
Tóth Ágnes dr. 2807 
Tóth András dr. 2443 
Tóth E. Zsuzsanna dr. 31 
Tóth E.B. 1241-S, 1253-S 
Tóth Erika dr. 2187 
Tóth G. 1249-S 
Tóth Gábor dr. 1873 
Tóth I. 1268-S 
Tóth Jenő dr. 1813 
Tóth Károly Sándor dr. 547 
Tóth László dr. 1266-S, 2493 
Tóth Miklós dr. 219,529”, 1242-S, 1243-S, 

1246-S, 1247-S, 1249-S, 1251-S, 1255-S,
1259-S, 1263-S, 1267-S, 1269-S, 1270-S, 
1272-S, 2375,2583 

Tóth Péter dr. 729,1904-H 
Tóth-Pál Ernő dr. 721 
Tőke J. 1251-S, 1270-S 
Tölgyesi K. 1245-S 
Török K. 1239-S, 1269-S, 1271-S 
Török Katalin dr. 590”
Trixler Mátyás dr. 133
Trón Lajos dr. 5 ,1244-S, 1267-S, 1959,2807
Tulassay Tivadar dr. 441, 1489”, 1967
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Tulassay Zsolt dr. 219, 441, 669, 789, 911, 
963, 1242-S, 1251-S, 1267-S, 1269-S,
1270-S, 1557, 2535, 2583, 2695,2750x 

Turbók Eszter dr. 2241 
Turchányi Béla dr. 1067, 2224-L 
Tusnády G. 1244-S 
Tűű L. 1264-S

Udvardy Miklós dr. 67, 1003, 1403, 2133, 
2493

Uher Ferenc dr. 347, 2085 
Ujj György dr. 2133 
Ujpál Márta dr. 449, 1139 
Üjszászy László dr. 1391 
Újvári E. 1271-S 
Ungár László dr. 2251 
Unger Zsuzsa dr. 2695 
Ungi Imre dr. 2327 
Urbán László dr. 1715 
Urbancsek János dr. 1327

Vadász J. 1239-S, 1269-S 
Vágó Hajnalka dr. 2241 
Vajtai István dr. 1025,1079 
Valálik István dr. 1703 
Valenta B. 1245-S, 1260-S 
Valenta Borbála dr. 2483 
Valkusz Zs. 1239-S, 1269-S 
Vályi Péter dr. 1867 
Vámos Á. 1271-S 
Vámos Adrienn dr. 2815 
Váradi A. 1254-S 
Várady Géza dr. 2523”
Varga Ágnes 399 
Varga Albert dr. 1517

Varga Gabriella dr. 169 
Varga Gyula dr. 1121,1403 
Varga Ibolya 1243-S, 1246-S, 1263-S, 1270-S, 

1272-S
Varga Katalin dr. 1009 
Varga László 1267-S 
Varga László dr. 379, 845 
Varga Lilian dr. 2541 
Varga R. 1264-S 
Varga Tamás 27 
Varga Zsuzsanna dr. 1025, 1079 
Vargáné Hajdú Piroska dr. 601 
Varjassy Péter dr. 1677-H 
Várkonyi Judit dr. 1297 
Váróczy László dr. 595 
Varró Margit dr. 493 
Varró Vince dr. 1133 
Vásárhelyi Barna dr. 441 
Vasas Lívia dr. 1823 
Vass Andrea dr. 2327 
Vass János A. 27,2279 
Vass Mátyás dr. 1439 
Vassiliou V. 1271-S 
Vaszily Miklós dr. 959 
Vécsei László dr. 1073 
Vecsernyés M. 1244-S, 1258-S 
Velősy Borbála dr. 2225x 
Vereckei András dr. 281 
Veres Katalin dr. 2821 
Vértes László dr. 88-H, 263”, 503-H, 529”, 

530”, 621-H, 735-H, 760”, 761”, 849-H, 
1459-H, 1573-H, 1598-L, 1699”, 1748x, 
2497-H, 2522x, 2802-L, 2728-H, 2831-H 

Veszprémi Béla dr. 1661 
Vidra Tímea dr. 2601

Folyóiratreferáló -  névmutató

Adamis Zoltán dr. 50 
Agócs Klára dr. 426,465, 1104 
Al-Farhat Yousuf dr. 310 
Almási István dr. 682,683,752,1154,1320, 

1587,2152,2151
Apjok Enikő dr. 687,1209,1524,2261,2790 
Apor Astrid dr. 245, 1944 
Apor Péter dr. 197,198, 305, 307, 312, 319, 

416, 424, 429, 471, 472, 473, 519, 524, 
525, 581, 641, 741, 871, 876, 993, 994, 
1038,1039,1040,1157,1158,1382,1536, 
1538,1633,1642,1647,1934,1942,2223, 
2414,2455,2456,2459,2520,2521,2567, 
2568, 2740, 2743, 2744, 2745 

Arató András dr. 458, 516, 1731 
Aszódi Imre dr. 97, 98, 99, 100, 139, 151, 

741, 757, 805, 811, 812, 872, 878, 879, 
931, 1685,1688, 1689,1694,2447, 2457, 
2458

Balogh Lídia dr. 416, 2147 
Bán András dr. 36,39,40,95,101,250,252, 

254, 258, 309, 310, 359, 423, 473, 681, 
803, 996, 1032, 1147, 1206, 1527, 1535, 
1638,1794,1937,1946,2055,2216,2259, 
2315,2408,2415,2450,2458,2507,2508, 
2570,2619, 2676, 2793 

Bánhidy Ferenc dr. 2269 
Bánki M. Csaba dr. 2856 
Bankó Éva dr. 515 
Bánóczy Jolán dr. 41,1102, 2211 
Baráth Zoltán dr. 2405 
Bárczi György dr. 35, 634 
Barkó Éva dr. 1109,1216,1633,1792,2104, 

2314,2514
Bartalos János dr. 1482, 2151, 2632 
Battyáni Zita dr. 420

Bede Antal dr. 1382 
Békési Gábor dr. 1785, 1888 
Bene Éva dr. 467 
Berecz Roland dr. 1939, 2361 
Bereczki Dániel dr. 2629 
Beró Tamás dr. 2155 
Besznyák István dr. 926,1384,1532, 1790 
Betléri István dr. 1044, 1047, 1473, 1694, 

2159, 2566, 2854
Bíró György dr. 371, 372,1219, 2513 
Bite Ágnes dr. 365, 1103,1585, 2212, 2625 
Bodor Gábor dr. 1839 
Bogár Lajos dr. 2161
Buda Béla dr. 138, 880, 1163, 1739, 1793, 

2003
Budai József dr. 752, 1382, 2113, 2572

Czinner Antal dr. 743,1696, 1887 
Csapody Tamás dr. 1829 
Császár Márta dr. 629,1796 
Csécsei Károly dr. 2681 
Csépány Tünde dr. 465 
Cserni Gábor dr. 142, 255, 319, 469, 470, 

471, 680, 685, 2000, 2001, 2314, 2315, 
2630,2631,2738,2739,2742,2850,2851, 
2855

Csiszér Eszter dr. 1038,1635,1642 
Csömör Edina dr. 308,2270

Danczig Ágnes dr. 1473,2149 
Darvas Katalin dr. 640, 1307, 1582, 2271 
Decsi Tamás dr. 458, 987,1793, 2405 
Deme Gábor dr. 1646 
Dénes Zoltán dr. 2739 
Dérfalvv Beáta dr. 1796, 2460 
Dervaderics János dr. 750, 806, 807, 808, 

877,931,932,933,934,1045,1046,1161,

Vimláti László jr. dr. 435 
Vincze Károly dr. 2127 
Viola Sándor dr. 905 
Viski Anna dr. 119 
Visy Beáta drd. 2541 
Vitrai József dr. 17 
Vizer Miklós dr. 1661 
Voith László dr. 1911 
Vörös Katalin dr. 2168”
Vreczenár L. 1261-S
Waldhauser F. 1255-S 
Walz K. Martin dr. 845 
Wenzel B. 1244-S 
Werling Klára dr. 1557 
Windisch Mária dr. 1343 
Wittmann István dr. 609 
Wollák István dr. 663 
Wrana Győző dr. 493

Z. Szabó László dr. 1397 
Zacher Gábor dr. 1067 
Zágoni Tamás dr. 441, 789, 911, 1242-S, 

2583,2695 
Zala Judit dr. 1507
Zalatnai Attila dr. 1246-S, 1297, 2333
Zalaváry István dr. 1867, 1987-H
Zallár Andor dr. 619-H, 1680-H, 2097-H
Zámbó Katalin dr. 393,2717
Zatik János dr. 2123
Zeher Margit dr. 1715, 2087
Zelena D. 1272-S
Zonda Tamás dr. 1443
Zoliéi István dr. 379
Zs. Tóth Endre dr. 1079

1162,1216,1217,1218,1219,1315,1316, 
1480,1485,1486,1899,2412,2453,2519, 
2629

Dési Illés dr. 1164, 2846 
Desöffy Antal dr. 458 
Deutsch Tibor dr. 2679 
Dibó György dr. 256 
Dobay Orsolya dr. 1479 
Dobi Sándor dr. 462
Ecsedy Gábor dr. 688 
Együd Ferenc dr. 145,146,2221, 2222 
Érti Tibor dr. 248,1153,1897, 2850 
Eszenyi Péter dr. 1947
Farkas Éva dr. 138,1220 
Farkas Iván dr. 308, 1736 
Farkas Rita dr. 923, 1527, 1528,2147 
Fehérvári Imre dr. 422 
Ferencz Antal dr. 2447, 2672 
Finszter Tamás dr. 463 
Fischer Tamás dr. 635, 922, 1310, 1483, 

1840,2363,2509 
Follmann Piroska dr. 574,1642 
Földes Katalin dr. 1152 
Föller Károly dr. 465 
Futó Judit ar. 2101
Gabányi József dr. 367 
Gábor Zsuzsa dr. 514 
Gács Éva dr. 2114 
Gardó Sándor dr. 2160 
Gesztes Ákos dr. 1158 
Glanz János dr. 210 
Gobi Gábor dr. 2564
Gyenes György dr. 256, 799, 1308, 1788, 

1892, 2676, 2737 
Gyökeres Tibor dr. 460,2355
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Halmai Vilmos dr. 2409 
Halmos Tamás dr. 1733 
Helt Zoltán dr. 640 
Hidasi Vanda dr. 41,1535, 2570 
Hídvégi Edit dr. 2321,2857 
Hídvégi Tibor dr. 2262,2353 
Hirschberg Andor dr. 200 
Holies Klára dr. 989,1380 
Holländer Erzsébet dr. 35, 37, 48, 91, 572, 

575, 576, 582, 583, 628, 632, 867, 868, 
870, 880, 883, 935, 1159, 1523, 1526, 
1529,1530,1534,1588,2208,2210,2213, 
2220, 2260, 2852,2853 

Horváth Emese dr. 1307,1686, 2450 
Horváth J. Attila dr. 195,1469 
Horváth Szabolcs dr. 1039, 1790, 2569 
Horváth Tünde dr. 467 
Hunyady László dr. 209

Ilniczky Sándor dr. 1531 
Imre László dr. 1536
Incze Ferenc dr. 95,809,810,811,873,874, 

927, 928,929,997,1104 
lványi János dr. 37, 38, 93, 97, 141, 142, 

146, 196, 197, 198, 246, 247, 305, 311, 
314, 320, 361, 362, 363, 365, 366, 371, 
421, 422, 457, 459, 513, 514, 521, 571, 
572, 573, 574, 578, 628, 688, 690, 691, 
742, 746, 747, 800, 801, 802, 869, 877, 
878,925,926,984,985,1093,1094,1101, 
1149,1150,1151,1154,1205,1211,1212, 
1214,1305,1306,1373,1377,1378,1472, 
1525,1636,1638,1686,1687,1688,1732, 
1734,1735,1737,1738,1740,1741,1744, 
1745,1830,1831,1832,1836,1888,1889, 
1892,2051,2052,2099,2105,2106,2260, 
2263,2264,2265,2267,2322,2355,2356, 
2413,2564,2619,2620,2621,2622,2625, 
2626,2672,2673,2674,2675,2731,2732, 
2741,2745,2746,2790,2791,2799,2846

Jakab Zsuzsanna dr. 418,1471 
Jákó Péter dr. 415
Jakobovits Antal dr. 42,43, 45, 46, 91,100, 

516, 518, 527, 585, 586, 636, 637, 694, 
1032,1033,1036,1037,1043, 1044,1096, 
1098,1099,1100,1101,1102, 1152,1153, 
1160,1208,1209,1313,1314,1315,1316, 
1887,1891,1899,1900,1901,1902,1933, 
1934,1935,1936,1938,1939,1945,1946, 
1997,1998,2002,2007,2008,2050,2053, 
2055,2057,2058,2059,2060,2105,2107, 
2108,2109,2111,2112,2153,2160,2161, 
2162,2261,2267,2268,2271,2273,2316, 
2317,2318,2357,2358,2361,2362,2364, 
2365,2405,2407,2409,2410,2411,2412, 
2679,2680,2681,2682,2732,2733,2789, 
2792,2794,2845,2846,2853,2855,2857, 
2858

Járdánházy Tamás dr. 580,1383, 2004 
Jávor Tibor dr. 468,922 
Jójárt György dr. 579 
Jókúti László dr. 2049

Kalabay László iß. dr. 1636, 2451, 2623 
Kara József dr. 45, 368, 369, 577, 584, 681, 

1105, 1106,1375,1478, 2309 
Károlyi Alice dr. 102, 103, 104, 105, 316, 

317,806,989,990,992, 1156,1309,1310, 
1319,1320,1480,1481,1487,1538,1797,
1798,2061,2062,2063,2100,2101,2102, 
2113,2207,2320,2321,2415,2573,2574, 
2575

Kazár György dr. 102, 152, 212, 741, 750, 
753, 754, 804, 1214, 1215, 1317, 1318, 
1933,1946,2000,2053,2060,2061,2104, 
2671

Kemendy Gábor dr. 249

Kétyi Iván dr. 206, 207, 248, 414, 1032,
1097.1098.1788.1837.1895.1896.2102, 
2152,2217,2218,2272,2360,2409,2453, 
2516,2517,2518,2562,2626,2627,2731, 
2748

Király Ágnes dr. 199, 2311, 2315 
Kisely Mihály dr. 91,1583 
Kiss Csaba dr. 2740
Kollár Lajos dr. 97,101,143,149, 208,211, 

212, 258, 373, 457, 461, 463, 469, 474, 
515, 518, 519, 576, 579, 637, 638, 680, 
683, 686, 749, 797, 800, 870, 881, 934, 
983,1033, 1105,1151,1163,1305,1316, 
1374,1376,1378,1473,1478,1482,1526, 
1534,1537,1587,1593,1634,1635,1645, 
1685,1729,1740,1743,1744,1786,1891,
1943.1997.2000.2007.2049.2063.2103, 
2106,2155,2159,2209,2216,2259,2265, 
2266,2271,2272,2312,2358,2360,2361, 
2364,2413,2448,2451,2454,2455,2459, 
2507,2508,2511,2575,2621,2622,2675, 
2736,2791,2797

Konrády András dr. 247,460,1633 
Kontor Elemér dr. 1482 
Kopper László dr. 2103 
Kosa Karolina dr. 882, 985, 986 
Kósnai István dr. 803, 2050 
Kovács Ágota dr. 2150 
Kovács Andrea dr. 1150 
Kovács Ferenc dr. 306, 364, 425, 426, 579, 

582, 630, 635, 695, 1094, 1095, 1096, 
2310, 2513,2514 

Kovács Gábor dr. 585 
Kovács Róbert dr. 2559 
Kováts Ákos dr. 1313 
Kozma Dezső dr. 2223 
Körner Anna dr. 1685 
Kubala Éva dr. 2411

Lakos András dr. 871, 1474, 1475 
Lengyel Mária dr. 798,1742 
Lieber Zsuzsa dr. 1943, 2319, 2562, 2572 
Unka Emese dr. 94,1689,1737, 2166

M. Odorfer Magdolna dr. 372, 518 
Magyarosy Edina dr. 1041 
Major László dr. 517, 640, 996,1035,1475, 

1832,1833,1834,2313,2358,2845,2851 
Makay Sándor dr. 147, 881, 1159, 1789, 

2849
Mándi Yvette dr. 642 
Márczi Viktória dr. 46 
Márk László dr. 1837 
Márton Erzsébet dr. 2212 
Máttyus Adorján dr. 367, 631, 872, 1210, 

1641
Méhes Károly dr. 2147 
Ménesi László dr. 1639 
Merkely Béla dr. 2565 
Meskó Éva dr. 684,693 
Mester Ádám dr. 44 
Mészáros Csilla dr. 40 
Mészner Zsófia dr. 207,208, 1586 
Mezősi Emese dr. 748 
Mike György dr. 1898 
Mikita János dr. 201 
Milch Hedda dr. 320,461, 2214 
Minárovits János dr. 876,1215, 2848 
Móczár Csaba dr. 198, 211, 418, 420, 632, 

639, 641, 1213, 1477, 1537, 1787, 1795, 
2103, 2218, 2855

Mód Gabriella dr. 47, 48, 210, 314, 417, 
468, 690, 874, 875, 1210, 1476, 1637, 
1839, 1998,2159,2568 

Molnár Gábor dr. 93 
Molnár Zsuzsanna dr. 1307 
Mühl Diana dr. 203, 1690 
Müller Judit dr. 201, 203,253, 413, 1785

Nádasi Edit dr. 1042, 1383, 2268, 2628 
Nagy Edina dr. 227,1582 
Nagy Endre dr. 985
Nagy Gábor dr. 35, 147, 313, 429, 1205, 

1318,1595,1648,1834,1835,1843,2514, 
2515

Nagy Károly dr. 414, 930,2005 
Nebenführer László dr. 2262 
Nemes Attila dr. 522, 1741, 2006 
Nemetz Andrea dr. 1034, 2628

Nyolczas Noémi dr. 1643

Olajos Ágnes dr. 2004 
Orosz István dr. 92,144,312,362,427,428, 

464, 519, 520, 523, 633, 691, 692, 1031, 
1312, 1376, 1379, 1532, 1583, 1584, 
1593, 1640, 1644, 1695, 1697, 1791, 
2008, 2100, 2110, 2219, 2273, 2353, 
2407, 2456, 2459, 2512, 2671, 2735, 
2743, 2795, 2797, 2798 

Orosz Márta dr. 150

Ökrös Ilona dr. 413, 414

Pálvölgyi Attila dr. 689, 1896, 2164 
Pályi István dr. 631 
Pámer Zsuzsanna dr. 40,1743 
Papp András dr. 2674 
Papp György dr. 2559 
Papp Lajos dr. 526 
Papp Tamás dr. 466 
Pár Alajos dr. 1843 
Pásztor Tamás dr. 2562 
Pécsi Gyula dr. 578, 2560,2561 
Péter Árpád dr. 204,1155,1481,1738,1940, 

2158,2565
Pikó Béla dr. 686, 689, 926, 927, 935, 2678, 

2734, 2735, 2737,2850,2856 
Pikó Bettina dr. 49, 1690 
Póder György dr. 630 
Prónai László dr. 526 
Prugberger Emil dr. 148,1647, 2796 
Puskás Erzsébet dr. 149 
Puskás Tamás dr. 310, 368, 684, 1379, 

1787,1894,2150,2359,2626,2677,2847

Radó János dr. 1034 
Rákóczy György dr. 679, 924 
Regős János dr. 1478, 1479, 1944 
Rengei Béla dr. 641, 1596, 2575 
Reusz György dr. 639 
Rigó János ar. 575
Rodé Magdolna dr. 137, 629, 797, 1209, 

1531, 1785,2157, 2845 
Romics László iß. dr. 745

Sallay Péter dr. 513, 754, 2519
Sándor László dr. 745, 2571
Sándor Tamás dr. 2162, 2163
Schandl Károly dr. 876
Schlammadinger József dr. 2054
Schneider Imre dr. 365,419
Scultéty Sándor dr. 374,1212,1698, 2461
Sebők Béla dr. 1523,2008, 2448
Sike Teodóra dr. 1646, 2413
Simor Tamás dr. 1836
Skripeczky Katalin dr. 2148
Sobor Melinda dr. 867,1156
Soltész Beáta dr. 2113
Suba Ilona dr. 141
Sugár István dr. 2742
Sugár Tamás dr. 522

Szabó Gábor Viktor dr. 368, 1483, 1735, 
2210, 2746

Szabó Rezső dr. 421,983,1589,1835,2207, 
2851
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Szabó Zoltán dr. 2796 
Szalók Imre dr. 1154 
Száméi Irén dr. 685 
Szécsi János dr. 145,2317 
Székely György dr. 1373, 2449 
Szelier András dr. 751 
Szendrey László dr. 1213 
Szilágyi Á. Katalin dr. 1838 
Szilágyi András dr. 307,1207,1594 
Szilágyi Katalin dr. 744 
Szilvási István dr. 312 
Szirmai Ágnes dr. 995 
Szlávik János dr. 1148 
Szombati István dr. 96 
Szó'cs Károly dr. 359, 424, 627, 936, 1581, 

1589, 1941,2406 
Szó'nyi László dr. 755, 756 
Szuromi András dr. 316, 694

Takács Tamás dr. 2511 
Tápai Katalin dr. 2165 
Tarján Veronika dr. 929 
Tekulics Péter dr. 38, 987,1587 
Telek Béla dr. 202, 1835 
Temesvári I. Péter dr. 256,687,2009,2309, 

2741
Tényi Jenő dr. 1381,1895 
Than Péter dr. 1638
Tolnay Edina dr. 1591, 1592, 1791, 2155, 

2156, 2677,2794
Tolnay Sándor dr. 259,748,873,2623,2792 
Tóth Sára dr. 199 
Tóth Zoltán dr. 2219 
Tóth Zsolt dr. 525

Ujj György dr. 251 
Újvári Elemér dr. 805

Folyóiratreferátumok -  tárgymutató

21-hidroxiláz-deficit 2732, 2792 
5-hidroxiindolecetsav 1527

Abciximab 1734
ACE-gátlók 313, 1310, 1592, 1834 
Acenocumarol 1840 
Acetilcisztein 2676
Acromegalia 1934,1935, 2147,2210, 2357, 

2507
ACTH-kezelés 631 
Actinomycosis abdominalis 95 
Adenosis, apocrin 685 
Adipositas 307,371,868,1595, 1696,1785, 

2845
Adrenalectomia 869 
Aerob edzés 525,1157, 1421 
Aerobkapacitás, kor 2745 
Agresszív magatartás 744 
Agyi működés 211 
Agysérülés, baleset 2739 
Agysérülés, sportolók 210 
Agytályog 1035 
Agyvelősúly 1589
AIDS 39,248,414,682,876,929, 930,1149, 

1318,1430,1793,1943,2165,2005,2315, 
2316,2317,2457 

Akcelerométerek 197 
Akupunktúra 1582 
Akut has 689, 2273 
Alendronat 2313 
Alfa-l-antitripszin hiány 2102 
Alkoholfogyasztás 47, 204, 690, 741, 880, 

1429, 1933 
Álomkór 2413 
Alosetron 2270 
Alumínium 210 
Alvadási faktor 1686, 2163 
Alvási apnoe 524,1834, 2207, 2473 
Alvászavar 518
Alzheimer-kór 1154,1530, 2671 
Amiodaron 95 
Amputáció, háború 754, 804 
Amyloidosis (AL) 1151, 1744 
Anabolikus steroidok 211 
Anaemia, haemolyticus 1417, 2358 
Anaemia, megaloblastos 40 
Anaemia, sarlósejtes 1785, 2408 
Analis carcinoma 2850 
Anaphylaxia 305,359, 797, 867 
Ancylostoma duodenale 2573 
Androgénreceptorok (AR) 685 
Anesztézia 245

Aneszteziológia 1582
Aneurysma 2006,2458
Angina pectoris 145, 2797
Angina, atípusos 1943
Angina, microvascularis 145
Angiogenezis 198,1206
Angiomyxoma 471
Angiooedema 2149
Angioplastica 427, 635
Angyaltrombita-mérgezés 935
Anorexia nervosa 1212, 2857
Anthrax 462
Antibiotikumok 2101
Antidepressans-mérgezés 64
Antidepressansok, FGB 1523
Antidiabetikum-rezisztencia 572
Antifoszfolipid antitestek 202, 1892, 2259
Antiretroviralis terápia, HÍV 1943
Antitesthiány 1378
Anuscarcinoma 1532
Anus praeternaturalis prolapsus 689
Anyák halandósága 2104
Anyatej 1096, 2849
Aorta, intramuralis haematoma 1794
Aortadissectio 636, 1483, 1794
Aortastenosis 2797
Apocrin metaplasia 685
Aptamerek 44
Arachnoid cysta 1037
Arcduzzanat 1685
Artéria brachialis endothelfunkció 203
Arteritis temporalis 2741
Arthrodesis 753
Arthroplastica 2409
Arthroscopia 102
Arzénmérgezés 934
Ascites 2562
Aspergillosis, allergiás 319
Aspirin 635, 693, 1534, 2113
Asthma bronchiale 150,1038, 1320, 1647
Asthma Világnap 2114
Asthma, ikrek 2162
Asthma, endotoxin-expozíció 2405
Asthma, fertőzések 806,2223
Asthma, internetes monitorozás 1415
Asthma, KÁCS 372
Asthma, kövérség 1696
Asthma, steroidfüggő 2414
Astrovirus enteritis 2513
Aszkorbinsav 48
Atherosclerosis 2562
Atomfegyverek 1892

Vadászlmre dr. 245,459,1108,1215,1890, 
2266

Vágó Hajnalka dr. 2565 
Várkonyi Ildikó dr. 743 
Vásárhelyi Barna dr. 43 
Vaslaki Lajos dr. 211,1036 
Velkey László dr. 1729 
Veres Amarilla dr. 205,1594,

1596
Villányi Kinga dr. 753 
Votisky Péter dr. 2148 
Vörös Katalin dr. 1687, 1696

Weninger Csaba dr. 1107,2453

Zemák Gábor dr. 683 
Zulik Márta dr. 922 
Zsiray Miklós dr. 997, 1539

Atrioventricularis blokk 2271 
Autizmus 518, 1887, 1998 
A-vitamin 2513 
Azithromycin 40

Balkamra-szindróma 424 
Balkáni háború 42, 152,2271, 2514 
Batista-műtét 1150
BCG-terápia, intravesicularis 374,1636 
Beethoven, klinikopatológia 2852 
Behcet-kór 1417 
Békefenntartó szolgálat 2846 
Bélbetegség, gyulladásos, krónikus (IBD) 

308, 516, 1373 
Bélparaziták 320 
Benzol 310
Béta-blokkolók 514,1535, 2735
Béta-karotinok 93
Béta-kazein ellenes antitestek 1888
Betegbeutalás, szelektív 1473
Bibliai ikrek 91
Bifoszfonátok 2259
Blepharitis 1535
Bokatörés 1318
Boncolás 320, 1737, 2052, 2625
Borrelia burgdorferi 871
Borrelia-1 ymphocytoma 2216
Bórsav-intoxikáció 1316
Botulismus 1039, 1637
Bőrbetegségek, autoimmun 40
Bőrkiütés, lichenszerű 1159
Bőrmetastasis 2000
Börtön, fekvőbeteg-ellátás 1738
Bromocriptin 2672
Bronchitis, krónikus 1797, 1798
Bronchus-carcinoma 46
Burkholderia cepacia 2517
Bursitis 687
Buruli-fekély 206

Ca-antagonisták 2514 
Cabergolin 747 
Calicivírusok 2515 
Cannabis 1596
Cardiomyopathia, dilatatív 633 
Cardiomyopathia, hypertrophiás 1312 
Cardiomyopathia, peripartalis (PC) 1594 
Cardiopulmonalis bypass 811 
Cardiopulmonalis reanimatio (CPR) 1690, 

2315
Cardiovascularis rizikó 1150, 1157, 1421, 

1431, 1532, 1536, 1537,1592, 1695
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Cardioverter-defibrillátor 1312 
Caries 41
Carotis endarterectomia 2110 
Carotis interna stenosis 2746, 2790 
Carpalis alagút-szindróma 249, 2632 
Cataracta, időskori 2570 
CD38 1937
Cerebrovascularis betegségek 2565 
Cervixcarcinoma, kissejtes 141 
Chemokin receptor-mutációk 248 
Chlamydia pneumoniae 1032, 2562 
Chlamydia trachomatis 40 
Chlamydia-fertőzés 319 
Chlorambucil 417 
Cholangiocarcinoma 368 
Cholangiographia 1894, 2847 
Cholangitis, sclerotisáló 684 
Cholecystectomia 880 
Cholera 1530 
Cholestasis 583,1376 
Cink-szupplementáció 2405 
Circumcisio, nők 1900, 2107, 2362 
Cirrhosis, biliaris (PBC) 1034 
Cirrhosis, kryptogen 1529 
Cisplatin 1698
Citokeratin-pozitív sejtek 1419 
Citológiai mintavétel 805 
Clarkson-syndroma 2149 
Claudicatio intermittens 2210 
Clopidogrel 2100
Clostridium difficile 752, 2516, 2628 
Co-amoxyclav (co-A) 460 
Coeliakia 197, 803 
Colitis ulcerosa 308, 516, 2560 
Colitis, akut 2507 
Colitis, allergiás 2261 
Colorectalis carcinoma 632,685,883,1107, 

1478,1479,1736,1791,2001,2155,2156, 
2850

Combcsonttörés 1317 
Computertomographia (CT) 1309, 1894, 

2359, 2626,2677 
Conconi-teszt 2521 
Contergan-per 936
Coronaria-betegség 203, 428, 429, 526, 

797, 799, 867, 1421, 1423, 1429, 1795, 
1796,2222,2262,2362,2415,2509,2512, 
2515

Coronaria-bypass stenosis 1741 
Coronaria-rizikó 693, 2521 
Coxsackie-B vírusfertőzés 2731 
Craniopharyngeoma 2407 
C-reaktív protein (CRP) 870, 983 
Crohn-betegség 308, 516, 680, 883, 2511, 

2561
Cryohaemolysis-teszt 1094 
Cryptococcus-meningitis 1634 
Cukorbeteg-gondozás 1205,1733 
Cushing-betegség 869, 1032, 1787, 1832 
Cutis verticis gyrata 365 
Cystás fibrosis 319, 416, 630, 989, 1637, 

2223, 2517,2574 
Cytokeratin (CK) 471 
Cytomegalovírus-infekció 208, 876

Családtervezés 139 
Csaláncsípés 2309
Császármetszés 742,872,1043,1424,2365, 

2412,2681
Csecsemőhalálozás 2857 
Csecsemőtápszer, kiegészítés 986,987,2153 
Csecsemő-vakcináció 2360 
Csigolya-haemangioma 1787 
Csípő-arthroplastica 2000 
Csípőízületi érintettség 1898 
Csípőprotézis, idegbénulás 753 
Csípőtáji combtörés 1215 
CS-könnygáz 1596

Csont-ásványianyagsűrűség (BMD) 2740 
Csont, izom 2520 
Csontsérülés 2061 
Csontvelő-metastasis 2678,2737 
Csontvelő MR 2734, 2735 
Csontvelő-necrosis 1787 
Csontvelő-transzplantáció 203, 639

Daclizumab 1147
Danazol 2681
Dapson 457
Darázscsípés 797
DAX-1 gén mutáció 985
Demencia 1478, 1792,1890, 2309, 2454
Depressio 93,256, 1163, 1481, 1940
Derékfájás 256
Desmin 1583
Diabetes mellitus 800, 1101, 1151, 1428, 

1733, 1785
Diabetes, amputációk 2263 
Diabetes, autoantitestek 1472 
Diabetes, diagnosztika 37 
Diabetes, életminőség 305 
Diabetes, érszövődmények 2353 
Diabetes, gestatiós 513, 742, 2673 
Diabetes, gyermekkori 246,1524 
Diabetes, hirtelen halál 628 
Diabetes, idősek 514
Diabetes, inzulindependens (1-es típus) 

(IDDM) 146, 197, 246, 361, 459, 571,
802.1093.1150.1378.1686.1831, 1833, 
1888,2052,2099,2260,2263,2265,2356, 
2620, 2674, 2731,2794

Diabetes, iszlám 2051 
Diabetes, kasztráció 2264 
Diabetes, kezelés 1205,1305,1889 
Diabetes, kórházi felvétel 1830 
Diabetes, költség 2791 
Diabetes, mortalitás 1732,1734, 2621 
Diabetes, nem inzulindependens (2-es tí

pus) (NIDDM) 37, 93, 362, 571, 572, 
573, 741, 802, 869, 1373, 1377, 1472,
1525.1641.1644.1732.1744.1830.1831, 
2099, 2262, 2263, 2621, 2672, 2673

Diabetes, szívsebészet 742 
Diabetes, USA 2790
Diabeteses izominfarktus 141, 984, 2105 
Diabeteses ketoacidosis 142, 361, 571, 2099, 

2731
Diabeteses microangiopathia 38, 2265 
Diabeteses neuropathia 363, 2099, 2105, 

2265
Diabeteses retinopathia 574, 1161, 1641, 

1892, 2263, 2790 
Diabetes-kritériumok 628 
Diabetológia, endokrinológia 2620 
Dialízis 754 
Diarrhoea 458, 882 
Diéta 197,2157 
Diftéria 576, 2271 
Digitalis 429
Diklórdifenil-dikloroetén (DDE) 2261 
Dioxinok 641
Disseminált intravascularis coagulatio (DIC) 

201,515
Dobutamin 2515
Dohányzás 45, 245, 259, 307, 459, 579, 

1108,1215,1428,1633,1890,2147,2266, 
2674

Doppler-szonográfia, színes 1043, 1107 
Down-kór 1642, 2268 
Dracunculosis 2113 
Drogfogyasztás 741, 881,2575 
D-vitamin-hiány 2208, 2209, 2619 
Dyspepsia 578, 1523 
Dystonia, focalis 630

Echinococcosis, alveolaris 1382,1896

Echinococcus granulus 2103 
Echokardiográfia, terheléses 629 
Eclampsia 474, 2209 
Edzés, sportolók 2567, 2568, 2743, 2744 
Egészség, jövedelmi különbségek 2314 
Egészséggazdasági elemzés 514 
Egészségpolitika, angol 1109 
Egészségügy, serdülők 1209 
Egészségügy, szervezés 2406 
Egészségügyi dolgozók 682 
Égett gyermekek 987 
Ehlers-Danlos-szindróma 1376 
EKG, terheléses 871, 2459 
EKG-vizsgálat, treadmill score 312 
Ekzema, kéz 1158 
Élelmiszer-biztonság 1219 
Élelmiszer-túlérzékenység 867 
Elhízás 307, 371, 868, 1595, 1696 
Embrióbeültetés 1037 
Embriómegkettőzés 2318 
Emlőanomáliák 2105 
Emlő in situ ductuscarcinoma (DCIS) 471, 

2314
Emlő, parazita infectio 2413 
Emlősarcoidosis 1790 
Emlőfejlődés 1997 
Emlőheg, UH 2409 
Emlőplasztika 2679, 2680, 2794 
Emlőrák 631, 685, 875, 926, 1207, 1384, 

1419,2000,2001,2314,2315,2411,2629, 
2678,2738,2739,2742,2845,2855,2856 

Emlő-szűrővizsgálat 926, 1688 
Emlőtályog 2411 
Empyema, mellkasi 2573 
Encephalomalacia, multicystás 1100 
Encephalopathia, hypoxiás 2410 
Endocarditis, bakteriális 799 
Endocervicalis glandularis hyperplasia 

(LEGH) 469
Endometriosis, genetikai hatások 1314 
Endometriosis, ileum 803 
Endoscopia, felső gastrointestinalis 679 
Endoscopia, intervenciós 308 
Endoscopos szűrés 575 
Endoscopos vérzéscsillapítás 1416 
Endothelialis növekedési faktor (VEGF) 

198
Endothelin-antagonisták 641
Endotoxin-lipoprotein 2798
Enteritis necrotisans 1740
Enterococcus-fertőzések 1587
Enterohaemorrhagiás Escherichia coli 2217
Enteropathia 670
Enterovírus-71 járvány 207
Epehólyag betegségei 92
Epekőoldás 468
Epeúti endoscopia 745
Epilepsia 1790, 1891, 1998, 2155, 2166
Epitheloid sarcoma (ES) 470
Epstein-Barr-vírus fertőzés 2848
Érbetegségek 1735
Erekciós aiszfunkció 2458,2789
Ergométer-teszt 473
Erythroderma 420
Erythromycin 1732
Escherichia coli 2217, 2218
Etanercept 2049
Euthanasia 1829
Ewing-sarcoma 253
Exhibicionizmus 811
Extracorporalis lökéshullám-terápia (ESWT) 

804

Fájdalomcsillapítás 1793 
Fájdalomérzet 209
Fáradtság szindróma, krónikus 1156, 1641 
Fasciola hepatica 2266 
Fejfájás, cardialis 2797
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Fejlődési rendellenesség 1037,1523,1642, 
1998,2002,2059, 2060 

Fejsérülés 2622 
Felvilágosítás, betegek 214 
Femurelhalás, avascularis 2851 
Femurtörés 1318 
Feníluramin 2100 
Fenobarbital 2319 
Fénytörési hibák, műtét 1536 
Fényvédőkészítmények 2448 
Fertőző betegségek 642, 2151, 2152 
Fibrosarcoma 685
Fibrosis, retroperitonealis, idiopathiás 258 
Figyelemdeficit/hiperaktivitás rendellenes

ség (FDHR) 1933 
Filaria lárva 2413 
Fitoterapeutika 627
Fizikai aktivitás 92,197,198,305,361,880, 

1039,1157,1642,1695,1791,2521,2568 
Fizikai erőszak 750, 985, 986 
Fludarabin-monofoszfát 2513 
Fluoxetin 2313
Foetalis növekedés 1153, 2111 
Foetoplacentalis transzfúzió 694 
Foetus in foetu 1102, 2055 
Foetus papyraceus 1314 
Fogak elszíneződése 996 
Fogamzásgátlás 100, 741, 1895 
Fogászat 1102
Foglalkozási betegségek 50,1635 
Foszfolipidek 1374 
Frataxin gén 146, 1531 
Friedrich-ataxia 146, 1531 
Friss-sejt-injekció 1581 
Fülcsengés 2360

Gastritis, lymphocytás 680 
Gastroenteropancreaticus neuroendocrin 

daganatok 1944
Gastroenterostomiás sipoly 1534 
Gastrointestinalis barrier 1374 
Gastrointestinalis betegségek, funkcioná

lis (FGB) 1523
Gastrointestinalis daganat 2737 
Gastrointestinalis endoszkópia 679 
Gastrointestinalis stromalis tumorok (GIST) 

470
Gastrointestinalis toxicitás 308 
Gastrooesophagealis reflux 582, 994 
Gastrostoma, endoscopos (PEG) 460 
Gázembólia 1469 
Genetikai analízis 199 
Genetikai epidemiológia 2450 
Génterápia, őssejtkészlet 1527 
Géntérkép 1307, 1584 
Gépi lélegeztetés 148, 149, 465, 809, 810, 

811,928,2271 
Geriatria 681
Ginkgo biloba (Gb) 2210, 2213 
Glaukóma 2004 
Gliclazid 2626
Glomerulosclerosis (FSGS) 211 
Glutaminsav-dekarboxiláz (GAD)-antites- 

tek 2265
Glükokortikoid-kezelés, praenatalis 584 
Glükokortikoszteroidok 688 
Glükózmonitorozás 573, 801 
Glükóztolerancia 801,1101 
Glyburid 877
Gombás fertőzés, gyermekkori 1482 
Gonococcus, spermium 2152 
Goodpasture-szindróma 983 
Goserelin 926
Graft versus host betegség (GVHD) 423, 

1147, 1835
Granulocyta-kolóniastimuláló faktor 1147, 

2057
Granulocytopenia 418

Granulomatosis, szisztémás 1636 
Gripe water 1731

Gyaloglás-teszt 1934 
Gyermekbántalmazás 745 
Gyermekek, oktatás 1633,1729 
Gyermekhalálozás, Irak 2519 
Gyermekkori fejlődés 1729 
Gyermekszívsebészet 1839 
Gyilkosgalóca-mérgezés 101 
Gynaecomastia 746,1934 
Gyógyszerek értékelése 465, 2447 
Gyógyszermellékhatások 1428,1835 
Gyomor intestinalis metaplasia 142 
Gyomor MALT-lymphoma 254 
Gyomor-bél rendellenességek 1887, 2562 
Gyomorbiopszia 142 
Gyomorrák 142, 255

Haemangioma, a. poplitea 686 
Haemochromatosis gén 199, 2619 
Haemolyticus uraemiás szindróma (HÚS) 

749
Haemorrhagia, intraventricularis 1740 
Haemorrhagiás láz 373 
Hajas fejbőr gombásodás 2262 
Halálozás, tréning 2743 
Hallás, időskori 259 
Halláskárosodás 748,1583,2148 
Hantavírus-fertőzés 2627 
Hasi kompartment-szindróma 463 
Hasmenés 1997, 2790 
Hasnyálmirigyrák 1107, 2355 
Hasnyálmirigy-vese transzplantáció 2794 
Hastífusz 461
Heerfordt-szindróma 2508 
Helicobacter pylori 458,526,578,923,2102, 

2217, 2218, 2272 
HELLP-szindróma 474 
Hemoglobin-H betegség 2676 
Henoch-Schönlein purpura 469,1374,2507 
Heparin, stroke 2745 
Hepaticus hydrothorax 582 
Hepatitis B, krónikus 576, 577 
Hepatitis C (HCV)-infekció 468,1843,1947, 

2164,2322, 2518 
Hepatitis C vírus antitestek 579 
Hepatitis G vírus 420 
Hepatitis, vértranszfúzió 1696 
Hepatobiliaris betegségek 583 
Hepatocellularis carcinoma 368,420,1478, 

2518
Hepatocellularis károsodás 1377 
HepatoConsult (HC) szakértői rendszer 45 
Hepatorenalis syndroma (HRS) 143 
Herekő 2575
Heretumorok 518, 1698, 2049, 2855 
Heroin 1489 
Herpes genitalis 1215 
Herpes zoster 2448 
Herpesvírus-8 2518 
Hexózaminidáz-aktivitás 630 
Hialuronát 582 
Hiatus hernia 1581 
Hidradenoma, papillaris 685 
Hidroxietil-keményítő (HER) tárolás 2050 
Hirtelen halál 867, 2411 
HIV-transzmisszió 39, 248, 682,1793 
HIV-1 gyógyszer-rezisztencia 414 
HIV-fertőzés 682,876,929,930,1149,1318, 

1943, 2005, 2315, 2316, 2317,2457 
HÍV-vakcina 414 
Hólyagrák 374 
Homocisztein 572, 802 
Homoszexualitás 1694, 2108,2160 
Hormonpótló kezelés 1207,1640, 1835 
Húgyhólyagtumorok 2106, 2631 
Húgyúti infectio, gyermek 513

Humán Genom Projekt (HUGO) 1307,1584, 
1686

Hydatid betegség 2103 
Hyperandrogenismus, postmenopausalis 

2846
Hypercalcaemia 1430, 2208 
Hypercholesterinaemia 2364 
Hypereosinophil szindróma 2514 
Hyperglykaemia 1094,1306 
Hyperinsulinaemia 1094 
Hyperparathyreosis 247, 460, 1734, 1735, 

2675
Hyperprolactinaemia 747 
Hypersensitiv szindróma 1415, 2358 
Hyperthermia, egésztest 1638, 1647 
Hyperthermia, folyadékfelvétel 1158 
Hypertonia 35,145,305,465,634,641,868, 

925,1149,1150,1159, 1213, 1472,1537, 
1644,1744,1834,2008,2207,2222,2260 

Hypocalcaemia 2208,2511 
Hypogammaglobulinaemia 583 
Hypoglykaemia 141,146,1150, 1832, 1833, 

2264
Hypogonadismus 985 
Hypogonadotrop hypogonadismus 879 
Hypokalaemiás periodikus paralysis (HOPP) 

1729
Hyponatraemiás syndroma 1305,2103 
Hypoparathyreosis 2313 
Hypophysis-apoplexia 2357,2361 
Hypophysisdaganatok 746, 747, 1832,1891, 

1935, 1936,2267,2268,2357, 2407, 2741 
Hypophysis-elégtelenség 2057 
Hypophysistumor regiszter 2267 
Hypophysitis, lymphocytás 417 
Hypopituitarismus 1892, 2622 
Hypothyreoidismus 365 
Hypothyreosis, anyai 748 
Hypothyreoticus dementia 2454 
Hypotonia 35 
Hypoxaemia 2059, 2744 
Hyrtl-féle anastomosis 1424

Icterus, obstructiós 1528, 2736 
Idebenon 146 
Idősek, egészség 366 
Idősek, fracturakockázat 2413 
Idősek, pszichiátriai betegségek 2158 
Idősek, szexualitás 879 
Idősek, tréningprogram 2407 
Iker-iker transzfúziós szindróma 637, 

1099, 1313,1315,1424, 1425, 1946 
Ikerterhesség 46, 91, 100, 516, 527, 585, 

586, 636, 637, 684, 1032, 1033, 1036, 
1037,1043,1098,1099,1100,1101,1153, 
1208,1314,1316,1424,1899,1901,1902, 
1998,2002,2007,2058,2059,2060,2111, 
2112,2161,2318,2364,2365,2412,2682 

Ikerterhesség, monochorialis 1036, 1100, 
1945, 1998, 2059, 2365 

Ikrek, összenőtt 1101,1102,1901 
Iliotibialis köteg-szindróma 2740 
Imipramin 2003
Immundeficiencia, kombinált (SCID) 1032 
Immundiagnosztika 1103 
Immunológia 1636, 2451,2623 
Immunparalysis, szerzett 38 
In vitro fertilizáció 585, 694, 1208, 2059,

2111,2161,2318, 2365, 2682 
Influenza, szövődmények 1209, 2265 
Influenzavírus, gátlók 1789 
Influenzavírus, vakcinák 205, 1895, 2360 
Inhibitorok 1687 
Insulinoma 869
Intenzív ellátás 38,413,414,466, 580,1103, 

1585, 1637, 1836, 2212 
Intenzív terápiás kutatási program 2161 
Interferon-a 2322,2731
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Interleukin-6,-12 1097 
Internet 1044,1426,1480,2157,2266,2353, 

2453,2519
Inzulin, (HOE 901) 1093 
Inzulin, glargin 2052,2620, 2732 
Inzulinallergia 363,1416 
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) 

1477
Inzulin termelő tumor 141 
Irritabilis bél-syndroma (IBS) 366, 2270 
Ischaemiás attack, átmeneti (TIA) 985 
Iszlám, diabetes 2051 
Izommetastasisok 1894 
Izületi fájdalom 2309 
Izzadás 517

Járás- és számlálás teszt 1646 
Jódprofilaxis 2564 
Johanna pápa 2853

Kábítószer-abusus 881
Kalciumcsatorna-blokkolók (CCB) 1588
Kálium 525
Kanyaró 872, 881
Kardiológiai kutatások 921
Keratitis 41
Keringésmegállás 95
Ketoacidosis, alkoholos 457
Kilégzési áramláscsúcs (KÁCS) 372
Kínai tea 2049
Kislégúti obstrukció szindróma 641 
Kiütéses láz 578 
Klebsiella pneumoniae 683 
Klimax 100
Klinikai próbák, maszkírozás 2679 
Klinikai rendszertan 2855 
Koleszterinembólia-szindróma 2671 
Koleszterinszint 1738,1837 
Kólika 1731
Kolonoszkópia 1416, 2151, 2449 
Kompartment szindróma 1537, 2060 
Kondom 1901 
Kontaktlencse-viselés 41 
Kontrasztanyag-krízis 2675 
Konyhasóbevitel 1159 
Koponya, osteomyelitis 1035 
Koponya-, agysérülés 2101 
Koraszülés, dohányzás 307 
Koraszülöttek, idegrendszer 2849 
Koszorúérbetegség-rizikó, diabetes 2106 
Koszorúérstent-beültetés 520, 691, 1734, 

2317
Koszorúér-tágítás, ballonkatéteres (PTCA) 

1155,2317, 2570 
Köhögés 149,1378 
Köldökzsinór-csavarodás 1209 
Köszvény 1836 
Kötőhártya-amyloidosis 1744 
Kötőszöveti immunbetegség 1639 
Kövérség 307, 371, 868, 1595, 1696, 1785, 

2845
Kövérség, gyermekek 629, 743, 751, 1685, 

1887
Középfülgyulladás 995, 2792 
Közlekedési baleset 102, 1933 
Közösülés, első 2107
Központi idegrendszeri tum or 2147,2150
Kreatinfogyasztás 1039
Kreatinkináz MB 425
Krómhulladék 1216
Krupp, kezelés 200
Kullancs, bénulás 1210
Kumarin 693
Kutatástervezés 2629

Lábdagadás 2162 
Labdarúgás 472 
Lactacidosis 1306

Lágyéksérv 688
Laktát steady state (MSSS) 581 
Laktátminimum sebesség teszt (LMST) 1420 
Laktózintolerancia 1527 
Lamivudin 576 
Laryngitis gastrica 2623 
Lavinabaleset 2564 
Láz 413, 1481 
Légszomj 2451
Légúti betegségek, foglalkozási 1635 
Légúti obstruktiv betegség (OAD) 2207 
Légzéstámogatás 465 
Légzőszervek fizikális vizsgálata 1156 
Leidig-sejtes heretumor 2855 
Lennox-Gastaut-szindróma 872 
Léppeliosis 97 
Leptin 1936,2845 
Leptospira-megbetegedés 2409 
Leukaemia, lymphoblastos, akut (ALL) 1041, 

2514, 2793
Leukaemia, lymphocytás, krónikus 2513 
Leukaemia, myeloid, akut 36, 250,1206 
Leukaemia, myeloid, krónikus 251, 252 
Leukaemia, myelomonocytás (JMML) 1095 
Leukomalacia, cysticus, periventrícularis 

584
Lidocain-szint, anyatej 2410 
Lipidcsökkentő kezelés 1837 
Lipoprotein (a) 876,1640 
Lisfranc-ízület, merevítés 1317 
Lispro 363
Listeria-fertőzés, terhesség 1033 
Lumbalis gerincfájdalom (Low Back Pain 

-  LBP) 1638
Lyme-kór 871, 1474,1475 
Lymphadenitis, mycobacterialis 2001 
Lymphangiectasia, intestinalis 689 
Lymphangioma, mediastinalis 2626 
Lymphoma, adhéziós receptorok 2055 
Lymphoma, follicularis, nagysejtes (FLCL) 

309
Lymphoma, hypophysis 2741 
Lymphoma, idegrendszeri 418 
Lymphoma, sinus sphenoidalis 1743

Maculadegeneratio 1743 
Macskahimlő-infekció 1033 
Mágneses rezonancia (MR) 684, 799, 1308, 

1788,2057,2150,2359,2452,2626,2677, 
2734, 2735 

Magnézium 362 
Magzati adaptáció 1938 
Magzati gyomor-bél rendszer 1160, 2057 
Magzati halálozás, anya 2460 
Magzati retardáció 2681 
Magzati szívműködés 2002 
Máj, angiomyolipoma 2216 
Máj, gócos elváltozás 2359 
Májátültetés, halálozás 1152 
Májbetegségek, NIDDM 573, 878 
Májcirrhosis 143, 2562 
Májcysta 2736
Májelégtelenség 369, 584,1377,1688 
Májfibrosis 368, 369 
Májkárosodás, akut 1636, 1638 
Májmetastasis 1107, 2850 
Májsejtnövekedés 582 
Májtranszplantáció 755 
Májzsugor-halálozás 204 
Malacoplakia 867 
Malária 147, 1646, 2319, 2572 
Malnutritio 458 
Mammográfia 1688 
Mann, Thomas 2853 
Marfan-szindróma 359 
Mastalgia 2680, 2681 
Mastectomia, profilaktikus 2565 
Mastitis, granulomás 2405,2411

Mastocytosis 797 
Meckel-diverticulum 1419, 2454 
Meddőség, férfi 98 
Medicare receptek, idősek 1589 
Megfázás 138 
Mén, hátrahajlott 2858 
Melanoma malignum 2448, 2631 
MELAS-szindróma 2355 
Mellékpajzsmirigy-daganatok 365 
Mellékvese-hyperplasia, veleszületett 2732, 

2733, 2734, 2792 
Mellékvese-incidentalomák 984 
Mellékvese-melanoma 1214 
Mellhártya-fertőzések 102,103, 104, 105 
Mellkasi drenázs 105 
Mellkasi fájdalom 1593,1788, 1795 
Mellkas-szindróma, akut 2408 
Mélyvénás thrombosis 684,997,1697,1745, 

2113,2162,2163 
Menicre-betegség 91 
Meningitis, asepticus 1475 
Meningococcusfertőzés 682, 1097, 1896 
Meningococcussepsis 515 
Mentális betegek, invazív beavatkozások 

1155
Meropenem 1382 
Mesothelioma 1591 
Metformin 1306, 1417,1525 
Methotrexat 2511 
Methylnaltrexon 1473 
Metilprednisolon 249, 688 
Metoprolol 2221 
Metronidazol 1425 
Migraine 1211 
Mikrobiológia 990 
Mikrosebészet, telemedicina 1315 
Mitochondrialis betegség 874 
Mitralis billentyű-rekonstrukció 522 
Mogyoróallergia 2147 
Mola hydatidosa 2364, 2412 
Mometazon-furoát 1158 
Monoclonalis antitestek (MA) 2009 
Motoneuron szindróma 1210 
Mucoviscidosis 2321 
Multiplex kémiai szenzitivitás 1939 
Musculoskeletalis tumorok 310 
Myasthenia gravis (MG) 208, 314 
Mycobacterium avium intracellulare 2001 
Mycobacterium gordonae 1481 
Mycobacterium marinum 1098 
Mycobacterium tuberculosis 683 
Mycobacterium ulcerans 206 
Myelodysplasiás szindróma 877 
Myeloma multiplex 310,464, 1095, 2259 
Myelopathia 417 
Myelopoesis 1937 
Myocarditis fulminans 1420 
Myocardium-infarctus (AMI) 523,635,1155, 

1306, 1483, 2459, 2799 
Myoma 1424
Myopathiák, myofibrillaris 1583 
Myositis, generálisait 1417

Nasopharyngealis carcinoma 686 
Nateglinid 1151 
Nátrium-jodid-szimporter 247 
Nebivolol 473,2735
Necrobiosis lipoidica diabeticorum 196 
Nefazodon 1940 
Nefrológia 1034
Neisseria-meningitidis 1586, 2152 
Nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) 308, 

1475,2151
Népegészségügy 1381 
Nephritis, IgA 2736 
Nephroblastoma 2361 
Nephropathia, IgA 639 
Nephropathia, NIDDM 572
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Neurocardiogen syncope 426 
Neuroendocrin daganatok 1944 
Nevirapin 39 
Nitrendipin 639 
Nitrogén-monoxid 195 
Nitrogén-oxid-kezelés, újszülött 1587 
Nocardia asteroides 2411 
Non-Hodgkin lymphoma 2507 
Norplant 1895
Növekedési faktor, transzformálódó 

(TGF)-ß 2054
Növekedési hormon 365, 1101, 2561 
Nukleáris medicina 256, 312 
Nutritiv faktorok 1105
Nyaki térimé, felnőtt 2269 
Nyelőcső, Crohn-betegség 680 
Nyelőcsőtumorok 310 
Nyirokút-térképezés 2315
Obesitas, felnőttek 983,1696,2621 
Obesitas, gyermekek 629 
Obstipatio 1473 
Octreotid 1478, 1892 
Ólom 41,48 
Omeprazol 517 
Onkológia 1042,2856 
Orbitavérzés 97
Orr-fül-gégészet, telemedicina 1216 
Orvos, nyugdíjazás 1689 
Orvosetika 2671, 2672 
Orvos-feleségek 1688 
Orvosi tévedés 1685, 2447 
Orvosképzés 49, 2851 
Orvosnők 151 
Orvosok, háború 42, 43 
Orvostudomány jövője 935, 2854 
Orvostudomány, magzat 458 
Osteomalacia 1891, 2208, 2619 
Osteomyelitis 1097 
Osteoporosis 96, 1036, 2740 
Osteosarcoma 253 
Otitis media 995, 2792 
Ovarium-carcinoma 875,1594,2629,2792 
Oxidativ stressz 574, 1473 
Oxigénfelvétel, terhelés 1419,2743 
Oxigénterápia 873

Öngyilkosság 473,1738, 1829, 2362 
Öregedés 1105, 1106 
Őssejt-transzplantáció 423, 1835 
Ösztrogén (ER)-, progeszteron (PR) re

ceptorok 685,2512

P53 autoantitest 2508 
Pacemaker 426, 2565 
Pachymeningitis 417 
Paget-Schroetter-szindróma 91 
Pajzsmirigybetegség, SM 875 
Pajzsmirigycysta-sclerotisatio 1379 
Pajzsmirigyhormonok 93, 247 
Pancreas, endoscopia 745 
Pancreasrák 1107, 2355, 2359, 2452, 2847 
Pancreatitis, akut 198, 2159 
Pánikbetegség 2003 
Parathyroid hormon-related protein 

(PHRP) 420,1633 
Parazitainfekció 2572 
Parkinson-kór 2000 
Parvovírus-B19-fertőzés 467 
Patológus konferencia 2630 
Pediculosis 1523 
Pedofília 99, 878, 879 
Pedometria 197 
Pemphigus 40
Pena-Shokeir fenotípus 2358 
Pentostatin 420 
Pentoxifyllin 368
Pericolicus tumordepozitumok (PTD) 2001

Pertussis 924
Petefészek, lipoid sejttumor 2846 
Petefészek-elégtelenség, korai 2792 
Petefészek-hiperstimuláció 1889 
Petefészekrák, ikerterhesség 1099 
Petefészektályog 2161 
Phaeochromocytoma 1832, 2313, 2846 
Phenylketonuria (PKU) 1471 
Phenytoin-hypersensitivitas-szindróma 

1415
Pierre Marie-Bamberger-szindróma 46 
Pitvarfibrilláció 144, 693, 921, 1839, 1840, 

1843
Plasminogen-aktivátor-inhibitor 2415 
Plazminogen-aktivátor (tPA) 1740 
Pleomorph lobularis carcinoma 2855 
Pleuramesothelioma 1647 
Pleuritis carcinomatosa 1480 
Plexus brachialis-bénulás 2002 
Pneumococcus-vakcináció 1837 
Pneumonia, gyermekkori 2261 
Pneumonia, területen szerzett (CAP) 989, 

990, 992, 2320 
Pneumonológia 1648 
Pneumothorax, spontán 1538 
Poland-szindróma 2794 
Poliklorinált bifenilek (PCB) 2261 
Polimeráz láncreakció (PCR) 1591, 2453 
Polio-eradikáció 1220 
Polycythaemia vera 1686 
Polyhydramnion 1036 
Polymyalgia rheumatica 2741 
Polyneuropathia 576 
Polyposis, adenomatosus (FAP) 1736 
Poractant 1897 
Porphyria 2310, 2619 
Port-katéter, szövődmény 2625 
Postmenopausalis ösztrogénterápia 694, 

1207
Posttraumás stress-zavar 2361 
Pozitronemissziós tomográfia (PÉT) 1309, 

2101
Praeeclampsia 45, 637, 2681 
Praenatalis diagnózis 637 
Pravastatin 2456 
Prednison 417
Premenstruációs-szindróma 2681 
Prenilációgátló 1418 
Prognosztikai faktorok 2630 
Prolactinoma 2357, 2361 
Prostata-carcinoma 2264, 2461, 2737 
Prostata-tályog 799 
Prosta tectomia 1212 
Protonpumpagátló gyógyszer 1159 
Pruritus 1835, 2050 
Pseudoaneurysma 2458 
Pseudomonas aeruginosa-immunizálás 

2517
Pseudomonas aeruginosa-pyelonephritis 

1374
Pseudomonas-infekció 416, 2517,2518
Psoas-tályog, tbc 2622
Psoriasis 1888
Psychés betegek 1941
Psychés zavarok, gyermekek 367
Pszichiátriai gondozás 94,1737,1739,2158
Pszichotróp gyógyszerterápia 1689
Pszichózis, ikerterhesség 516
Pubertás 1936, 2789
Pulmonalis embólia 1481, 1745, 2113
Pulmonalis fertőzések, AIDS 1318
Pulmonalis góc, szoliter 1309,1310
Pulmonalis hypertensio 1934,2100
Pulmonológiai tesztek 993
Pulzus-monitorozás 197
Pumactant 1897
Pylorus-stenosis 924, 1523
Pyoderma gangraenosum 749,2358

Rabies 2848 
Racecadotril 2790 
Rachitis, malnutritiós 2209 
Radiológiai diagnosztika 44 
Rák, okai 2273 
Rák, túlélési adatok 2677 
Rákos betegek, információk 687 
Raloxifen 96 
Rathke-tasak ciszta 2407 
Rectumsebészet 2566 
Rectum tumorok 2677 
Rehabilitáció, tumorsebészet 2856 
Rekeszsérv 2451 
Renalis arteria-stenosis 634 
Repaglinid/troglitazon 2356 
Respiratoricus distress-szindróma (ARDS) 

149,927,928,929,997,1104,1897,1899 
Respiratory Syncytial Vírus (RSV) 2626 
Retinaleváíás 1482 
Reumatológia, telemedicina 1315 
Reumatológiai betegek tájékoztatása 1482 
Rezisztencia-tréning 1040 
Rhabdomyolysis 1687, 2265 
Rhabdomyoma, cardialis 1161 
Rhabdomyosarcoma 253 
Rheumatoid arthritis 95, 688, 2049 
Rhinovírus-fertőzés 2627 
Rifampicin 2626 
Rosiglitazon 1373, 1377, 1525 
Rubeola-védőoltás 752

Salmonella, gazdaszervezetek 2152 
Salmonella-osteomyelitis 1587 
Sarcoidosis 258, 1378, 1482, 1790, 2508 
Sarlósejtes betegség, stroke 1211 
Sarokcsontpótlás 2104 
Scabies 1523 
Schistosomiasis 1843 
Schizencephalia 1037 
Schönlein-Henoch-purpura 457 
Sclerosis multiplex (SM) 875, 931, 1032 
Sclerosis tuberosa 872,1160 
Scoliosis, szűrés 471, 515 
Sebészet fejlődése 1694, 1899 
Sebészet, telemedicina 1425, 1426 
Sebfertőzés, sebészet 1307 
Sentinel nyirokcsomó-vizsgálat 2314, 2631, 

2738, 2742
Sepsis, Gram-negatív baktérium 461,1788 
Sepsis, puerperalis 638, 2007 
Serratio marcescens-infekció 1744 
Sertoli-sejttumor 2104 
Sérülések megelőzése 1214,1215 
Sérülések, erőszak 985, 986 
Sérülések, plazma-DNS 1528 
Sérülések, zsokék 2571 
Sérültellátás 102, 804, 2053 
Shock, hypovolaemiás 2149 
Sjögren-szindróma 417 
Skorpiómarás 640 
Spermium „csonk”-defektus 1208 
Sphaerocytosis 1094 
Spirál-CT 368, 684, 1107,1309, 1894 
Spirogram 198 
Splenosis 35, 373 
Spondylitis tuberculosa 2450 
Spondylodiscitis 683 
Sprue 803, 870,2791 
Staphylococcus aureus 1097, 1382, 2453 
Statinok 1421,2413, 2798 
Status asthmaticus 1489 
Steatohepatitis (NASH) 1529 
Stiff-man-szindróma 2260 
Streptococcus pyogenes-A 2455 
Stroke 47,372,421,422,520,521,690,691, 

925, 926, 1154, 1211, 1534, 1593, 1740, 
1741,1839,2004,2159,2220,2456,2568, 
2569, 2745, 2746
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Stroke, depressio 48 
Subarachnoidealis vérzés 1383 
Subependymalis nodulusok 872 
Superfoecundatio 1043 
Suplatast tosilat 2414 
Sürgősségi betegellátás, telemedicina 750, 

1219
Sürgősségi osztály, sérültek 2053 
Systemás lupus erythematosus (SLE) 467, 

579
Szájbetegségek 2211
Személyiségzavar, praenatalis éhezés 1838 
Szemészet, telekonferencia 1218,1427,1486 
Szénhidrát-anyagcsere 362,1831 
Szén-tetraklorid-mérgezés 695 
Szerotonin 1527 
Szervdonáció 422 
Szervelégtelenségek 413 
Szexkultúra 931 
Szexideál 811 
Szexturizmus 97, 757, 812 
Szexuális magatartás 2107 
Szexuális zavarok 99,757,931,1694,2109, 

2559
Szexuálisan terjedő betegségek (STD) 2353 
Szifilisz 2519
Szigmoidoszkópia 575, 632 
Szilikon emlőimplantátum 1639 
Szív-angiosarcoma 1152 
Szívátültetés 258,2795, 2796 
Szívbetegek, tréningprogramok 1942 
Szívbetegség, ischaemiás 1108, 2411 
Szívbetegség, kálium 525 
Szívelégtelenség 144, 313, 429, 524, 1031, 

1310,1422,1642,1643,1742,1944,2221, 
2459

Szívfrekvencia 428
Szívinfarktus, kutyaharapás 2459, 2799 
Szívizomműködés 312 
Szívműtét 522,692,1839 
Szívperctérforgat-monitorozás 873, 874, 

1104
Szomatikus funkcionális szindrómák 138 
Szoptatás 1902,1939,2002,2008,2050,2058, 

2261,2316,2317,2410,2789,2849,2858 
Szövethenger biopszia 310, 1787 
Szöveti plazminogén aktivátor 2004 
Szteroidok, antenatalis 1796, 1899 
Szülés, szexualitás 2112 
Szülészeti mérések 1160 
Szülészeti szonográfia, sürgősségi 1044 
Születések, fiúk 2057 
Szülő-gyermek kommunikáció 2856 
Szürkehályogműtét 1535

Tafenoquin 147 
Tamoxifen 2739 
Taposóakna 152, 804 
Társadalom-orvostan 1164 
Teledermatológia 933, 2008 
Telemedicina 750, 806, 807, 808, 877, 931, 

932, 933, 934, 1045, 1046, 1162, 1216, 
1217,1218,1219,1315,1316,1425,1426, 
1427,1485,1486, 2412 

Teleoftalmológia 877 
Teleradiológia 1161 
Telomeráz-aktivitás 418 
Telomerázok 2103 
Tenesmus 143 
Teratoma 1102,1900 
Terhesség, dohányzás 2147 
Terhesség, fertőzések 2681 
Terhesség, glikoproteinek 2053 
Terhesség, intrahepaticus 743 
Terhesség, sérülés 1946 
Terhesség, vesesejtrák 2063 
Terhesség, veszélyeztetett 586 
Terhességi gestosis 314

Terhességmegszakítás 637, 805, 2060 
Terhesség-redukció 585, 1100,1153,

1209
Testsúly 571, 575, 751, 1785, 1831, 1997 
Testsúlykalauz 137, 797 
Tesztek, diagnosztikus 306, 364 
Tetanus 208 
Thalassaemia-a 2676 
Thalidomid 464 
Thiazolidinedion 1889 
Thrombocytaaggregáció-gátlás 1163,1946 
Thrombocyta-endothelsejt adhézió 1473 
Thrombocyták 2311 
Thrombocytopenia 517, 756 
Thrombocytopenia, 2. típus, (heparin in

dukálta) 97, 523, 681 
Thromboembolia 311, 2628 
Thromboembolia, artériás 693 
Thrombosis 202
Thromboticus thrombocytopeniás purpura 

(TTP) 520, 2100 
Thymoma 470
Thyreoidea carcinoma, medullaris (MTC) 

1526
Thyreoidea, lingualis 2845 
Thyreoiditis, autoimmun 2260 
Ticlodipin 520, 583 
Tinea capitis 2262 
Tinnitus 873
Tiszafa (Taxus)-mérgezés 101 
Tobramycin-inhaláció 630 
Tonsillectomia 1638 
Torokgyulladás 463 
Torsade de Pointes-aritmia 2515 
Toxikus shock 2455 
Toxocara-infekció 519 
Toxoplasmosis, veleszületett 207, 208 
Többnyelvűség 1589 
Törések, gyermekkori 1317 
Tracheooesophagealis sipoly 149 
Tracheotomia, tágításos 1585 
Trachoma, légy 882
Transmyocardialis revascularisatio (TMR) 

145, 525
Transoesophagealis endoszonográfia (EUS) 

2321
Transzplantáció 422, 424, 755, 756, 1104, 

1642
Traumák, alkohol, drog 741,1933 
Traumarendszer, sérülések 2053, 2060 
Tretinoin 196 
Triploidia foetalis 474 
Troglitazon 802, 878, 1687, 1688, 1888 
Troponinok 425, 426, 2796 
Trópusi medicina 2319 
Trópusi vírusbetegségek 147 
Trovafloxacin 1636 
Trypanosoma brucei gambiense 2413 
T-sejtes lymphoma, cutan 419 
Tuberculosis 150,316,683,1380,1428,1538, 

2061, 2062,2063, 2415 
Tuberculosis, extrapulmonalis 316,2450,2622 
Tudományos közlemények 1318 
Tumormarkerek 1383, 1384 
Tüdőbetegség, obstruktiv, krónikus (COPD) 

150, 317, 472, 810, 1633, 1647, 1797, 
2113,2456, 2574, 2575 

Tüdőembólia 150, 996, 997, 1697 
Tüdőfibrosis 1038
Tüdőgyulladás 150, 2223, 2517, 2574 
Tüdőkeringés-zavar, újszülöttkori 1313,1588 
Tüdőoedema 2264 
Tüdőparenchyma UH-vizsgálat 1539 
Tüdőrák 2321
Tüdőtranszplantáció (CF) 989 
Typhus abdominalis 2312

Üjszülöttek 248, 458, 1938

Ulcus cruris 368
Ultrahang (UH) 1539, 1898, 2409,2562 
Ultrahangvezéreit mintavétel 1379 
Ultrahang, hüvelyi, háromdimenziós 1044 
Ultrahang, praenatalis 1154, 2112, 2268, 

2358
Ultrahang-diagnosztika 684, 743, 926,1043, 

1044,1539 
Urokinase 1740 
Urothelialis carcinoma 2049 
Ursodeoxycholsav 1034 
Utazás, egészségügyi tanácsok 2214 
Uterus-adenosarcoma 2739
Üszögterhesség 46
Vaginosis, bacterialis 1425 
Vallásosság 421 
Vállműtétek 102 
Válsághelyzetek 2212 
Vancomycin-rezisztens enterococcusok 1587 
Vaquez-betegség 1686 
Varicella zoster vírus (VZV) 1476 
Varicella-szindróma, connatalis 2448 
Vasanyagcsere 922 
Vasculitis szindróma 1685 
Vasculopathia 2259 
Vashiány 201
Vastagbél-diverticulosis 1416 
Vastagbél, polypectomia 2449 
Vastagbélrák 1479, 2851 
Vazopeptidáz-gátlók 1834 
Védőoltások, gyermekkori 416, 752 
Vékonybél-elzáródás 2742 
Vékonytű-aspiráció 2321 
Vena cava superior-szindróma 927 
Venlafaxin 363, 2099 
Véráramlási sebesség, szülészet 1043 
Vércukor-ellenőrzés, terhesek 1831 
Vérkészítmények 2165 
Vérnyomás-monitorozás 35 
Vérpótlás, ízületpótlás 212 
Veseischaemia 211 
Vese, ectopiás 143 
Veseartéria-szűkület 926, 2210 
Vesebetegségek 1034,1418 
Vesecarcinoma 420
Veseelégtelenség 211,754,881,1305,1316, 

1477,1635
Veseelváltozások, spirál CT 684 
Vesekárosodás, kontrasztanyagok 2676 
Vesesejtrák 2063
Vesetranszplantáció 639, 754, 1213, 2794
Vesicoureteralis reflux 1998
Vetélés, spontán 2160
Viagra 99, 2458, 2559
Videothoracoscopia 1317
Viperamarás 1645
Vipoma 1997
Virilisatio, postmenopausalis 2792 
Vitex agnus castus 2680 
Vízbefúlás 415, 2220 
Vizelet-incontinentia 753 
Vizeletvizsgálat 1047 
Vörösbor 574
Vörösvérsejt-deformabilitás 1096

Warfarin 2219, 2628 
Wegener-granulomatosis 212, 2154 
West-szindróma 631 
Whipple-kór 518 
WHO 1219,1220 
Wilms-tumor 2361 
Wiskott-Aldrich-szindróma 1206
XY gonáddiszgenezis, terhesség 1036
Zanamivir 1789 
Zománchypoplasia 996 
Zsírmáj, terhességi 637
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Folyóiratreferáló -  rovatmutató

A dohányzás ártalmai 245, 307, 459, 1108, 
1215,1633,1890, 2147, 2266, 2674 

A gyakorlat kérdései 2513 
A klinikus és a laboratórium 43, 1527 
A prevenció kérdései 92, 471, 1159, 1214, 

1532,1592,1640,1791,1837,2106,2564 
A resuscitatio kérdései 95,1043,1690,2315 
A suicidium 473 
Alapellátás 1469
Alkohológia 741, 880, 1163,1429, 1933 
Allergológia 305,359,797,867,1415,2147, 

2405
Alternatív medicina 627, 1581, 2049, 2309 
Andrológia 2559, 2789 
Aneszteziológia 245,1582 
Anyagcsere-betegségek 922,1471,1785,2619
Belgyógyászat 40, 137, 305, 359, 457, 797, 

867, 983, 1305, 1523, 1685, 1729, 2049, 
2207, 2259, 2507,2619, 2671 

Bioetika 936,1685, 1829,2447, 2671
Cardiologia 144
Családorvostan 1428, 2309 
Családtervezés 139, 741, 2789 
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 200,367,

458, 513, 579, 630, 749, 872, 924, 986, 
1101,1154,1209,1523,1633,1685,1729, 
1785,1887,1933,1997,2049,2209,2261, 
2405, 2448, 2789

Dermatológia-venerológia 40, 1158, 1523, 
1888,2050, 2262, 2353,2448 

Diabetológia 37, 141, 196, 246, 305, 361,
459, 513, 519, 571, 628, 635, 636, 741, 
800, 869, 984, 1093, 1150, 1205, 1305, 
1373,1472,1524,1686,1732,1785,1830, 
1888,2051,2099,2262,2353,2620,2672, 
2731,2790

Diagnosztikai kérdések 197, 306, 364,467, 
629,870,1934,2052,2265,2405,2508,2621 

Dietétika 1105,1431,2791

Egészségmegőrzés 575, 743, 880 
Egészségügyi szervezéstudomány 514,1109, 

1373,2053,2406,2509 
Élettan 195
Endokrinológia 247, 307, 365, 460, 629, 

746, 869, 984, 1032, 1526, 1633, 1734, 
1786,1832,1891,1934,2053,2147,2210, 
2267,2357,2407,2511,2622,2675,2732, 
2792,2845

Endoszkópia 308,460,575,679, 745,1416, 
2449

Enzymopathiák 1526, 2310,2792 
Érbetegségek 198, 985,1374, 1735,2210 
Extrapulmonalis tuberculosis 2450, 2622

Fej- és nyaksebészet 2269 
Fejlődési rendellenességek 424,1037,1100, 

1998, 2268, 2358 
Fertőző betegségek 461, 576 
Fog- és szájbetegségekül, 996,1102, 2211 
Foglalkozás-egészségügy 1635 
Fül-orr-gégebetegségek 463,748,873,995, 

1583, 1834, 2623, 2792

Gasztroenterológia 142,198,308,366,463, 
516,578, 680,802,870,923,1151,1374, 
1417, 1736, 2270, 2511,2560 

Genetika 199, 516, 1307, 1376, 1527, 1583, 
1686, 2054, 2148, 2450,2512 

Gerontológia és geriátria 367,681,879,1105, 
2407

Gyermeksebészet 987, 1102, 2055, 2312, 
2451

Gyógyszerészet 91,467 
Gyógyszerkutatás 368,464, 517,1834

Háziorvostan 1473
Hematológia 36,201, 517, 681,1094,1206, 

1417, 1473, 1686, 1787, 1835, 1937, 
2055, 2311, 2408, 2513, 2676, 2793 

Hypertonia 465

Iatrogén ártalmak 877, 1159, 1376, 1430, 
1635, 1687, 1835,2100, 2313, 2358 

Idegsebészet 1836,2101 
Igazságügyi orvostan 42, 750,1043 
Immunológia 38, 202, 413, 579, 1032, 

1096,1147,1378,1636,2358,2451,2623 
Infektológia 414
Intenzív betegellátás 413, 461, 465, 580, 

750,809,873,927,997,1103,1307,1585, 
1836,2149, 2212,2271,2625 

Intervenciós radiológia 1379, 1787

Katasztrófa medicina 1892,2212,2271,2514, 
2846

Képalkotó eljárások 44,203,684,743,1043, 
1107,1160,1308,1379,1788,1894,2057, 
2101,2150,2359,2409,2452,2562,2626, 
2676, 2734, 2847

Klinikai farmakológia 2151, 2213, 2514,
2626.2735.2849 

Klinikai fiziológia 415, 581 
Kórélettan 1147
Költség- és haszon 320, 582, 1379, 1837, 

2102
Környezetvédelem 1216 
Közegészségügy, járványügy 751,882,1164, 

1215,1380, 1895, 2057, 2151, 2214 
Kriminalisztika 744

Máj- és epeúti betegségek 45, 143, 204, 
368, 468, 582, 684, 1034, 1528, 1638, 
2216, 2562, 2736 

Mellkassebészet 1309 
Mikrobiológia és fertőző betegségek 205, 

248,416,682,752,881,1032,1097,1382, 
1474,1530,1586,1788,1895,2102,2152, 
2216,2271,2360,2409,2453,2516,2562, 
2626, 2848

Minőségbiztosítás 1163 
Molekuláris orvostudomány 2103, 2272

Nefrológia 211, 469, 641, 684, 1034, 1477, 
2103,2154, 2736

Neonatológia 248, 584, 1587, 1897, 1938,
2057.2153.2850

Neurológia 209, 249, 417, 518, 630, 874, 
1154, 1210, 1383, 1478, 1530, 1637, 
1790, 1998,2155, 2360

Onkológia 46, 250, 309, 418,469, 518, 631, 
685, 875, 926, 1041, 1152, 1214, 1383, 
1419,1478,1532,1588,1638,1688,1790, 
2155,2218,2273,2361,2628,2677,2737, 
2850

Ortopédia 212,753,1638,1898,2000,2104, 
2409,2851

Orvosi informatika 1044, 1480, 2157, 2453, 
2519,2629

Orvosi szociológia 1589, 1688,2314,2519 
Orvosképzés 49, 2851 
Orvostörténelem 91, 1047, 2852 
Orvostudomány 935,1589,2629,2679,2854 
Oxiológia 2219, 2564

Patológia 319,883,1591, 1737,2000, 2104, 
2314, 2630,2738, 2855

Perinatalis kérdések 1153,1899,2002,2410 
Plasztikai sebészet 1639, 2105, 2410, 2679, 

2794
Pszichiátria 93, 138, 256, 518, 1155, 1212, 

1481, 1641, 1689, 1737, 1792, 1939, 
2003,2158, 2361,2454 

Pszichológia 421, 1793, 1838, 2565,2856 
Pulmonológia 1481
Radiológia 1481
Rehabilitáció 754, 879, 1942, 2739,2856 
Reumatológia 95,256,687,1482,2632,2740 
Ritka kórképek 35, 2105, 2411, 2741
Sebészet 97,256,688,803,1035,1419,1482, 

1534,1694,1740,1899,1944,2159,2411, 
2454, 2566, 2742

Sportorvostan 472, 519, 876, 1039, 1157, 
1419, 2455, 2520, 2567, 2743 
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt „és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlését indokolt esetben vállaljuk. Korábban már közölt 
ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

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

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

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

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

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



Köszöntő az ezredfordulón

A z ezredforduló, a harm adik évezred küszöbén az Orvosi Hetilap szerkesztőbizottsága, szerkesztősége nevében őszinte 
tisztelettel és szeretettel köszöntőm  olvasóinkat. Jóllehet tudjuk, hogy a kétezredik év még nem  a harm adik évezred első 
éve, hanem  a m ásodik évezred utolsó esztendeje, de egy fo lyó ira t életében, mely a m ásodik évszázadát éli, különös je len 
tőségű az az év, am elynek jelölése m ár nem egyessel, hanem  kettessel kezdődik. így ezen alkalom  m érföldkövet je len thet 
ném i vissza- és előretekintésre azza l a gondolattal, ahogy M arkusovszky Lajos, a lap indulása táján írta. „A m últnak  
tudása világot vet a jelenre és sejteti velünk a jövőt, m ert valam int a m ú lt meghozta a jelent, éppen úgy kebelén hordozza  
a je len  a jövőt.”

A z elm últ ké t évszázadban hazánk  jeles orvosait több ízben is fog la lkozta tta  egy orvosi fo lyó ira t kiadásának gondola
ta, de igyekezetük csak 1831-ben ju to t t  tovább a kísérletnél. Bugát Pál kezdeményezésére indu lt útjára az első m agyar or
vosi fo lyóirat az „Orvosi Tár”. A z  alapító főszerkesztő  az első szám ban, a „Vezérszóban”, nemcsak rávilágít a korabeli 
orvosi közállapotra, hanem  ú ttörő  módon, m egfogalmazza a továbbiakban megjelenő orvosi lapok irányát és így célm u
tatásként is szolgál. Olyan lap ez, m elyre később az Orvosi Hetilap fa la it is biztonsággal ép ítették fel. A z  Orvosi Tár közel 
ké t évtizedes, a m agyar orvostudom ány fejlesztése érdekében kifejtett küzdelm es életének végét az 1848-1849-es szabad
ságharc leverése jelentette, így Bugát Pál elgondolásai, tervei, sajnos csak halála után az Orvosi Hetilap hasábjain váltak 
valóra.

M arkusovszky Lajos és kiem elkedő  m unkatársai 1857-ben a lap íto tták meg az Orvosi Hetilapot, mely közel m ás
fé l évszázados m últjáva l nem csak a m agyar sajtó jelenlegi legrégibb folyóirata  lett, hanem  világviszonylatban is a leg
nagyobb m últú  szaklapok egyike. Időben csupán öt orvosi szaklap, a New  England Journal o f  M edicine (1812) a The 
Lancet (1824), a W iener M edizinische Wochenschrift (1856) és a Nederland Tijdschift von Geneskunde (1856) -  előzi meg 
és egyidős a Biritsh M edical Journallal (1857).

Hogy a lap kimagasló tudom ányos szellemiségével az elm últ másfél évszázad  politikai és társadalm i viharai közepette  
fennm aradha to tt a z egyrészt M arkusovszky Lajos gondolatainak és ak tiv itásának köszönhető, m ásrészt a m agyar orvosok 
érdeme, akiknek hagyom ánytisztelete , a m últ megbecsülése életben tarto tta  azt a folyóiratot, amely a m agyar or
vostörténelem  legszebb és legdicsőbb korszakában indult útjára.

1857. m ájus 27-én az Orvosi H etilap első szám ában M arkusovszky Lajos így határozta meg az új szaklap elveit: 
„Célunk az orvosi tudom ány művelése; figyelm ezte tn i ügyfeleinket a tudom ányos orvosi világ tanulm ányaira és fö lfedezé
seire; terjeszteni és m eghonosítani közö ttük  az okszerű és lehetőleg tüzetes kórbúvárlat elveit és eljárását; m egörökíteni 
hazánk javára k i tű n ő  szakem bereinek tapasztalatait és buzd ítan i őket a nem zeti figyelem  és eredő közhaszon által nemes 
m unkálkodásban kitartásra; ébren tartan i honunk m inden vidékein a tudom ányos haladás és nem zeti m űveltség iránti 
részvétet; értékesíteni tan in tézeteink és koródáink tanulságos anyagát; közre m unkálkodni honunk egészségi viszonyai és 
kincsei megismerésére, és az orvosi hivatás tudom ányos és erkölcsi emelésére.”

A százéves ju b ileu m i évfordulón, 1957-ben Trencséni Tibor, aki négy évtizeden át volt e lap felelős szerkesztője, a lap 
életú tjá t így m éltatta: „1857. jú n iu s  4-én nem  csupán egy hetenként m egjelenő orvosi lap je len t meg M arkusovszky Lajos 
és lelkes m unkatársai fá radozásának eredményeként, hanem  egy olyan orgánum, amely azonnal tú lnő tt keretein, fo r 
radalm i m ódon avatkozott be a z elnyom ott országban a pangó m agyar orvostan újjászületésébe, töm örítette a legjob
bakat, fe lkeltette az orvosok érdeklődését hivatásuk égető kérdései iránt, harcot hirdetett az elm aradott egészségügyi ok
tatási viszonyok megszüntetésére, erjesztett, serkentett a m agyar orvosi m űvelődésügy m egújulása érdekében.”

A M arkusovszky Lajos által m egfogalm azott szerkesztőségi irányelvek m a is helytállóak. A lap alapításakor ké t f ő  cél 
vezette M arkusovszky Lajost: Egyik: legyen magyar nyelvű, hetente m egjelenő orvosi szakfolyóirat -  hisz az orvosi szak- 
irodalomban akkortá jt M agyarországon zöm m el ném et nyelvű szaklapok voltak elérhetők -, a másik: szolgáljon ez a tu 
dom ányos fo lyó ira t szakm ai orgánum ként a hazai és kü lhoni új gyógyásza ti eredmények ismertetésére és terjesztésére.

E fe lada tnak az Orvosi H etilap m ajd  másfél évszázados története a la tt folyam atosan megfelelt. Szerkesztői, szer
kesztőbizottságai m indig  törekedtek arra, hogy az orvostudom ány legújabb eredményei -  elsősorban a haza i ku ta tási 
eredm ények az Orvosi H etilap által hozzáférhetők legyenek a gyakorló orvosok és a kuta tók szám ára egyaránt. M indez
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aktuálisan  csak úgy volt m egoldható és ma is kivitelezhető', ha a tradicionális rovatok m ellett m ind ig  újabb és újabb szak
területek ismertetésére kerü lhet sor.

M i a helyzet ma? Hogyan fe le lh e t meg a hagyom ányos szellemiségű és szerkesztésű lap a harm ad ik  ezredforduló táján 
a legújabb kor adta követelm ényeknek? Csakis úgy, ha belső arányok tekintetében állandóan szem  előtt tarjuk, kinek szól 
a lap, a z orvostudomány m űvelő inek alapvetően m elyik  részét képezik olvasói. Mivel a korszerű orvoslás terjesztése a cél, 
olvasóink között, családorvosok, klinikusok és ku ta tók egyaránt vannak, szám ukra k ívánunk olyan inform ációkat adni, 
m elyek révén a betegellátást, d iagnosztiká t és gyógyító  tevékenységet, de a betegségmegelőzést és -gondozást is a z elérhető  
legmagasabb szinten végezhessék.

N em csak egy-egy tém akör összefoglaló referátumával, a z epidemiológiai, klinikai, patológiai tanulm ányokkal, eset- 
ism ertetésekkel kívánjuk ezt elérni, hanem  az eredeti m unkákhoz alkalm asint kapcsolódó szerkesztőségi közlem ényekkel 
is. A gyakorlati továbbképzést különösen jó l szolgálják azok a dolgozatok, melyek szerkesztőségi felkérésre egy-egy kor
szerű tém a feldolgozását je len tik , felölelve bennük a legújabb d iagnosztikai és terápiás eljárásokat. Újabb rovatként szere
pel példáu l a biometriai és igazságorvostani rovat. Sú ly t helyezünk arra, hogy fia ta l orvosok, Ph. D. m unká juka t készítő  
i fú  ku ta tók  közlem ényeiket lapunkban megjelentethessék.

A z  Orvosi Hetilap szerkesztősége M arkusovszky gondolatának megfelelően elsősorban hazai közlem ények
kel kíván ja  növelni a m indennap i betegellátás színvonalát. Ugyanakkor törekszünk arra is, hogy az im pakt fak to r  
értékelése mellett a m agyar nyelvű  publikációk is tekin tetbe vétessenek az orvosi előmenetelnél, kinevezéseknél.

Terveinket rendszeresen kiegészítjük, a szerkesztőség tanácsadó testületének, a M arkusovszky Lajos A lap ítvány ku 
ratórium ának ajánlásaival és olvasóink javaslataival is.

Tekintettel az Orvosi H etilap m ajd  másfél évszázados m últjára, kiem elt szakm ai jelentőségére, azzal a kéréssel fo rdu l
tu n k  a N em zeti Kulturális Örökség M inisztérium ához, hogy nyilvánítsa a z  Orvosi H etilapot a M agyar Kulturális Örökség 
részének. Nagy örömünkre szolgált, hogy kérésünk elfogadásra talált, és legyen szabad itt id ézn ü n k  a N em zeti Kulturális 
Örökség M iniszterének idevonatkozó leveléből a következőket:

„Az Orvosi Hetilap m a az egyetlen hetenként megjelenő orvosi folyóirat. A  családorvosok széles köréhez, továbbá egyete
meken, kórházakban, tudom ányos intézetekben dolgozó orvosokhoz és a közegészségügy m űvelőihez egyaránt szól, napi or
vosi tevékenységben iránym utatásként és hivatkozási alapul szolgál. A z Orvosi Hetilapban történő közlés -  a lap következetes 
szerkesztési elvei, színvonalas és szigorú lektori gárdája és széleskörű olvasottsága folytán -  a szerzők számára elismerést 
és rangot jelent.

A m ajdnem  másfél évszázados orvosi szaklap pá lyafutása  során m indvégig  élharcos volt és m a is az a haza i orvostu
dom ány eredményeinek közzétételében, a nem zetközi tudom ányos eredm ények ismertetésében. M indezek m éltóvá teszik 
az Orvosi Hetilapot, hogy a M agyar Kulturális Örökség része legyen.”

Továbbra is igyekszünk M arkusovszky Lajos szellem i hagyatékának megfelelően az Orvosi Hetilap színvonalának  
m egtartására és továbbfejlesztésére, hogy a jö v ő  évezredben is az A lapító  szellemében, de a m odern világ követelm ényei 
szerint, a lap megújulva já ru ljo n  hozzá a magyar orvosok szakm ai színvonalának emeléséhez.

Fehér János dr. 
főszerkesztő
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A papillaris pajzsmirigy-carcinoma korszerű kivizsgálása, 
prognózisbecslése és kezelése: az orvostudományi 
egyetemek és az Országos Onkológiai Intézet ajánlása
Esik O lga dr.1,2, Balázs Csaba dr.3, B oér András dr.4, C sernay László dr.5, F öldes János dr.6,
Füzy M árton dr.7, H orváth  Örs Péter dr.8, Julesz János dr.9, Kásler M ik lós dr.4, Laczi Ferenc dr.9, 
Leövey A ndrás dr.10, Lukács Géza dr.11, N ém eth G yörgy dr.1,2, Perner Ferenc dr.12, Répa Im re13, 
Szabolcs István dr.14, Szentirm ay Z oltán  dr.15,T rón Lajos dr.16 és B alázs G yörgy dr.11

O rszágos Onkológiai Intézet, Budapest, Sugárterápiás Osztály (igazgató: N ém eth György d r.)1 
Haynal Im re Egészségtudom ányi Egyetem, Budapest, Sugárterápiás Tanszék (igazgató: N ém eth György dr.)2 
Kenézy Gyula Kórház, D ebrecen, Belgyógyászati Osztály (igazgató: Balázs Csaba d r.)3 
O rszágos Onkológiai Intézet, Budapest, Fej-Nyak Sebészeti O sztály (igazgató: Pólus Károly dr.)4 
Szent-Györgyi Albert O rvostudom ányi Egyetem, Szeged, Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium  
(igazgató: Pávics László dr.)5
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, Budapest, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: de Chátel Rudolf dr.)6 
O rszágos Onkológiai Intézet, Budapest, N ukleáris M edicina O sztály (igazgató: Füzy M árton  dr.)7 
Pécsi O rvostudom ányi Egyetem , I. Sebészeti K linika (igazgató: H orváth  Örs Péter d r.)8
Szent-Györgyi A lbert O rvostudom ányi Egyetem , Szeged, E ndokrino lóg ia i Önálló O sztály és Kutató L aborató rium  
(igazgató: Julesz János dr.)9
D ebreceni O rvostudom ányi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: K akukk György d r.)10
I. Sebészeti Klinika (igazgató: Lukács Géza d r.)u
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, Budapest, Transzplantációs Klinika (igazgató: P erner Ferenc d r.)12 
P annon A grártudom ányi Egyetem , Kaposvár, D iagnosztikai K özpont (igazgató: Répa Im re d r.)13 
Haynal Im re Egészségtudom ányi Egyetem, Budapest, I. Belgyógyászati Klinika, E ndokrinológiai Tanszék 
(igazgató: Szabolcs István d r.)14
O rszágos Onkológiai Intézet, Budapest, M olekuláris Patológiai O sztály (igazgató: Szentirm ay Zoltán d r.)15 
D ebreceni O rvostudom ányi Egyetem, PÉT C entrum  (igazgató: Trón Lajos d r.)16

A papillaris pajzsmirigy (pm.)-carcinoma (cc.) műtét előt
ti kivizsgálásának legfontosabb eszköze a fizikális vizs
gálat, a nyaki ultrahang (UH)-vizsgálat és az aspirációs 
citológia. Amennyiben ezek malignitás gyanúját vetik 
fel, a műtét előtt a staging érdekében nyaki és felső me- 
diastinalis CT-, inkonkluzív eredmény esetén MRI-vizs- 
gálat is ajánlatos. A primer kezelés eredményességéről 
egésztest-jódszcintigráfia, illetve a szérum humán thyreo
globulin (hTG)-meghatározás segítségével győződ
hetünk meg. A betegkövetés eszközei a fizikális vizsgálat 
és a hTG-meghatározás (félévente), a nyaki UH és mell
kasfelvétel (évente), az egésztest-jódszcintigráfia (két
évente), melyek eredményétől függően indikálhatok a 
további kiegészítő vizsgálatok. A markert nem termelő, 
illetve jódot nem halmozó, recidívára gyanús esetekben 
201tallium-klorid és 99mTc-sesta-MIBI (metoxi-izobutil- 
izonitril) szcintigráfia, valamint 18fluoro-dezoxiglükózzal 
vagy 11C-metioninnal végzett pozitronemissziós tomo
gráfia segítheti a kórisme tisztázását. A kórfolyamat 
prognózisának (daganatspecifikus túlélés) becslésére al
kalmas a Mayo Klinika MACIS score-rendszere, mely a 
betegeket low-risk, illetve átmeneti/high-risk csoportra 
osztja. A papillaris cc. kezelésének standard sebészi tech
nikája a közel totális thyroidectomia (2-4 g mirigyál
lomány visszahagyása a kevésbé érintett lebeny felső 
pólusánál) és a centrális nyaki nyirokcsomók (nycs.-k) 
legalább diagnosztikai célú disszekciója. A 4 compart-

Modern diagnostics, prognosis estimation and thera
py of papillary thyroid carcinoma. Physical examina
tion, cervical ultrasonography (US) and aspiration 
cytology are the mainstays of the preoperative diagnos
tics of papillary thyroid carcinoma. For the staging of 
suspected malignant cases, cervical and mediastinal CT 
(MRI for inconclusive results) is indicated before any 
surgery. The endresult of primary treatment is assessed 
by total-body iodine scintigraphy and the serum human 
thyroglobulin (hTG) level. For long-term follow-up, phys
ical examination and the serum hTG level are the most 
reliable tools (6-monthly), supplemented by cervical US 
and chest X-ray (yearly), and total-body iodine scintigra
phy (2-yearly). If these furnish positive results, further ex
aminations may be indicated. In suspected relapses of 
hTG non-producing and iodine non-accumulating papil
lary carcinomas, 201thallium chloride or 99mTc-sesta-MIBI 
(methoxy-isobutyl-isonitrile) scintigraphy, and positron 
emission tomography with 18fluoro-deoxyglucose or 11C- 
methionine may be of help. For estimation of the prog
nosis (cause-specific survival) of the patients, the MACIS 
score system of the Mayo Clinic is widely accepted, the pa
tients being divided into low-risk and intermediate/high- 
risk categories. The recommended standard surgical 
intervention is near-total thyroidectomy (2-4 g residual 
glandular tissue left at the upper pole of the lessinvolved 
lobe), with a central cervical lymph node dissection for
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ment (centrális, jobb és bal oldali nyaki, valamint felső 
mediastinalis) bármelyikének tumoros nyes.-érintettsége 
esetén terápiás célú disszekció indikált, melynek módo
zatát (radikális, módosított radikális, szelektív nyes.-eltá
volítás, mikrodisszekció) a nyes.-áttétek kiterjedése hatá
rozza meg. A megfelelő módon elvégzett műtét után 
nem szükséges adjuváns radiojódkezelés olyan low-risk 
esetekben, amikor a primer tumor 1 cm-nél kisebb volt. 
Egyéb low-risk, valamint az átmeneti/high-risk esetek
ben ablatív radiojódterápia végzendő (R0N0M0), illetve 
terápiás radiojóddózis adható (R2N1M1). A lokális/re- 
gionális kiújulás szempontjából high-risk betegekben és 
jódot nem halmozó tumorok esetében a posztoperatív 
kezelés kiegészíthető külső besugárzással. A betegek a 
műtét után 5 évig TSH szuppressziós kezelésben részesí- 
tendők: 0,1 alatti TSH-szint elérése a cél (3. generációs 
módszerrel meghatározva). Amennyiben ezen idő alatt 
nincs kiújulás és a prognózisbecslés alapján low-risk 
esetről van szó, akkor a továbbiakban a TSH szubnor- 
mális szinten való tartása (0,1-0,3 között) is elégséges.

Kulcsszavak: papillaris, pajzsmirigyrák, prognosis, konszenzus, 
kivizsgálás kezelés, követés

Az elmúlt 30 évben a magyar papillaris pajzsmirigy (pm .)- 
carcinomás (cc.-s) betegek je lentős hányadának a túlélési 
esélyei rosszabbak voltak, m in t a legjobb elérhető érték, 
ugyanis a hosszú távú daganatspecifikus túlélési való
színűség nem zetközi mutatói 90% körül m ozogtak (14), 
míg a hazai érték csak 78%-os volt (13). Ennek legfőbb okai 
a kivizsgálás elégtelenségében, a nem  megfelelő kezelés
ben és a betegkövetés következetlenségeiben kereshetők.

A kivizsgálás oldaláról kezdetben hiányoztak a m odern  
képalkotó eljárások és a m egbízható  aspirációs citológia. 
A kezelés hatékonyságát több  helyen a sebészi szem lélet 
és a technika fogyatékosságai is csökkentették: a  közel 
totalis thyreoidectom iát és az áttétes nycs.-k következe
tes eltávolítását csak ritkán végezték  el, és a kevésbé ra d i
kális m űté tek  ellenére nagy (37% ) volt az idegsérülések 
aránya: 33% -ban a féloldali n. recurrens, 4% -ban az el
lenoldali n. recurrens és/vagy az egyik n. accessorius is 
érin tett volt (12). Radiojódkezelésre M agyarországon 
1984-ig egyáltalán nem, m ajd  az t követően évi m in tegy  
100 beteg esetében volt csak  m ód , ugyanis m indössze 
két, rad ionuklid-teráp iára a lkalm as egység m ű k ö d ö tt 
az Országos Onkológiai In tézetben  (OOI). Ez az é r té k  az 
1990-es évek elejétől évi 250-300 kezelésre em elkedett 
(16). A radiojódkezelések szám a nem  bizonyult elégsé
gesnek részben  a betegek n ag y  szám a miatt, részben  a 
konzervatív  sebészi beavatkozások jelentős hányada k ö 
vetkeztében (az el nem távo líto tt pm.-szövet nagysága 
m iatt a pm .-ablatio  eléréséhez sokszor 2, néha 3 kezelésre 
is szükség volt). A kevésbé rad iká lis  sebészi m űté tek  m a 
gas aránya következtében, illetve a radiojódkezelések 
hiánya m ia tt a külső sugárkezelés vált inkább gyakorla ttá  
(10 ,36 ,37 ,49). Az akkori szem lélet szerint a daganat k i
terjedt lym phogen szóródása (m ultiplex p rim er gócok, 
gyakori nyes.-áttétek) ad juváns kezelést tesz szüksé
gessé, és ehhez a radiojódkezeléssel szemben inkább  a 
külső sugárteráp ia választása tű n t indokoltnak a p ap il
laris cc. alacsony jódfelvétele m ia tt (ami részben az oly
kor hiányzó follicularis s tru k tú ra , részben az elégtelen

diagnostic purposes. In cases of lymph node dissemina
tion, dissection (radical, modified radical, selective or 
microdissection) of any of the involved compartments 
(central, right or left cervical, or upper mediastinal) is in
dicated for therapeutic reasons, the method of which is 
depending on the extent of the metastatic involvement. 
Following adequate surgical intervention, no adjuvant 
radioiodine therapy is indicated for low-risk cases with 
a tumour of less than 1 cm diameter. For other low-risk 
or intermediate/high-risk patients, radioiodine ablation 
(R0N0M0) or a therapeutic radioiodine dosage 
(R2N1M1) is indicated. In cases at high-risk of local/re- 
gional relapse and in radioiodine non-accumulating tu
morous cases, external radiotherapy may be applied. 
Thyroid hormone medication in a TSH suppressive dose 
is indicated during the first 5 postsurgical years: the goal 
is to achieve a TSH level below 0.1 (determined by a 3rd 
generation assay). If no relapse occurs or the case is a 
low-risk one, following the 5 years, it is enough to main
tain the TSH level in a subnormal range (0.1-0.3).

Key words: papillary, thyroid carcinoma, prognosis, consensus, 
diagnostics, treatment, follow-up

radikalitású  thyreoidectom ia következm énye lehet). 
Egyes helyeken a túlélési esélyeket az is rontotta, hogy a 
betegeknek akár kétharm ada sem  részesült megfelelő 
m értékű TSH -szuppresszióban, illetve horm onpótlás
ban, am i elősegítette a daganatos k iú ju lást, illetve a hy- 
pothyreosissal já ró  belgyógyászati szövődm ényeket (1).

A nem zetközi viszonylatban kedvezőtlen prognózi
son javítani szükséges, am inek legfőbb eszköze a kivizs
gálási és kezelési protokoll országos egyeztetésen alapuló 
kialakítása. E nnek lehetőségét több  szerencsés kö rü l
m ény segítette elő. A preoperatív  képalko tó  diagnosztika 
és az aspirációs citológia széles k ö rb en  elérhetővé vált, és 
szám ottevően javult a leletek m inősége. A nem zetközi 
elveknek megfelelő m űtéti technikák  országosan ism ert
té és m ind elfogadottabbá váltak (2-4 ,31). A Szegedi OTE 
m ár 1984 elő tt is a radiojódkezelés adjuváns alkalm azása 
m ellett foglalt állást. Az U zsoki-utcai K órházban és az
OOI-ben re trospektív  m ódon nagyszám ú betegen vizs
gálták m eg a kezelési eredm ényeket (10 ,13 ,49), túlélési 
m odellt dolgoztak ki (13), és k ísérlete t tettek a beteg
csoport bizonyos konszenzuson alapuló kezelésének 
bevezetésére (11). Végezetül, éppen  a hazai túlélési ered 
m ényeknek a nem zetközi értékekkel való összevetése lé
nyeges szem léletváltozást eredm ényezett az adjuváns te 
rápia m egválasztásában.

A papillaris pajzsmirigy-carcinoma 
előfordulása
A papillaris pm .-cc. incidenciája lassú  em elkedést m utat, 
100000 lakosonként a kü lönböző földrajzi régiókban 
évente 1-4 új p rim er daganato t diagnosztizálnak. H a
zánkban 1993-ban 1,05/100000 lakos volt a papillaris cc. 
incidenciája (12). A nem zetközi összehasonlításban ala
csonynak szám ító  előfordulási arány  m inden bizonnyal 
több okra vezethető  vissza. Ezek közül valószínűleg az 
egyik legjelentősebb, hogy szerencsére hazánkban gyul
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ladások , ben ignus daganatok m iatt sohasem  végeztek 
ru tin szerű en , főleg gyerm ekkorban fej-nyaki besugárzá
sokat, ezek ugyanis a papillaris cc. jelentős kóroki ténye
zői. Em ellett szerepet já tszhat a nem  teljesen korszerű  
diagnosztika, illetve a bejelentések esetleges elm aradása is.

A papillaris cc. daganatspecifikus túlélésének n em 
zetközi m utató i az elm últ évtizedekben folyam atosan 
javultak , s jelenleg a m ortalitás az évenként regisztrált új 
m egbetegedéseknek 10%-át teszi ki (14), am i a betegség 
kevéssé agresszív term észetére utal. A rosszindulatú  tu 
m oro k  közötti viszonylag kedvező túlélés a kezelést nem  
teszi feleslegessé, sőt fokozott jelentősége van a korrek t 
kivizsgálásnak és a helyes terápiának.

A papillaris cc. jellem zően nem  öröklődő m ódon, 
hanem  sporadikusan fordul elő, jóllehet bizonyos halm o
zódás figyelhető m eg a földrajzi régió jódellátottságának 
és háttérsugárzásának függvényében: jódgazdag vidéken, 
illetve magas háttérsugárzás (Hirosim a, Nagasaki, 
M arshall-szigetek, Csernobil) m ellett a kórkép gyakoribb
(14). Beszámoltak néhány családban a papillaris cc. fam ili
áris adenom atosus colon polyposishoz (a betegségre igen 
nagyszám ú, 100-nál több vastagbél/végbél-adenom a m eg
léte jellem ző) és G ardner-szindróm ához (az előző k ó r
képhez jóindulatú  mesenchym alis tum orok  társulnak) 
kapcsolt megjelenéséről. Papillaris pm.-cc. k ísérheti a r i t
ka Cowden-betegséget (multiplex ham artom a syndrom a). 
M indhárom  kórkép autosom alis dom ináns m ódon örök
lődik; az első kettő em elkedett vastagbélrák-, az u tóbbi 
em lőrákkockázattal jár. A kórképek genetikai lényegét tu- 
m orszuppresszor gén károsodása jelenti, így a betegekben 
az APC- (adenom atous polyposis coli), illetve a CD 
(Cowden) 1-gén károsodása figyelhető meg.

A papillaris cc. p53-negatív, genetikailag stabil tum or, 
és kórlefolyása során  csak ritkán  változtatja m eg bio ló
giai viselkedését. Az igen ritkán , a betegség term inális 
szakaszában előforduló transzform áció  anaplasticus cc. 
k ia laku lására  vezet (14, 17), m elynek gyakorisága így 
nagym értékben  függ a papillaris cc. ellátásának m in ő 
ségétől: az u tóbbi időben  az anaplasticus cc. világszerte 
m egfigyelt incidencia-csökkenése a differenciált endo- 
derm alis  cc.-k (így a papillaris cc.) megfelelő ellátásának 
is tu la jdonítható . Em ellett az anaplasticus cc. inciden- 
c iá jának  csökkenésében szerepet já tszik  a jódhiányos 
vidékeken a jódozás bevezetése is (27).

A papillaris cc. a pm. follicularis sejtjeiből indul ki, és 
3 -4 :1  arányban a női nem ben fordul elő gyakrabban. 
A betegség életkor szerinti m egoszlásában a gyakorisági 
csúcs napjainkban eltolódott a fiatalabb kor (4. évtized) 
felé, am i döntően a korábbi kórism ézésnek tulajdonítható.

A papillaris carcinoma szövettana
M agyarországon 1993-ban a m alignus pm .-daganatok  
61% -a bizonyult papillaris cc.-nak (12). Ez az érték  ala
csonyabb annál, m in t am ennyit ebben a földrajzi rég ió 
b an  a táplálkozás ado tt jód ta rta lm a alapján várn i lehetne 
(~  70%). A papillaris cc.„aluldiagnosztizálása” abból adód
hato tt, hogy a kevés papillaris kom ponenst tartalm azó, 
kevert (papillaris-follicularis) cc.-kat -  téves m ódon -  fol
licularis cc.-ként klasszifikálták. A következőkben részlete
sen jellem ezzük a papillaris szövettani típust azzal a szán
dékkal, hogy a klinikusok könnyebben tájékozódhassanak

a betegek prognózisáról a kórszövettani leletek alapján, 
illetve a szokásostól eltérő klinikai kórlefolyás esetén dönt
hessenek az esetleg szükséges szövettani revízióról.

A papillaris cc.-ra jellem ző az infiltrativ  növekedés, az 
elágazódó papillaris stru k tú ra , a papillák felszínén lévő 
többrétegű  hám , a psam m om atest, az ó raüveg  vagy a 
kávébab form ájú  sejtm ag. A sejtmag további jellegze
tessége a m agbarázda, am i a cytoplasm a in tranuclearis  
inclusiójából ered. A cytoplasm a hum án thyreoglobulin- 
ra  (hTG-re) pozitívan festődik. A follicularis s tru k tú ra  
m ajdnem  m indig m egtalálható, esetenként dom ináns 
m ódon. A kevert (papillaris-follicularis) szerkezetű  cc.-k 
biológiai viselkedése a papillaris cc.-val megegyezik, 
ezért az ilyen daganatok  terápiáját a pap illa ris  cc.-hoz 
hasonlóan kell m egválasztani.

A p rim er tu m o r m elle tt a pm .-ben az eseteknek  akár 
78% -ában lehetnek elszórtan  m ikroszkopikus m éretű  
daganatos gócok (25), kü lönösen  előrehaladott s tád iu m 
ban és fiatal életkorban. Ezért fontos, hogy n agy  m enny i
ségű szövet kerü ljön  részletes patológiai feldolgozásra. 
A m ikroszkopikus gócok intraglandularis lym phaticus 
szóródásra u ta lnak  (a pm .-állom ány nyirokereiben  m eg
figyelhetők daganatsejtek); a betegség unifocalis eredetét 
k lonalitás-vizsgálatokkal igazolták (14). H angsúlyozni 
szükséges, hogy a daganat többgócúsága önm agában  
nem  rontja  a kórjóslato t. A tum or ritkán  tö r b e  a m irigy- 
állom ány vénás érhálózatába.

A papillaris cc.-k dön tő  többsége jól d ifferenciált, így 
a szövettani differenciáltság fokának kicsi a p rognosz
tikai jelentősége. A szövettani jelek közül a nagyobb mi- 
tosisszám , a DNS-analízis eredményei közül a m agas
S-fázis-arány és az aneuploidia (28-30) utal rossz prog
nózisra. (S-fázis-arány: a sejtciklus DNS szin tetizáló  fá
zisában lévő daganatsejtek  aránya; aneuploidia: a DNS- 
ta rta lom  legalább ± 10%-kal eltér a norm ális, nyugvó sej
tek D N S-tartalm ától). A papillaris cc.-k m in tegy  25%- 
ában m egfigyelhető a ré t onkogén transzlokációja, s ezt 
kedvezőtlen prognosztikai jelnek tartják  (14). A tu m o r 
papillaris része a jódo t nem  halmozza, hiszen n em  ta rta l
m az kolloidot m agába foglaló follicularis s tru k tú rá t (42), 
és ez a recidívák, á tté tek  képalkotó d iagnosztikájá t és 
radiojódkezelését nehezíti, illetve lehetetlenné teheti.

Kedvező kórjóslatú variánsok
Papillaris microcc.: a tumor kiterjedése legfeljebb 1,5 cm. En
nek a kórképnek a prognózisa nagyon jó (23), annak ellenére, 
hogy lefolyása során áttét is előfordulhat. Nem pm.-cc. miatt el
halálozott egyének sectiós anyagának feldolgozásakor a pm.- 
ből készített sorozatmetszeteken az esetek 6-36%-ában (15,20) 
figyeltek meg kis kiterjedésű, gyakran mikroszkopikus mé
retű papillaris cc.-s gócokat (jellemzően nycs.-áttétek nélkül). 
Tisztázásra vár, hogy a papillaris microcc. milyen körülmé
nyek között alakul át klinikai tünetekkel járó papillaris cc.-vá. 
A papillaris microcc.-s betegcsoportokban a két nem részará
nya azonos, szemben a papillaris cc. női predominanciájával. 
Ez a tény arra utal, hogy a betegség etiológiája a két nem
ben azonos, de a klinikailag releváns papillaris cc. megje
lenéséhez további tényezők szükségesek, melyek a női nemben, 
részben hormonális okokkal magyarázhatóan, gyakrabban 
adottak.

Papillaris cc., encapsulált variáns: kötőszövetes tokkal kö
rülzárt tumor, prognózisa az előbbinél is jobb.

Kedvezőtlen kórjóslatú variánsok
Papillaris cc., diffúz sclerotisáló variáns: gyermekeken előfor
duló, agresszív cc.-típus. Jellemző rá az egyik vagy mindkét
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lebeny diffúz beszűrtsége, kifejezett sclerosis, tömeges psam- 
momatest, gócos laphám-metaplasia, papillaris daganatszige
tek és 100%-os nycs.-érintettség.

Papillaris cc., oxyphilsejtes (Hürthle-sejtes) típus: a jelleg
zetes (óraüveg/kávébab) magszerkezetet kivéve a szövettani 
felépítése a papillaris cc.-val azonos. A daganatsejtek citoplaz- 
mája a nagy mitokondrium-tartalom következtében intenzív 
eosinophil festődésű. A daganat DNS-tartalma jellemzően 
aneuploid, a kórlefolyás agresszív (gyakori a kiújulás, nagy 
a mortalitás) annak ellenére, hogy ritkán ad nycs.-áttétet. A 
Hürthle-sejtes cc. a jódot nem halmozza, így áttéteinek kimu
tatására nem alkalmas az egésztest-jódszcintigráfia, kezelé
sében pedig nem lehet a radiojódterápiát választani (14,42).

Magas sejtes (tall cell) papillaris cc.: a daganat intenzív 
eosinophil citoplazma-festődésű, magas (a szélesség kétsze
rese) columnaris sejtekből épül fel. Idősebb korban fordul elő, 
kifejezett hajlama van a pm.-tokon túli tumorterjedésre és a 
vénás érinvázióra. Haematogen úton áttétet ad a tüdőbe, csont
ba, az agyba és a pleurába.

Tumorterjedés
A pap illa ris cc. a pm. állom ányát -  elsősorban a szöveti 
réseken át és az erek m en tén  előrehaladva -  akadály  
nélkül infiltrálja. Az első ana tóm iai akadály a pm .-tok , 
m elyet áttö rve a tum or a környező  képletekre (gége, lég
cső, garat, vena jugularis in te rn a , a carotishüvely, n. r e 
cu rrens) terjed.

A papillaris cc. főleg lym phogen  úton képez áttéteket, 
m elyhez a m irigy gazdag ny irokérhálózata te rem ti m eg 
az alapot. A pm. regionális nycs.-i a nyaki, illetve a felső 
m ediastinalis nycs.-k. Az áttétképződés első állom ása a 
centrális nyaki com partm ent (a jugulum , a nyelvcsont és 
a kéto ldali vena jugularis in te rn a  által bezárt te rü let). 
Innen  a lym phogen tejedés ú tvonala kettős: egyrészt a 
kéto ldali parajugularis ny irok láncon  át a koponyaalap 
(lateralis com partm entek), m ásrészt a praetrachealis- 
paratrachealis-parapharyngealis nyirokláncon keresztü l 
a felső m ediastinum  (elülső és hátsó  m ediastinalis lánc, 
az a. m am m aria  interna m en tén  elhelyezkedő nycs.-k). 
A korábbi nóm enklatúra „lateralis aberráns p m ./s tru -  
m a” klasszifikációja cervicalis nyes.-ban lévő pap illa ris  
pm .-cc. áttétének felelt m eg, gyakran  occult (43) p rim er 
daganat mellett.

A papillaris cc. igen gyakran (az esetek akár 90% -ában) 
ad m ikroszkopikus m éretű cervicalis nyes. -áttétet (38,39), 
m elyeknek csupán fele (14) kórism ézhető klinikailag. A fel
ső m ediastinalis nyes.-áttétek a m űtéti preparátum ok rész
letes feldolgozása alapján szintén gyakorinak (48%) m o n d 
hatók  (48). A mediastinalis nycs.-k infiltrációja leggyak
rabban kétoldali nyaki nyes.-áttétek jelenlétében alakul ki. 
A nycs.-áttétek előfordulásának kórszövettanilag k im u 
tatható  nagy gyakorisága a kórlefolyás során többnyire 
rejtve m arad, ez valószínűleg a daganat jellem zően lassú 
proliferációjával függ össze: a beteg panaszm entesen él 
együtt a benne kialakult nyes.-áttéttel. A kórképben m egfi
gyelhető kiterjedt intraglandularis lymphaticus átté tkép 
ződés és a nagy számú, gyakran m ikroszkopikus m éretű  
nycs.-áttét megjelenése feltételezhetően ugyanazon patoló- 
giai/patofiziológiai folyamat megnyilvánulása, am ely k ü 
lönösen gyakori a fiatal életkorban jelentkező betegségben, 
és nem  rontja  a kórjóslatot (14).

A papillaris cc. haem atogen  áttétei elsősorban a tü 
dőben , ritkábban  a csontokban  alakulnak ki. Az agyi m e 
tastasis kialakulását többny ire  tüdőátté t előzi meg.

A papillaris cc. kezelés elő tti vagy közvetlenül a sebészi 
beavatkozás u tán i k iterjedésén  alapszik a stád ium -m eg
határozás, m elynek napjainkban  legáltalánosabban el
fogadott fo rm ája a TN M /pTN M -rendszer (1. táblázat) 
szerinti besorolás.

1. táblázat: A pajzsmirigydaganatok klinikai (TNM) és patológiai 
(pTNM) klasszifikációja

T/pT -  primer tumor
TX Nem ítélhető meg a megfelelő vizsgálatok hiánya miatt 
TO Nincs kimutatható tumor képalkotó/patológiai vizsgá

latokkal
TI A daganat legnagyobb átmérője 1 cm vagy annál kisebb, 

és nem terjed túl a pajzsmirigytokon 
T2 A daganat legnagyobb átmérője nagyobb 1 cm-nél, de 

nem nagyobb, mint 4 cm, és nem terjed túl a pajzsmi
rigytokon

T3 A daganat legnagyobb átmérője 4 cm-nél nagyobb, és 
nem terjed túl a pajzsmirigytokon 

T4 Bármekkora a daganat, ha az a pajzsmirigytokon túl is 
terjed

Megjegyzés: minden kategória felosztható solitaer (a), illetve több gócú 
(b) altípusra. Több gócú daganat esetén az osztályozást a legnagyobb 
daganatátmérő alapján kell végezni.

N/pN -  regionális nyirokcsomók
NX Nem ítélhető meg a megfelelő vizsgálatok hiánya miatt 
NO Regionális nyirokcsomóáttét nem mutatható ki kép

alkotó/patológiai vizsgálatokkal 
N1 Regionális nyirokcsomóáttét kimutatható 
Nla Áttét mutatható ki az azonos oldali nyaki nyirokcso- 

mó(k)ban
Nlb Áttét mutatható ki mindkét oldali, középvonali, illetve 

ellentétes oldali nyaki nyirokcsomó(k)ban vagy a felső 
mediastinalis nyirokcsomó(k)ban

M/pM -  távoli áttétek
MX Nem ítélhető meg a megfelelő vizsgálatok hiánya miatt 
MO Nincs kimutatható távoli áttét képalkotó/patológiai 

vizsgálatokkal 
M1 Távoli áttét kimutatható

A sebészi beavatkozás jellemzése
RX Nem ítélhető meg a megfelelő vizsgálatok hiánya miatt 
RO Daganatos residuum nem maradt vissza 
RÍ Mikroszkopikus méretű daganatos residuum maradt 

vissza
R2 Makroszkopikus méretű daganatos residuum maradt 

vissza

Diagnosztika
A legfontosabb d iagnosztikai teendőket a 2. táblázatban  
foglaltuk össze.

1. Kivizsgálás a p rim er kórism ézés idején 
Az anam nézisre vonatkozó kérdésekre ado tt válaszokból 
-  a szokásos adatokon kívül -  rögzíteni kell bárm ilyen 
pm .-m egbetegedés, vastagbél-, illetve bő rdaganat fam i
liáris jelentkezését. Szükség van a kórelőzm ényben sze
replő ionizáló sugárhatás (m unkahely, környezeti, te 
rápiás) feljegyzésére, illetve lehetőség szerin t a lakóhely 
jódellá to ttságának  feltárására is. M egjegyezzük, hogy 
m inden olyan beteget, aki gyerm ekkorában sugárkeze
lést kapo tt (például gyulladásos fej-nyaki folyam at, 
egésztestbesugárzással végzett csontvelőátültetés, b á r
milyen egyéb daganat m iatt), élete végéig követn i kell a
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2. táblázat: A papillaris pajzsmirigyrákos betegek kivizsgálása 
és követése során szükséges vizsgálatok

Vizsgálatok Műtét
előtt

Közvetlenül Betegkövetés 
a műtét után során

Onkológiai vizsgálatok

Fizikális vizsgálat + + félévente
Nyaki UH-vizsgálat + + évente
Aspirációs citológia + szükség esetén
Nyaki és mellkasi CT 
Szérum hTG-

+ + szükség esetén

meghatározás ± + félévente
Mellkasfelvétel
Egésztest-
jódszcintigráfia

évente
kétévente

+ (szükség esetén 
gyakrabban)

Nyaki és mellkasi MRI szükség
esetén

szükség
esetén szükség esetén

Tc-pm.-szcintigráfia szükség
esetén

szükség
esetén szükség esetén

Csontszcintigráfia
csontfáj

dalom
vénás

érbetörés vénás érbetörés 
eseténesetén esetén
félévente és

TSH-meghatározás + + egésztest-jód-
szcintigráfia
előtt

Belgyógyászati vizsgálatok

Ca-, anorganikus szükség esetén
P-meghatározás 

Koleszterin-, triglice-
3-4 havonta 
éventerid-meghatározás + +
menopausa előtt 
és férfiakban: 
kétévente

Csontsűréség- + menopausában:
meghatározás évente

papillaris cc. kialakulása szem pontjából (rendszeres 
nyaki U H -vizsgálat szükséges).

A fiz iká lis  vizsgálat so rán  a pm . á ttap in tása  m ellett a 
nyaki és a supraclavicularis nycs.-k vizsgálata elenged
hetetlen. A diagnózishoz vezető, je llem zően kem ény ta 
p in ta tó , solitaer pm .-göb értékelésénél a hosszú ideje 
m eglévő csom ó ugyanolyan figyelm et érdem el, m in t az 
ú jo n n an  jelentkező, ugyanis általában  lassan proliferáló 
tum o ro k ró l van szó. A gégészeti vizsgálat a hangszalagok 
m ozgásának  észlelésével a daganat extracapsu laris te r
jedésére adhat választ.

A nyaki képalkotó d iagnosztikai eljárások közül nap 
ja inkban  az UH-vizsgálat az elsőként aján lható  eljárás, 
m ivel noninvazív, nem  já r  sugárterheléssel, és a regio
nális nyaki nycs.-k állapotáról is felvilágosítást ad. A p a
pillaris cc. jellem ző U H -m egjelenése az echoszegény göb, 
de pusz tán  az UH-kép alapján nem  határozható  meg a 
pm .-csom ó d ignitása vagy a nyaki nycs.-k áttétes, illetve 
átté tm en tes volta.

Az aspirációs citológia a harm ad ik  legfontosabb vizs
gálat, m elyet több szúrcsatornából és lehetőség szerint 
U H -vezérléssel végeznek. A kellő gyakorlattal végrehaj
to tt és értékelt aspirációs citológia pontossága 95% (8). 
A m ódszer hátránya, hogy csak a pozitív  lelet kórjelző, 
a negatív  eredm ény nem  zárja ki a cc.-t. A follicularis sej

tek oncocytaer átalakulása, atípusos sejtek je len léte  m in
dig kü lönös figyelm et érdem el, s ilyenkor a m alignitás 
gyanúja m ia tt szövettani vizsgálat szükséges. H a a szok
ványos m ódon  festett (elsősorban haem atoxilin-eosin , 
néhány  labora tó rium ban  Giemsa) citológiai m in ták  da
gana tra  u ta lnak , de inkonkluzívak, úgy célszerű im m u n 
citológiai vizsgálatot is végezni (papillaris cc. gyanúja 
esetén  anti-hTG -vel). Az UH-vizsgálat és az aspirációs 
citológia alapján  a m űtéti indikáció á ltalában  felállít
ható.

Tum orgyanú n em  jelent feltétlen ind ikáció t a pm . izo
tópos képalkotó vizsgálatra, am i csak abban az esetben 
szükséges, ha az UH-vizsgálat és az aspirációs citológia 
inkonkluzív  eredm ényre vezetett. A 99mT c-pertechnetát- 
szcintigráfiával k im utato tt hideg göb segíthet a m űtéti 
indikáció  m egállapításában. A 8 nap felezési idejű, 
gam m a- és béta-sugárzást kibocsátó  131I-N a-val végzett 
szcintigráfia csak kivételes esetekben, és akkor ajánlható , 
ha az előbb felsorolt képalkotó eljárások nem  segítenek 
diagnózishoz. Am ennyiben van rá lehetőség, a szcintig- 
ráfiát 131I helyett érdem es 123I-dal végezni, ugyanis ennek 
az izo tópnak  rövidebb (13 óra) a felezési ideje, és k i
zárólag gam m a-sugárzást bocsát ki. A 123I rad ionuk lid  
v iszont költségigényes cik lo tronterm ék, am i m egne
hez íti az alkalm azását.

A pozitív  citológiai lelet b irtokában  a staging-vizs- 
gálatok legfontosabb m ódszere a nyaki és felsó' m ediasti- 
nalis metszetképalkotás. H angsúlyozni k ívánjuk, hogy  a 
pusz tán  nyaki leképezés nem  elégséges, m ivel a pm .-nek  
a m ed iastinum  is nyirokrégiója. A CT és az MRI in fo rm á
ciót szolgáltat a tu m o r és környezetének viszonyáról 
(például a pm .-tok/nyaki lágyrészek tum oros in fíltráció- 
ja), s így elősegíti a m űtét típusának  m egválasztását. 
Az eljárások lehetőséget terem tenek  a pm. regionális 
nyes.-inak v izsgálatára is. Ha az elsőként végzett CT-vizs- 
gálat eredm énye nem  egyértelm ű, akkor az MRI nyú jto t
ta  d iagnosztikai lehetőségeket is igénybe lehet venni. 
Az MRI kü lönösen  az erek és a nycs.-k pontos d iffe ren 
ciálása szem pontjából inform atív, ugyanis az erek  a vér 
eláram lása következtében (jel nélküli terü let) könnyen 
azonosíthatók. A papillaris cc. haem atogen á tté te i leg
gyakrabban  a tü dőben  alakulnak ki, így az itt ta lálható  
m etastasisok  azonosítása a nyes.-staging érdekében  vég
zett m ediastinalis CT-vel lehetséges, hiszen az a tü d ő rő l 
is in form áció t ad. A tüdőátté tek  három  különböző  m o r
fológiával jelentkezhetnek: m acronodularis és m icro- 
nodu laris  fo rm ában , vagy olyan apró  m etastasisok  k ép é
ben , am elyek nem  adnak  radiológiailag detek tá lható  
árnyékot. A m acronodularis fo rm a röntgenfelvétellel, 
a m ic ronodu laris  form a esetleg csak CT-vel, m íg  a h a r 
m ad ik  típus csak radionuklidokkal kórism ézhető . A k ü 
lönböző tüdőá tté t-típusok  kórjóslata eltérő: legkedve
zőtlenebb a m acronodularis m egjelenésű eseteké, és leg
kedvezőbb a kizárólag  izotópdiagnosztikai m ó dszerek 
kel detek tá lható  tüdőáttéteké.

A laboratórium i vizsgálatok közü l a hTG-tu m o rm a r-  
ker szintjének m ű té t előtti m eghatározása segíthet a tu 
m ortöm eg  m ennyiségének becslésében (a m ű té t elő tti 
vizsgálat azonban  nem  diagnosztikai értékű , m e rt szá
m os pm .-betegségben em elkedett lehet, és ezért nem  is 
kötelező az elvégzése). A horm onvizsgálatok közül m in 
den esetben el kell végezni a TSH -m eghatározást, m ely
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kiegészíthető FT-j- vagy TT4-m éréssel. A m űtét elő tt 
szokásos vizsgálatokon kívül a koleszterin-, trig licerid -, 
kalcium - és az anorganikus foszfor-m eghatározás a  pm . 
és a m ellékpm . belgyógyászati-endokrinológiai á llapo tá t 
hivatott rögzíteni. (A m ellékpm . m űködését a lehetséges 
sebészi szövődm ények m iatt szükséges követni.)

M űtét elő tt szövettani vizsgá la to t (biopszia) csak 
kivételesen végeznek. M űtét a la tt kötelező a fagyasztott 
m etszet készítése, a m alignitás m egállapítása ugyanis 
segít a pm .-m űtét k iterjesztésének m eghatározásában. 
Az im print-készítm ény nem  helyettesíti a fagyasztásos 
szövettani vizsgálatot. A m ű té t u tá n i szövettani vizsgála
tokról m ár korábban szóltunk.

2. D iagnosztika a m űtétet kö ve tő  időszakban  
A m aradék pm .-állom ány meghatározása  (99mT c-per- 
technetát) segít a m űtét teljességének m egállapításában. 
Bár a nyaki UH/CT-vizsgálat általában  közelítést ad  a 
m aradék pm .-állom ány m egítélésére, a m ódszer érzé
kenysége és pontossága e lm arad  a szcintigráfia m ögött. 
A m ennyiben egésztest-jódszcintigráfia történik, akkor a 
Tc-vizsgálat felesleges.

A radiojódvizsgálatokat SPECT-technikával célszerű  
végezni a m aradék  pm. és a k ü lönböző  daganatos e lté ré
sek m élységi lokalizálása érdekében . A 131I-N a-szcinti- 
gráfiát a papillaris cc.-s betegekben  a teljes thyreoidec- 
tom iát követően mindig be kell ik tatn i a d iagnosztikai 
p rogram ba. Mivel a rad io jódo t az ép pm .-m aradvány 
veszi fel a legintenzívebben, így  jelentős pm .-residuum  
esetén az esetleges áttétek k irajzo lódása nem  b iz to n sá
gos. Ilyenkor előfordul, hogy az ablatiós m ennyiségű (az 
ép pm .-m aradványt k iirtó) rad io jó d  alkalm azását köve
tően lokalizálhatok csak a m etastasisok.

A m űté t után végzett szérum  tum orm arker-m eg- 
határozások különösen értékes inform ációt hordoznak. 
A hTG igen specifikus tum orm arker, hiszen ezt a fehérjét 
kizárólag a pm . folliculus sejtjei, illetve a belőlük kialakult 
m etastasisok termelik, s ez lehetővé teszi a m űté t u tán  
m egm aradt daganattömeg m eghatározását. A hTG-vizs- 
gálat eredm ényének megfelelő interpretálásához m in 
denképpen szükséges a m arad ék  pm.-állomány m enny i
ségének ism erete, illetve az eredm ény  csak kétoldali total- 
is/közel totalis thyreoidectom ia u tán  értékelhető m egfe
lelő biztonsággal. A hTG-szint adekvát értelm ezéséhez 
egyidejűleg meg kell határozni az anti-hTG- és a TSH- 
szintet is.

Az anti-hTG-szint ismerete alapján biztonsággal eldönt
hető, hogy az alacsony hTG-szint valódi-e, vagy csak látszóla
gos, mert az emelkedett anti-hTG egy esetleg magas koncentrá
cióban meglévő hTG jelentős hányadát komplexbe viszi. A vér
vétel gyakran helytelenül, előzetes, illetve egyidejű TSH-meg- 
határozás nélkül történik. A hypothyreoticus állapot okozta 
esetleges panaszok miatti félelem a TSH-szuppresszió fel
függesztésének (különben helyes és indokolt) gyakorlatát a 
kívánatosnál ritkábbá teszi. A TSH-szuppresszió megszünte
tése utáni, a szokásosnál nagyobb hTG-szint emelkedés a da
ganatos kiújulás igen érzékeny és elég megbízható indikátora.

A m ű té te t követő gégészeti vizsgálat célja a han g sza
lagok beidegzésének m egítélése, és így az esetleges m ű 
téti idegsérülés (többnyire n. recurrens) m egállapítása. 
A papillaris cc.-s betegek csontsűrűségének m eghatáro
zása  a m ű té t körüli időszakban  azért szükséges, m e rt a

TSH -szuppresszív dózisú, egész életen át folytatott thy- 
roxinkezelés enyhe thyreotoxicosist ta r t  fenn. Ez a 
csontlebontás fokozása révén -  a tú lnyom óan nőkből ál
ló betegcsoportban  -  korai osteoporosisra vezethet (el
sősorban  a postm enopausában), m elynek megítélését 
a k iindulási helyzet ism erete nagym értékben  m eg
könnyíti.

A papillaris cc.-nál kicsi a haem atogen  csontáttét- 
képződés valószínűsége, ezért a ru tin szerűen  végzett á t
tekin tő  csontszcintigráfiától el lehet tekinteni. Panaszok 
(csontfájdalom ) és a szövettani m etszeten  látható vénás 
érbetörés esetén azonban  nem  nélkülözhető eljárás. 
A csontszcintigráfia rendkívül szenzitív, de kevéssé spe
cifikus eljárás, ezért a m etastasisra  gyanús dúsító gócok 
terü letérő l röntgenfelvétel készítése feltétlenül ajánlott. 
Mivel a csontszcintigráfia pozitiv itása több hónappal 
előzheti m eg a röntgenfelvétellel igazolható csontáttétet, 
negatív  eredm ény esetén kiegészítő vizsgálatként MRI- 
vizsgálat (hiányában kisebb eredm ényességgel CT-vizs- 
gálat) végzése indokolt. E lérhetőség esetén azért célszerű 
M RI-vizsgálatot indikálni, m ert a haem atogen ú ton  k i
alakuló csontáttétek a velőűrben  jelentkeznek először, 
am i M RI-vel korábbi fázisban m uta tha tó  ki, m int CT-vel. 
Ha a csontszcintigráfia m etastasisra  gyanús elváltozást 
olyan csontterületen  jelez, ahol szokványos m ódon de- 
generatív  elváltozás keletkezése valószínűtlen, akkor a 
kiegészítő vizsgálatok egybehangzó negativitása nem  
zárja ki áttét felléptét, és ezért röv id  időközönként (1 h ó 
nap) ism ételt képalkotó  vizsgálatok végzése ajánlható.

Az örökletes fo rm ákban  a m ű té t u tán i időszakban 
kerül sor a családszűrésre, m elynek ez idő szerint nincs 
kialakult algoritm usa. Mivel ezen ritka, örökletes k ó rfo r
m ák (fam iliáris adenom atosus polyposis, G ardner-synd- 
rom a, Cowden’s disease) autosom alis, dom ináns ö rö k 
lődésm enetet m uta tnak , ezért a család szűrését a p ro- 
b and  kórism ézése u tán  m inden  legközelebbi családtag
nál (szülők, testvérek, gyerekek) és m inden  lehetséges 
daganat-lokalizációban el kell végezni.

2. D iagnosztika a m űté te t követő  időszakban  
A betegek onkológiai és belgyógyászati-endokrinológiai 
szem pontból egyaránt hosszú távú követést igényelnek. 
Az onkológiai betegkövetés legfontosabb eszköze a szé
ru m  hTG -m eghatározás. A képalko tó  vizsgálatok közül a 
nyaki UH-vizsgálat általában elégséges. A m ásik ny irok
elvezető régió (felső m ed iastinum ) ru tinszerű  m etszet
képalkotó vizsgálata azért hagyható  el, m ert m egfigyel
ték, hogy ezen a te rü le ten  kulcscsont feletti -  megelőző 
vagy egyidejű -  daganatos jelek nélkül általában nem  
fordul elő áttétképződés. Az egésztest-jódszcintigráfia 
jelentősége a hTG -ellenőrzések bevezetése óta csökkent, 
m ert a hTG -m eghatározás érzékenyebb. így a betegek 
sugárterhelését csökkenteni lehet.

Mind a hTG-vizsgálat, mind a jódszcintigráfia értékelésé
ben nehézséget jelent a jódot nem halmozó metastasisok jelen
léte, továbbá a nagyobb mennyiségű pm.-residuum (egyrészt 
hamisan magas hTG-szintet kaphatunk, másrészt főként a nor
mális pm.-szövet veszi fel a jódot, mert az áttétek jódkötő- 
képessége kisebb). Ilyen esetekben segíthetnek egyes perfúziós 
nyomjelző anyagok, például a 99mTc-sesta-MIBI (metoxi-izo- 
butil-izonitril) vagy a 201tallium-klorid, mert képesek a tumor 
azonosítására a mitokondriumban gazdag daganatsejtekhez 
való kötődés (MIBI), illetve a kálium-nátrium pumpamecha-
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nizmus megjelenítése (tallium) révén. A vérátfolyás-vizsgála- 
tok előnyös vonása, hogy nem igénylik a pm.-hormon adago
lásának felfüggesztését (néhány beteg nagyon nehezen tűri a 
hypothyreoticus állapotot).

A távoli áttétkeresés érdekében csak a leggyakoribb 
lokalizációt (a m ellkast) szükséges ru tin szerűen  követni. 
M inden egyéb képalkotó vizsgálat és az aspirációs citoló- 
gia csak szükség esetén indikált. Ha a d iagnosztikai 
kérdéseket konvencionális képalkotó vizsgálatokkal nem  
lehet eldönteni, akkor a m etabolikus m etszetképalkotás, 
a PÉT m ég segíthet. A 18fluoro-deoxiglükóz (FDG) g lü
kózanalóggal végzett PÉT-vizsgálat m inden  olyan eset
ben  indikált, am ikor az em elkedő szérum  tum orm arker- 
érték  okát hagyom ányos m ódszerekkel nem  lehet tisz
tázni. U gyancsak indikálni kell a vizsgálatot akkor is, 
am ikor egyéb klinikai jelek recid ívára utalnak, de azt a 
szokványosán alkalm azott követési m ódszerekkel nem  
lehet igazolni (a tum or dedifferenciálódása követ
keztében csökkent m arkerterm elés, illetve rad ionuklid- 
felvétel következtében). A m ennyiben az FDG-vel végzett 
vizsgálat nem  ad  eredm ényt, m ég diagnózishoz vezethet 
az am inosav-transzporto t és fehérjeszintézist m egje
lenítő  "C -m etion innal végzett PÉT-vizsgálat, kü lönösen  
akkor, ha alacsony proliferativ kapacitású  tu m o r re- 
cidíváját kell k im utatn i. A PET-vizsgálatot fel lehet 
használn i a teráp ia követésére is, hiszen m inden eddigi 
m ódszernél ham arabb  jelzi a kezelési eljárások hatására 
bekövetkező anyagcsere-változásokat.

A TSH -m eghatározásban keveredik a belgyógyászati 
és az onkológiai indikáció, hiszen eredm énye nem csak 
a pm .-m űködésre, de az esetlegesen m eglévő daganat
sejtek T SH -receptorainak szuppressziójára vonatkozó 
in fo rm áció t is hordoz. A TT4 vagy az FT4 ru tin szerű  
m eghatározására  nincs szükség a követett betegekben. 
A pm .- és m ellékpm .-m űködés m onitorozása a k ísérő 
anyagcsere-betegségek követése és ellátása érdekében 
szükséges.

A várható biológiai viselkedést 
befolyásoló tényezők
A papillaris cc. kórjóslatát a beteggel, a daganattal és a ke
zeléssel összefüggő prognosztikai tényezők (3. táblázat) 
befolyásolják (5 ,6 ,1 3 ,1 4 ,2 1 ,2 2 ,2 4 , 32,41). Kedvező kó r
jóslatot jelent a fiatal életkor, a kicsi, de k im utatható (nem  
occult) p rim er tum or, a pm .-tokon való tum oráttö rés 
hiánya, a távoli á ttét hiánya és a sebészi beavatkozás tel
jessége. Az életkor igen erős prognosztikai tényező: nincs 
m ég egy olyan daganat, ahol az életkor ennyire m arkánsan 
befolyásolná a kórjóslatot. A prognózis kedvezőbb, ha 
alacsony az S-fázis-arány és diploid a DNS-tartalom. 
A nyes.-áttétek prognosztikai szerepéről m egoszlanak a 
vélemények, és ez idő szerint a többségi vélem ény az, hogy 
tum oros érintettségük nem  befolyásolja szignifikáns m ó
don  a daganatspecifikus túlélést. A közlem ények ellent
m ondásosak  a nem  szerinti prognosztikai különbségek
ben. Ez a rra  utal, hogy a nem  prognosztikai jelentősége 
betegcsoportonként változik, s ezért nem  használható ál
talánosan a kórjóslat m egállapítására.

A prognosztikai faktorok felsorolásából következik, 
hogy a kezelési irányelveket nem  lehet pusz tán  a TNM-

Beteggel összefüggő tényezők 
Életkor

Daganattal összefüggő tényezők 
pT (tumornagyság)
pT4 (pajzsmirigytokon való tumoráttörés)
M (távoli áttét)
S-fázis-arány
DNS-ploidia

Kezeléssel összefüggő tényezők 
Sebészi kezelés teljessége

3. táblázat: A daganatspecifikus túlélés prognosztikai faktorai
papillaris pajzsmirigyrákban

rendszerre alapozni, h iszen  annak  N -kom ponense pap il
laris cc. esetén nem  já tsz ik  szerepet a kó rjósla tban . Ezzel 
szem ben egyes, a T N M -rendszerben nem  szereplő  fak
torok (például életkor, sebészi kezelés teljessége) igen 
erős prognosztikai ha tásúak  lehetnek. A kezelés további 
kom ponensei közül szerepet tu la jdonítanak  a radiojód- 
teráp iának , a TSH -szuppressziónak és a kü lső  besu
gárzásnak is, de ezen teráp iás eljárások előnyös hatása 
nem  jelentkezik konzekvens m ódon m in d e n  egyes 
betegcsoportban , következésképpen a túlélés p rognosz
tizálásában já tszo tt szerepük nem általánosan  elfo
gadott.

Több, TN M -rendszertő l független prognózisbecslési 
m ódszert dolgoztak ki a papillaris cc.-s betegek kockáza
ti csoportokba tö rtén ő  besorolására (5, 6, 21, 22, 24, 32, 
41). Egyes rendszerek  (5, 6) prediktív erejét csökkenti, 
hogy a papillaris cc.-n kívül m ás szövettani típ u so k  is 
szerepelnek benne. Ez ugyanis m egváltoztatja a p rog
nosztikai szem pontból figyelem be vett változók egységes 
hatását. A Pasieka által kidolgozott rendszer (41) a DNS- 
ta rta lom  lem érését is feltételezi, am it nem  lehet általá
nosan  elvárni. Ez a k ívánalom  ugyanis lehete tlenné teszi 
a score-rendszer alkalm azását m inden olyan k ö zp o n t
ban, ahol nem  végeznek ru tinszerűen  D N S-m érést. Az 
előbb felsorolt p rob lém ákhoz a megfelelő, nagy  lé tszám ú 
betegcsoportok  hiánya is társu lt, ami arra  vezetett, hogy 
a prognózisbecslési m ódszerek  közül világszerte a leg
elfogadottabb a Mayo K linika által kidolgozott, 1779 
beteg retrospektív  m ódon  elem zett adathalm azán  ala
puló M ACIS-rendszer (24), a korábbi AGES-rendszer (21, 
22, 32) továbbfejlesztett változata. A rendszerben  (4. 
táblázat) szereplő öt p rognosztikai tényező (életkor, d a
ganatnagyság, pm .-tokon való tum oráttö rés, távoli áttét, 
a sebészi beavatkozás teljessége) alapján szám íto tt n u 
m erikus értékek alapján a beteget a daganatspecifikus 
halálozás szem pontjából alacsony vagy á tm eneti/m agas 
kockázati csoportba sorolja (low-risk esetnek szám ít a 6 
alatti score). A m űté t u tán i adjuváns kezelést e lsősorban  
a daganatspecifikus túlélés becsült kockázata alapján  
lehet indikálni.

A hazai papillaris cc.-s betegek individuális túlélésének 
becslésére a MACIS-rendszeren kívül alkalmas a PATHYPRE 
matematikai modell (13) is. Ez a Markov-módszerrel kidolgo
zott rendszer az interneten keresztül az OOI honlapján 
(www.oncol.hu) érhető el. A 400 beteg kortörténetének retro
spektív elemzése alapján kialakított modell a MACIS-rendszer 
előzőekben felsorolt 5 tényezőjét (a primer tumor méretét és a 
pm.-tokon való tumoráttörést együttesen kezelve) figyelembe
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4. táblázat: A MACIS prognosztikai rendszer pontértékei 5. táblázat: A papillaris cc. primer kezelésének elvei

Prognosztikai változó Pontérték

0 (MO) 3 (Ml)Áttét (Metastasis)

Életkor (Ages)

A sebészi beavatkozás teljessége 
(Completeness)

A pajzsmirigytokon való 
tumoráttörés (Infiltration)

A primer tumor nagysága (Size)

3,1 (< 40 éves életkor esetén) 
életkor x 0,08 (> 40 éves 
életkor esetén)

0 (komplett reszekció*)
1 (inkomplett reszekció**)

0 (pT 1 —2—3) 1 (pT4)

a daganat maximális 
nagysága cm-ben x 0,3

pH  (egvgócú) pNO 

MACIS: < 6
(klasszikus papillaris cc. 
mikrocc., encapsulált cc.)
pTl (több gócú) pNO

MACIS: < 6 

MACIS: > 6

pTl pNla-b 

pTO pNla-b

MACIS: < 6

MACIS: > 6 
pT2-3 pNO

Megjegyzés: * komplett reszekció: legfeljebb mikroszkopikus méretű 
daganatos residuum marad vissza (R0-1); ‘"inkomplett reszekció: 
makroszkopikus méretű daganatos residuum marad vissza (R2)

Összesített Kockázati 20 éves túlélési
pontérték csoport valószínűség (%)

<6 alacsony 99
6-6,99 átmeneti 89
7-7,99 átmeneti 56
>8 magas 24

veszi, és még 2 további kezelési faktort (a külső besugárzást 
és a TSH-szuppressziót) is felhasznál. A modell alkalmas az 
újonnan diagnosztizált papillaris cc.-s betegek különböző tí
pusú individuális túlélésének (lokális, regionális és távoli át
tétmentes túlélés, illetve daganatspecifikus túlélés) becslésére 
a vizsgált földrajzi régióban korábban regisztrált daganatok 
paramétereivel és az itt alkalmazott kezelési szokások sajátos
ságaival való összehasonlító analízis alapján. A daganatspeci
fikus túlélés értékei Magyarországon az elmúlt időszakban a 
rosszabb kezelési, kivizsgálási és betegkövetési gyakorlat miatt 
alacsonyabbak voltak, mint a Mayo Klinika mutatói. Ebből 
következik, hogy amennyiben helyes irányban változik meg a 
hazai orvosi gyakorlat, akkor az újonnan diagnosztizált bete
gek prognózisának becslésére a jól kezelt, Mayo Klinikás beteg
csoporton alapuló MACIS score-rendszert érdemes választa
nunk, és nem a korábbi, rosszul ellátott hazai betegcsoportra 
épített túlélési modellt.

A primer kezelés általános elvei
A papillaris cc. kórlefolyása hosszú, ez nehézséget je lent 
a random izált, prospektiv tanulm ányok szem pontjából: 
nagyszám ú és hosszú ideig követett betegcsoportokra 
volna szükség, hogy az értékeléshez nélkülözhetetlen 
szám ú kórtörténeti esem ény összegyűljön. Éppen ezért 
a sebészi eljárásokra vonatkozó tanulm ányok egy részé
nek kivételével a papillaris cc. kezelése során alkalm a
zott terápiás elvek döntően em pirikusak, és retrospektív  
tanulm ányok értékelése alapján fogalm azódtak meg. 
Az ajánlott kezelési elveket az 5. táblázatban  foglaljuk 
össze.

1. Sebészi kezelés

MACIS: < 6

MACIS: > 6 
pT2-3 pNla-b

MACIS: < 6

MACIS: > 6 
pT4 pNla-b

MACIS: > 6
(klasszikus papillaris cc., 
diffúz sclerotizáló variáns 
Hürthle-sejtes cc., magas 

sejtes cc.)
Ml

féloldali intracapsularis lebeny- és 
isthmus-eltávolítás 
centrális nycs.-eltávolítás diagnosz
tikai céllal 
thyroxinpótlás

érintett oldali extra-, ellenoldali int
racapsularis lebenyeltávolítás cent
rális nycs.-eltávolítás diagnosztikai 
céllal
5 évig TSH-szuppresszió, majd a 
TSH szubnormális szinten való tar
tása
radiojód-ablatio
5 évig TSH-szuppresszió, majd a 
TSH szubnormális szinten való tar
tása
érintett oldali extra-, ellenoldali 
intracapsularis lebenyeltávolítás 
centrális nycs.-eltávolítás diagnosz
tikai céllal
a tumorosán érintett compart- 
ment(ek) terápiás disszekcióia 
radiojód-ablatio/terápiás raaiojód- 
dózis
5 évig TSH-szuppresszió, majd a 
TSH szubnormális szinten való 
tartása
tartós TSH-szuppresszió
érintett oldali extra-, ellenoldali int
racapsularis lebenyeltávolítás cent
rális nycs.-eltávolítás diagnosztikai 
céllal
radiojód-ablatio/terápiás radiojód- 
dózis
5 évig TSH-szuppresszió, majd a 
TSH szubnormális szinten való 
tartása
tartós TSH-szuppresszió
érintett oldali extra-, ellenoldali 
intracapsularis lebenyeltávolítás 
centrális nycs.-eltávolítás diag
nosztikai céllal
a tumorosán érintett compart- 
ment(ek) terápiás disszekcióia 
radiojód-ablatio/terápiás radiojód- 
dózis
5 évig TSH-szuppresszió, majd a 
TSH szubnormális szinten való 
tartása
tartós TSH-szuppresszió
kétoldali extracapsularis lebenyel
távolítás
a tumorosán érintett compart- 
ment(ek) terápiás disszekciója 
terápiás radiojóddózis (klasszikus 
papillaris cc., diffúz sclerotizáló cc.) 
külső sugárkezelés (bármelyik szö
vettani típus válogatott eseteiben) 
tartós TSH-szuppresszió

a pTpN-statustól függő műtét, te
rápiás radiojóddózis, szükség ese
tén külső besugárzás, tartós TSH- 
szuppresszió

A papillaris cc.-s betegek ellátásában a sebészi kezelés a 
leginkább meghatározó terápiás tényező. A betegek érdeke 
azt kívánja, hogy a daganatok m iatt végzett pm .-m űtétek

olyan osztályokon tö rtén jenek , ahol az o rvosok  m egfe
lelő onkológiai, valam int m űtéttechnikai ism eretekkel és 
gyakorlattal rendelkeznek.
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Papillaris cc. esetén az ajánlott s tandard  sebészi b e 
avatkozás a féloldali totalis (ex tracapsularis), az ellenol
dali subtotalis (intracapsularis, 2 -4  g pm .-szövet vissza
hagyása a felső pólusnál) thyreoidectom ia. A m ű té ti b e 
avatkozást nem csak az onkológiailag szükséges sebészi 
radikalitás k ívánja meg, hanem  ez az előfeltétele a későb
bi radiojódkezelésnek. E lőrehaladottabb tu m o r (m ind 
két o ldalon pm .-tokon tú li tum orterjedés) kétoldali 
extracapsu laris pm .-lebeny-eltávolítást igényel (legfel
jebb I g a  v isszam aradt pm .-szövet). Távoli á ttétek  azo
nosítása esetén is el kell végezni a pm .-m űtéte t, m ert az 
ép pm .-szövet a későbbi izotópkezelések során  a radiojó- 
do t a m etastasisoknál sokkal in tenzívebben halm ozná. 
Az u tóbbi években papillaris cc. esetén a fentebb em lített 
beavatkozásoknál kevésbé radikális m űtéteket is aján
lanak  bizonyos körülm ények között. Fiatal beteg 1 cin
nél kisebb, egygócú, encapsulált, nycs.-áttétet nem  okozó 
daganata esetén  elegendőnek találják  a féloldali lebeny, 
valam int az isthm us eltávolítását. Ilyen esetekben a posz t
operatív  szakban sem radiojódkezelést, sem  külső sugár
zást nem  kell adjuváns céllal végezni. A konzervatív  
m ű té tnek  a m ű té ti m orbiditás csökkentése m ellett az a 
célja, hogy a beteg legalább részben  fiziológiás kö rü l
m ények közö tt jusson  hozzá a thyroxinhoz.

A papillaris cc.-ban javasolt nyes.-műtétek igen jelentős vál
tozáson mentek át az elmúlt 50 évben (4,31,40,50). Az 1950-es 
évek elejéig radikális, ezt követően módosított radikális, majd 
szelektív és újabban szisztematikus nycs.-eltávolítást ajánlot
tak, illetve ajánlanak. A szelektív nycs.-eltávolítás azt jelentette, 
hogy diagnosztikai céllal csak a daganat környékén (többnyire 
a centrális compartmentben) levő nyes.-kát, terápiás céllal pe
dig a tumorosán infiltrált nycs.-kat távolították el. A papillaris 
cc. közismerten jelentős nycs.-áttétképzése miatt újabban egy
re inkább terjed a szisztematikus nycs.-disszekció. Ez azt jelen
ti, hogy gondosan végrehajtott mikrodisszekcióval a 4 com- 
partmentből (centrális, jobb és bal oldali nyaki, illetve felső 
mediastinalis compartment) az áttétes nycs.-kat en block tá- 
volítják el a kötő- és zsírszövettel együtt. Az utóbbi szemléletet 
illetően meggondolást igényel az, hogy a prognózis nem függ a 
kezdeti nycs.-áttétektől, s ebből a szempontból igen meg- 
kérdőjelezhetők a túlhajszolt mikrodisszekciók (18).

A pm.-műtétek általános technikai követelményei közé 
tartozik, hogy minden pre- vagy intraoperatívan diagnosz
tizált esetben kötelező a n. recurrensek és a parathyreoideák 
kipreparálása, illetve izolálása. A négy mellékpm. közül 
elengedhetetlen legalább a két felső felkeresése, az alsó kettőt 
néha egyébként is nehéz megtalálni. Ha benignus folyamat 
miatt indikált műtét után a kórszövettan papillaris cc.-t iga
zol, a szükséges kiegészítő reoperációt lehetőleg 10-14 napon 
belül el kell végezni. Erre, többek között, azért van szük
ség, mert hosszabb várakozást követően a hegesedések miatt 
nagy lehet az operatív szövődmények aránya. Ide kíván
kozó megjegyzés, hogy a fagyasztott metszet bizonytalan pa
tológiai lelete esetén a góc eltávolításával a műtétet be kell 
fejezni, és minden további döntés előtt célszerű megvárni a 
végleges kórszövettani véleményt. Ilyen esetekben a reoperá- 
ció kisebb kockázat, mint a feleslegesen elvégzett kiterjesztett 
pm.-műtét.

A sebészi kezelésre vonatkozó tanulm ányok egysége
sen m egállapítják, hogy a túlélési m u ta tók  statisztikailag 
szignifikáns m ódon  javulnak, ha a m űté ti beavatkozások 
adekvátak. A jó  m űtéttechnikával operáló in tézetekben 
ez az eredm ény a m ellékhatások elfogadhatóan alacsony 
gyakorisága m elle tt valósul meg: a p erm anens n. recu r
rens sérülés, illetve a perm anens para thyreo idea dys- 
functio  előfordulása 2% alatt van.

2. Radionuklid-kezelés
A radionuklid-kezelés a papillaris pm .-cc. ellátásának 
m ásod ik  legfontosabb eleme, alkalm azását m inden  1 
(inkább 1,5) cm -nél nagyobb átm érő jű  daganat esetén 
m érlegelni kell. Ez idő  szerint a hyperthy reosist köve
tően  papillaris cc. m ia tt végzik v ilágszerte a legtöbb ra- 
dionuklid-kezelést: a jódforgalom ban részt vevő cc.-k 
s tandard  kezelése a 1311-dal je lze tt NaI adása. A 131I béta- 
és gam m a-sugárzást bocsát ki: a béta-sugárzás néhány 
m m -es hatótávolsága teszi lehetővé a rad io n u k lid  terá
piás alkalm azását, m íg a gam m a-sugárzás révén m ód 
van a posztteráp iás d iagnosztikai v izsgálatokra.

A I3II-dal je lze tt N a I  alkalm azásának k ettő s célja van: 
a m űté t u tán  v isszam arad t pm .-szövet ab latió ja  és/vagy 
az áttétek  kezelése. A teljes vagy közel teljes sebészi 
thyreo idectom ia u tán  6 héttel RONOMO sta tus mellett 
végzett ablatiónak  az a célja, hogy a m arad ék  pm .-szövet 
m űködését kikapcsolja. Az ablatio kétség telen  előnye, 
hogy u tána a betegkövetés/áttétfelism erés könnyebben 
elvégezhető (a hTG -m eghatározás lelete egyértelm ű, és 
az egésztest-jódszcintigráfia értékelhető e redm ény t ad). 
Az ablatio em ellett bizonyítottan vagy  gyaníto ttan  
v isszam arad t m ikroszkopikus m éretű  (R1N1M1) da- 
ganatsejt-depozitum ok (residualis pm ., nyes.- és távoli 
áttétek) k iirtása  révén csökkentheti a lokális/regionális 
relapsust, a távoli áttétképződést, illetve a későbbi 
anaplasiás transfo rm atio  lehetőségét.

Ablatióhoz 1100-3700 MBq radiojódot alkalmaznak állan
dó dózisban vagy valamely formula szerint végzett dózis
számítások segítségével. A dózisszámításokhoz a maradék 
pm.-állomány jódfelvevő kapacitását kell megbecsülni. Ezt a 
radiojód vizsgálati dózisának beadását követően úgy végzik, 
hogy a nyak vetületében meghatározzák a detektálható aktivi
tást. A kezelés 3-6 hónapos szünetekkel l-2 x  ismételhető, amíg 
jódfelvevő pm.-állomány mutatható ki. Kellő radikalitással 
operált betegben általában egyetlen ablatiós dózis is elegendő. 
Az izotópkezelést követő 3. és 5. nap között minden esetben 
egésztest-szcintigráfia végzése szükséges a nagyobb radiojód- 
dózissal esetlegesen kirajzolódó áttétek felderítése érdekében. 
A radiojód-ablatio elhagyása azokban az esetekben engedhető 
meg, amikor egyébként féloldali műtét is indikálható (a low- 
risk esetek korábban említett igen kedvező kórjóslatú alcso
portja).

A radiojód terápiás célú alkalmazására (R2N1M 1) a 
sebészi beavatkozás u tán  visszam aradt m akroszkopikus 
m ére tű  daganat, valam in t k im utatott jódfelvevő áttétek 
esetében kerül sor, akár a p rim er ellátás so rán , akár a re- 
cidívák kialakulása után.

A radiojódkezelés dózisát a megelőzően adott vizsgálati 
dózis alapján, illetve empirikusan lehet meghatározni. Az 
egyszeri dózis 3700-5000 MBq körül szokott lenni, melyet 3-6 
havonta lehet ismételni, amíg pm. eredetű jódfelvevő szövet 
vagy magas hTG-szint észlelhető. 15 000 MBq-nél nagyobb 
(maximálisan 45 000 MBq) összdózis alkalmazására ritkán 
kerül sor. A jódot nem halmozó áttétek (az összes áttét egyhar- 
mada) esetében a betegek kezelése eléggé reménytelen. Ilyen 
esetben a jódfelvétel fokozása érdekében rekombináns humán 
TSH (rhTSH) adását, illetve a pm.-tumor redifferenciálása ér
dekében retinoidok heteken át tartó adagolását ajánlják egyes 
szerzőcsoportok, melyet ismételt radiojódterápia követ (19). Ez 
utóbbi nemegyszer eredményes. A negatív egésztest-jódszcin
tigráfia ellenére magas hTG-szint alapján diagnosztizált ese
tekben egy ízben megkísérelhető a radiojódkezelés (34). Ez az
zal indokolható, hogy ilyenkor a magas hTG-szintet valójában 
diagnosztikai adagú radiojóddal ki nem mutatható (rend
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szerint nyes.-, ritkábban diffúz tüdőáttétek) okozzák, melyeket 
újabban gyakran igazolni lehet PET-vizsgálattal. A diagnosz
tikai vizsgálathoz képest magasabb radiojóddózis adására elő
fordulhat, hogy a posztterápiás scanen értékelhető radionuk- 
lid-felvétel következik be az áttétekben.

A rad io jód teráp iának  előfeltétele a közel totalis thy- 
reoidectom ia és a pm .-horm on adagolásának kellő idejű 
(L-thyroxin esetén legalább egy hónapos, trijód tiron in - 
nál 2 hetes, D -thyroxinnál m ásfél hónapos) felfüggesz
tésével elért hypothyreosis, am it a szérum  TSH m agas 
(30 mU/1 feletti) értéke igazol. Ilyen körülm ények közö tt 
a pm .-szövet eredetű gócok jódfelvétele fokozott m ér
tékű. Az á tm ene ti hypothyreosis elkerülhető, ha a thy- 
roxin-kezelés leállítása helyett rhTSH -val stim ulálják a 
radiojódfelvételt. A radiojódkezelés hatékonyságát ron tja  
a nagy jó d ta rta lm ú  diéta, továbbá jódot tartalm azó  
gyógyszerek és diagnosztikum ok alkalm azása.

A rad io jód teráp ia közel fél évszázados gyakorlata el
lenére a ténylegesen alkalm azott dózisok cen tru m o n 
ként kü lönböznek. Az eddigi tapasztalatok  nem  igazolták 
m eggyőzően sem az ablatív dózis, sem  az áttétek m iatt a l
kalm azott adagok nagyságának a túlélési m utatókra gya
korolt statisztikailag szignifikáns hatását (1, 6, 9, 47). 
Jóllehet egyes szerzők ezzel ellentétes álláspontot is 
közölnek (7, 35), de következtetéseik nem  meggyőzőek, 
mivel nem csak  papillaris cc.-t ta rtalm azó  betegcsopor
tokon végezték megfigyeléseiket, illetve egyes esetekben 
a betegcsoport száma alacsonynak bizonyult. A kezelésre 
a nagy töm egű áttétek nem  reagálnak  jól, és a teráp iás 
válaszban különbség van az egyes á ttéttípusok  szerin t is. 
A nyes.- és a tüdőáttétek (kü lönösen  annak CT-vel ki 
nem  m utatható , csupán diffúz radiojódfelvétellel já ró  
form ái) jó l reagálnak. A csontáttétek  radiojódterápiája 
ritkán  sikeres (itt is a csupán izotópm ódszerekkel lá tható  
gócok kezelésétől várható kedvező eredm ény), ezért a 
csontáttétek  terápiájára a radiojódkezelés m ellett vagy 
helyett külső  besugárzás is javasolt. Az agyi áttétek  
p rim er kezelését célszerű függővé tenn i az áttétek m ére
tétől és helyétől, m ert a k iválto tt oedem a halálos k im en e
telű beékelődésre vezethet (kü lönösen  jódot halm ozó á t
tétek radiojódkezelését követően alakul ki).

A rad io jódterápia sikertelenségének leggyakoribb 
okai közö tt szerepel, hogy az áttétek  jelentős hányada 
(egyharm ada) nem  vesz fel radiojódot, a sebészi b e 
avatkozás gyakran elégtelen (jelentős m ennyiségű a pm .- 
residuum ), a pm .-horm on adagolását nem  függesztik fel 
elegendő hosszú ideig a rad io jód  terápiás alkalm azása 
előtt, a kezelés előtt alkalm azott diagnosztikai jódvizs- 
gálat m egakadályozza a te ráp iásán  adott jód  felvételét 
(ún. s tunn ing  effektus, ezért nem  célszerű 70-110 MBq- 
nél több  jódo t adni a kezelés előtti kivizsgálás so rán), 
illetve az egyszeri (alulm éretezett) dózis elégtelennek b i
zonyul. A kezelés korai m ellékhatása: a sialoadenitis 
(a jó d  a nyálm irigyekben is kiválasztódik), a rad iogen  
thyreoiditis, hyperthyreoticus tünetek  és az á tm ene ti 
csontvelő-depresszió. Késői m ellékhatások a tartós cson t
velő-depresszió, tüdőfibrosis (csak funkcionáló tü d ő 
áttétek m ellett alakul ki) és m ásod ik  tum orok keletke
zése (m yeloid típusú leukaem ia, nyálm irigy-, gyom or-, 
vese- és húgyhólyagdaganat). A radiojódkezelés u tán  fé r
fiak esetében m inim álisan 3 hónapig  (a germ inalis hám  
újraképződéséig), nők  esetében 1 évig (44) nem  jav a

solják a gyerm eknem zés, illetve a terhesség vállalását. 
A radiojód csak nagy  dózisban és igen ritkán  okoz infer- 
tilitást, és eddig nem  írtak  le az u tódokban  radiojód- 
teráp iára visszavezethető károsodást.

3. Külső sugárkezelés
A papillaris cc. külső  sugárkezelésével kapcsolatban a 
nem zetközi szak irodalom  nem  m inden  kérdésben egy
séges, de többségében elutasítja azt (14,45). Az elutasítás 
összetevői közö tt szerepel az, hogy a daganat jellegzete
sen alacsony m align itású , s éppen  ezért a külső sugár- 
kezelés szokásos dózisaira  kevéssé reagál. Em ellett a ko 
rábbi retrospektív  tanu lm ányokban  nem  lehetett m eg
győzően bizonyítani, hogy a külső besugárzás csökkenti 
a lokális és regionális recidívák előfordulásának gyako
riságát, illetve javítja a daganatspecifikus túlélés m u 
tatóit. A külső sugárkezelést akkor ajánlják, ha a d aganat
szövet jódot nem  halm oz (jelentős a papillaris kom po
nens, az ún. kedvezőtlen, jódfelvételt nem  m utató  szövet
tan i variánsok), illetve ha residualis tum orszövetre van 
gyanú (például pm .-tokon  tú lterjedő  tum or esetében 
kérdéses a m egelőző m űté t radikalitása, v isszam aradt 
nycs.-áttétek m elle tt stb.).

A sugárkezelés technikai követelményei közül említést 
érdemel, hogy megavolt sugárforrást (lehetőleg lineáris gyor
sítót) célszerű alkalmazni. A besugárzástervezést CT-adatok 
alapján, több síkban kalkulált dóziseloszlás-térképek segít
ségével kell elvégezni. Két céltérfogat ellátására lehet szükség: 
a) tumorágy, a centrális, valamint a kétoldali parajugularis nya- 
ki nycs.-k; b) az előző régiók és azokon kívül a felső mediasti- 
nalis (bifurcatio feletti) nycs.-k. A nyaki céltérfogatrészt min
den esetben be kell sugarazni, a nyaki és mediastinalis céltérfo
gat együttes ellátását viszont csak akkor kell elvégezni, ha a me
diastinalis nycs.-k érintettsége bizonyított (szövettani lelettel, 
vagy képalkotó diagnosztikával), illetve mérlegelni lehet akkor, 
ha a klinikai adatok alapján az nagyon valószínű (például ké
toldali nyaki nycs.-érintettség esetén). A posztoperatív külső 
besugárzás dózisa feltételezett mikroszkopikus residuum ese
tén 50 Gy, a makroszkopikus residuum területére pedig 60 Gy. 
A besugárzás-tervezésnél különös figyelmet kell fordítani a ge
rincvelő fokozott sugárérzékenységére. Ennek a kritikus szerv
nek a sugárterhelése semmiképpen nem haladhatja meg a 45 
Gy dózist, hogy a legkomolyabb sugársérülési mellékhatások 
elkerülhetőek legyenek. Ezért a besugárzási tervek elkészítése 
során arra kell törekedni, hogy a gerincvelő sugárterhelése en
nél a határértéknél alacsonyabb legyen.

A sugárkezelés korai m ellékhatásai közül a nyál
kahártyap ír és a következm ényes radiogen tracheitis, 
laryngitis, oesophagitis érdem el em lítést. A késői m el
lékhatások közül a radiogen m yelopathia az egyetlen ko
moly potenciális szom atikus m ellékhatás, m elynek elő
fordulása a m o d e rn  besugárzási technikák  m ellett nagy 
biztonsággal elkerülhető. A sugárkezelés ionizáló sugár
zással tö rtén ik , ezért kockázati tényezőként növeli m á
sodik tum orok  keletkezésének valószínűségét.

4. Pajzsm irigyhorm on-kezelés
Standard körü lm ények  közö tt a pm .-ho rm on t TSH- 
szuppresszív dózisban  kell adagolni a TSH -receptort ta r
talm azó pap illa ris cc. esetén (33), m ert az ilyen dagana
tok TSH -receptorokat expresszáló sejtjeit a TSH stim u 
lálja. A kellően szupprim ált TSH szérum -koncentráció já
nak ajánlott értéke 0,05-0,1 mU/1 (3. generációs assay-vel 
tö rténő m eghatározást feltételezve). A m űtét u tán i első
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5 évben ezt a ta rtom ány t javasolják valam ennyi esetben, 
a je lentős kockázatú betegek (átm eneti/h igh -risk  papil
laris cc.,nycs.- és távoli áttétek  jelentkezése a kórlefolyás 
során) szám ára pedig az 5. évet követően is. A TSH-szint 
ennél m agasabb (0,1-0,3 mU/1), de m ég így is szubnor- 
m ális tartom ányban  való ta rtásá t ajánlják a m ű té t utáni
5. évtől az alacsony kockázatú betegeknek (33,46). Bizo
nyos esetekben elégséges a thyroxin  egyszerű pótlása 
(például olyan low -risk betegek, akiknél a féloldali m űtét 
is m egengedhető), illetve érte lm etlen  a thyroxin  szup- 
presszív  dózisú alkalm azása hyperthyreosis m ellett ki
alakuló papillaris cc. egyébként igen ritka  esetében. 
Ilyenkor az euthyreosis helyreállítása u tán  v iszont m ár 
alkalm azható  a TSH-szuppresszió.

A betegek többnyire L-thyroxint kapnak . Súlyos car- 
diovascularis társbetegség esetén szükség lehet arra, 
hogy a horm onkezelést az L-thyroxin kisebb adagja m el
lett D -thyroxinnal kom bináltan végezzék. A TSH-szup- 
presszió t szintén kiváltó D -thyroxinnak lényegesen keve
sebb cardiovascularis és m etabolikus m ellékhatása van, 
m in t az L-thyroxinnak, a gyógyszer azonban  csak nehe
zen szerezhető be. A D -thyroxin helyett a trijód-ecetsav- 
val (TRIAC) is lehet kom binált kezelést alkalm azni, mivel 
ez a vegyület is kevéssé horm onaktív , de ugyanakkor 
a TSH-t szupprim álja.

A papillaris cc.-s betegek kórlefolyása so rán  alkalm a
zott radiojód-szcin tigráfia és rad io jód teráp ia elő tt a h o r
m on te ráp iá t átm enetileg fel kell függeszteni, m elynek 
hypothyreo ticus következm ényeit néhány beteg  nagyon 
nehezen tű ri. Ilyen esetekben lehet használn i az rhTSH-t, 
illetve a rad io jód  helyett bizonyos m ás nyom jelző anya
gokat. A 99mTc-sesta-M IBI vagy a 201ta llium -k lo rid  szcin- 
tigráfiás vizsgálatok előnye, hogy nem  igénylik a pm.- 
h o rm on  adagolásának abbahagyását. A PET-vizsgálatok 
előtt a thyroxin  adásának  felfüggesztésével kapcsola tban 
ugyanakkor ellentm ondóak a vélem ények (egyesek a 
ho rm o n te ráp ia  felfüggesztését, m ások változatlan m ó
don  való foly tatását javasolják).

5. Kemoterápia
A papillaris cc. kemoterápiára nem reagál, ezért az ilyen da
ganatok terápiájában citosztatikumot csak kivételes esetekben, 
egyedi elbírálás alpján alkalmaznak. Erre elsősorban gyorsan 
proliferáló (magas S-fázis-arányú) tumorok esetén kerülhet 
sor. A kemoterápiás protokollok minden esetben tartalmaznak 
antraciklin-származékot, s a lehetséges kombinációkban plati- 
na-vegyületek, actinomycin-D,Vincristin és VP16 szerepel.

A relapsus kezelése
A papillaris cc.-s betegek m ég jelentős daganattöm eggel 
is asym ptom aticusak  lehetnek, tehát az áttétek  korai fel
ism erésében fontos eszköz a szisztem atikus követés. 
A recid ívák ellátására sebészi kezelés és külső besugár
zás, jódfelve vő á ttét esetén rad io jód teráp ia jö n  szóba (6. 
táblázat).

A papillaris cc. terápiájában az ism erte te tt elvek el
lenére továbbra is m arad  m egoldatlan kérdés, am inek  az 
a legfőbb oka, hogy az igen kifejezett nyirok terjedést a je 
lenlegi kezelési m ódszerek nem  képesek teljes m é rték 
ben  uraln i. A tanulm ány szerzői m égis k ísérletet tettek  
arra , hogy az elm últ időszakban publikált nem zetközi és 
hazai közlem ények, valam int saját tapasztalata ik  alapján

6. táblázat: A papillaris carcinomás betegek relapsusának 
ellátása

Nyaki nyirokcsomóáttét lehetőleg sebészi eltávolítás, helyet
te, illetve utána radiojód- vagy külső 
besugárzás (az előző kezelések és a 
jódfelvétel függvényében)

Tüdőáttét radiojódkezelés (a jódfelvétel függ
vényében),
esetleg sebészi eltávolítás

Csontáttét külső sugárkezelés
radiojódkezelés (a jódfelvétel függ
vényében),
esetleg sebészet (laminectomia, pro- 
thesis, rögzítés stb.)

Agyi áttét solitaer: sztereotaxiás pontbesugár-
zás/idegsebészi műtét, majd teljes 
koponya-besugárzás 
multiplex: külső sugárkezelés a tel
jes koponyára

Konzekvensen magas radiojódkezelés (egyszeri kezelés,
hTG (bizonyítható ok akkor ismétlendő, ha a posztterápi-
nélkül) ás képen kirajzolódnak a jódfelvétel

bizonyítékaként az áttétek vagy je
lentős markerszint-csökkenés kö
vetkezik be)

a több  évtizedes m agyarországi szokások bizonyos ele
m einek  m egkérdőjelezése u tán  javaslatot tegyenek a 
pap illa ris  cc. kivizsgálásának, prognózisbecslésének és 
kezelésének korszerű hazai gyakorlatára. Tették ezt an 
n ak  tudatában , hogy évek m últán  valószínűleg revízió 
alá kell m ajd  ú jra venni néhány olyan állítást, m elyeket 
m ai ism erete ink  alapján igaznak fogadtunk el. A le írtak  
több  hónapos előkészületek és m egbeszélések u tán , k o n 
szenzus eredm ényeként alakultak ki.
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A hangulat- és szorongásos zavarok előfordulása 
a felnőtt magyar lakosság körében
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A szerzők a hangulat- és szorongásos zavarok előfordu
lási gyakoriságát vizsgálták a magyar felnőtt lakosság 
körében egy strukturált kérdőív segítségével, amelyet 
más szerzők számos nemzetközi epidemiológiai vizs
gálat során sikerrel alkalmaztak. A bipoláris zavarok élet
tartam- és periódus-prevalenciája anyagukban az irodal
mi adatok többségénél lényegesen magasabb volt. A 
többi hangulatzavar, valamint a szorongásos zavarok 
gyakorisága gyakorlatilag megegyezett a nemzetközi 
adatokkal.

Kulcsszavak: epidemiológia, hangulatzavar, szorongásos zavar, 
prevalencia

Az egészségügyi politika tervezése, az egészségügyi el
látás fejlesztési irányának szükséglet szerinti m e g h a tá ro 
zása, valam in t az egyes betegségek terápiás és p revenciós 
stratég iá inak  kialakítása m egfelelő epidem iológiai ada
tok (az ad o tt betegség előfordulási gyakorisága, eloszlá
sa, rizikófaktorai, életm inőségre gyakorolt hatása) nélkül 
nehezen képzelhető  el.

A pszichés zavarok előfordulási gyakoriságának vizs
gálata régóta kutatás tárgya. A korai tanu lm ányok  
(XVII-XVIII. század) főként a nagy  elm eintézetek felvé
teli és elbocsátási rendjével foglalkoztak, és a n n a k  elem 
zése révén p róbáltak  adatokhoz ju tn i. Az in tézeti helyek 
tervezéséhez ugyanis feltétlenül szükség volt az elm ebe
tegek szám ának  ism eretére. Az I. világháború e lő tt első
sorban in tézeti feljegyzések a lap ján  voltak elképzelések a 
pszichiátriai zavarok előfordulási gyakoriságáról. A h á
ború  u tán  in d u lt meg kisebb közösségek elem ző vizs
gálata, m ajd  az 1940-es évektől kezdődtek a széleskörű  
lakossági felm érések. A korai epidem iológiai v izsgála
tokban a d iagnosztikus k a tegó riák  távolról sem  voltak 
egységesek, m ódszerként töb b n y ire  tünetlistákat alkal
m aztak, am elyek határértékei gyakran  vizsgálatról vizs
gálatra változtak. Következésképp, az egyes vizsgálatok 
adatai nehezen voltak összehasonlíthatók. Carey és m tsai 
(5) egy átfogó tanulm ányban  az 1942 és 1976 k ö zö tt m eg
jelent azon m unkákat tek in tik  á t, amelyek a n eu róz is  elő
fordulásával kapcsolatosak. A szerzők m indössze  11 
olyan tanu lm ány t találtak, m elyben  a neurózis k é t alcso
p o rtra  oszto tták: szorongásos állapotra és neu ro tik u s 
depresszióra. A szorongásos állapot élettartam -preva- 
lenciáját 1,2-38,1/1000, a n eu ro tik u s depresszió élettar- 
tam -prevalenciáját 10,5-36,5/1000 közötti, igen tág  ta r
tom ányban ad ták  meg. M inden  vizsgálat szerin t m ind

Prevalence of affective and anxiety disorders in Hun
garian adult population. The prevalence rates of affec
tive and anxiety disorders in the Hungarian adult popu
lation were assessed with a well-structured question
naire which has been successfully applied in several 
multinational epidemiological studies. The Hungary ma
terial showed significantly higher lifetime and period 
prevalence rates of bipolar disorders than is found in 
most of related literature. However, the frequency of 
other affective disorders and the anxiety states strongly 
corresponded with international findings.

Key words: epidemiology, affective disorder, anxiety disorder, 
prevalence

a szorongás, m ind  a neuro tikus depresszió n ő k n él gya
koribb  volt.

Az 1970-es évek közepétől gondosan kidolgozott, szi
gorú  k ritérium okon alapuló  klasszifikációs rendszerek  
segítségével, standard izált diagnosztikus kérdőívekkel 
végeztek felm éréseket a lakosság körében.

1980-tól alkalm aznak teljesen s truk tu rált, s ta n d a rd i
zált kérdőíveket (DIS, CIDI, M INI), amelyek lehetővé te 
szik az egyes vizsgálók eredm ényeinek összehason lítá
sát, mivel azonos klasszifikációs rendszerben  ad n ak  d i
agnózist és a felvétel m ódja (kiképzett kérdezőbiztosok) 
is egységes.

Az ily m ódon nyert adatok  egyértelm űen b izony íto t
ták  pszichiátriai betegségek gyakori előfordulását, k ró 
n ikus fennállását és az életm inőséget súlyosan befolyá
soló voltát.

A hivatalos sta tisztikák általában alábecsülik a m e n 
tális betegségek előfordulási gyakoriságát a népesség
ben . Ennek oka lényegében három  tényezőre vezethető  
vissza:

1. a m entális zavarokat gyakran  nem  ism erik  fel a kö 
zösségben, az alapellátásban és a nem  psz ich iátria i szak
orvosi gyakorlatban;

2. a fizikális betegségekhez társuló  pszichés zavarokat 
m in d  a beteg, m ind az orvos figyelm en kívül hagyja;

3. a beteg eltitkolja pszichés panaszait s tigm átó l való 
félelm e m iatt.

A W HO 1997-es összefoglalása szerint (22) a világon 
több  százmillió em ber szenved pszichiátriai betegségben 
egy ad o tt időpontban  -  400 m illió szorongásos zavarban, 
340 m illió hangulatzavarban, 45 m illió szkizofréniában, 
29 m illió  dem entiában, 120 m illió alkoholfüggő és 28 
m illió droghasználó.

O rvosi H etilap  2000,141 (1 ), 17-22. 17



1. táblázat: A hangulat- és szorongásos zavarok élettartam-prevalenciái strukturált kérdőívekkel történt felmérések alapján

DSM-III diagnózisok Zürich+ NCS MFS 
(1978-93) (1990-92) (1974-81)

ECA
(1981-84)

Puerto Rico Edmonton 
(1987) (1988)

Szöul
(1990)

Christchurch
(1989)

Magyarország
(1995-96)

Hangulatzavarok - 19,3 12,9 8,3 7,9 10,2 5,5 14,7 24,2
Major depresszió 12,3 17,1 9,0 5,8 4,6 8,6 3,3 12,6 15,1
Disztímia 1,5 6,4 4,0 3,3 4,7 3,7 2,4 6,4 4,5
Bipoláris zavar 5,5 1,6 0,2 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7 4,9
Szorongásos zavarok - 24,9 14,0 14,6 13,6 11,2 9,2 10,5 25,5
Pánikzavar 2,7 3,5 2,4 1,6 1,7 1,2 1,1 2,2 4,4
Specifikus fóbia 11,8 11,3 8,0 - 8,6 7,2 5,4 - 6,3
Szociális fóbia 5,3 13,3 2,5 2,4 1,6 1,7 0,5 3,9 6,4
Agorafóbia 4,5 5,3 5,7 - 6,9 2,9 2,1 - 15,3
Fóbiák - - - 12,5 12,2 8,9 - 8,1 -

Obszesszív-kompulzív 1,0 - 2,0 2,5 3,2 3,0 2,3 2,2 2,8
Ossz. prevalencia* - - 32,1 32,3 28,1 33,8 39,8 36,6 38,4

*saját adataink a szkizofréniát, az alkohol- és drogdependenciát nem tartalmazzák; + 15 éves prevalencia

M agyarországon Kopp és Skrabski 1988-ban 21 000, 
1995-ben 18 000 16 éves k ort b e tö ltö tt felnőtt lakost v izs
gált röv id íte tt Beck-depressziós skálával. 1988-ban a 
válaszadók 24,3%-a, 1995-ben a válaszadók 30,6%-a szá
m olt be depressziós tünetekrő l. A súlyos depresszió a rá 
nya (azaz 25 pont feletti é rték  a  Beck-depressziós skálán) 
1988-ban 2,9% és 1995-ben 7,1%  volt (11,12). Az u tóbbi 
évek legjelentősebb, stru k tu rá lt, standardizált kérdő ívek 
kel tö rtén t pszichiátriai epidem iológiai v izsgálatainak 
eredm ényeit az 1. táblázat foglalja össze.

Jelen vizsgálat célja a két leggyakoribb psz ich iátria i 
betegség, a szorongásos és hangulatzavarok  gyakoriságá
nak felm érése volt az egészségügyi szolgáltatást ak tu á 
lisan nem  igénybe vevő szem élyek körében, egy nem ze t
közileg elfogadott m ódszerrel. A m ódszer alkalm as volt 
m ind az élettartam - (a vizsgálat időpontjáig élete so rán  
bárm ikor jelentkező), m in d  a periódus-prevalenciák  
(1 éves és 1 hónapos) m eghatározására. Az adatgyűjtés
1995. ja n u á r elejétől 1996. d ecem b er végéig tarto tt.

Mintavétel
Az ország 5 különböző területéről, 15 körzetben -  Budapest 
(III., V., XIX. kerület), Balassagyarmat (Romhány, Szügy), 
Sopron (Ágfalva, Nagylózs), Szeged (Sándorfalva, Zsombó), 
Veszprém (Bakonyszűcs, Márkó) -  egy-egy random módon 
kiválasztott családorvos körzetéhez tartozó személyek közül 
(függetlenül attól, hogy jártak-e a családorvoshoz vagy nem) 
szintén random szelekció után a kérdezőbiztosok 3500 egyént 
látogattak meg otthonukban, közülük 2978 járult hozzá a 
kérdőív felvételéhez (85%-os részvételi hozzájárulás), 25 részt
vevő kérdőíve nem volt teljes, így 2953 egyén adatai kerültek 
feldolgozásra. A családorvosok kiválasztásánál az volt a fő 
szempont, hogy az ország különböző részei egyformán legye
nek reprezentálva, és lehetőleg heterogén mintát nyerjünk. 
Az egyes családorvosok 1500-2000 személy ellátásért voltak 
felelősek. A családorvosok nem vettek részt a megkérdezettek 
kiválasztásában.

Módszer
A Diagnostic Interview Schedule (DIS) magyar változatát 
használtuk. A kérdőívet e célra kiképzett egyetemi hallgatók 
vették fel. A kérdőív felvétele név nélkül történt, a válaszadók 
neme, kora, iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági helyzete és 
családi állapota került regisztrálásra.

A DIS-t 1981-ben fejlesztették ki Robins és mtsai (15) azzal a 
céllal, hogy az Epidemiologic Catchment Area (ECA) program
hoz egy laikusok által is felvehető kérdőív álljon rendelkezésre. 
Az ECÁ széleskörű, multicentrikus epidemiológiai vizsgálat volt, 
amely a mentális betegségek prevalenciáját és incidenciáját vizs
gálta az USA felnőtt lakosai körében. Minden megkérdezett 
azonos kérdésekre válaszolt, a kérdezés módja standardizált volt, 
a választ azonos rendszer szerint jegyezték fel. A kérdőív adatai 
alapján egy erre a célra kialakított software a DSM-III-R kritéri
umrendszerének megfelelő diagnózisokat állított fel. A diag
nózisok leíró jellegűek, a fennálló tünetek súlyosságáról, megje
lenésének időpontjáról és gyakoriságáról is felvüágosítást adnak. 
Robins és mtsai (15) jó egyezést talált a laikus kérdezők és a 
pszichiáterek által felvett interjú alapján kialakított diagnózisok 
között. A magyar verzióval történt saját összehasonlító vizs
gálataink is hasonlóan jó egyezést mutattak (17, 18). Az elmúlt 
évek során DIS-szel végzett epidemiológiai vizsgálatok történtek 
az USA-ban, Kanadában, Franciaországban, Németországban, 
Olaszországban, Tajvanban, Koreában, Uj-Zélandban, Írország
ban és Puerto Ricóban (7,8,16,19,20,21).

A kérdőív hibája, hogy dominálóan a kérdezett válaszaira 
hagyatkozik, a kérdező ítéletét alig veszi figyelembe, az önérté
kelés pedig nem minden esetben adekvát, főként szkizofrénia 
és mánia esetében. További hibaforrás, hogy az emlékezet be
folyásolhatja a tünetek időzítését, jellegét, főleg pszichózisnál, és 
a betegséglefolyás bizonyos aspektusai nem kerülnek felszínre.

Eredmények
A 2. táblázat tartalm azza a válaszadók dem ográfiai a d a 
tait, összehasonlítva az 1995-ös hivatalos, KHS által m e g 
ado tt lakossági dem ográfiai adatokkal a 18-64 év k ö zö tti 
korosztályban (m in tánkban  a 18-24 év közötti k o ro sz 
tály tú lsú lyban  volt, ezért az eredm ények szám ításánál 
korrekciót alkalm aztunk).

Élettartam-prevalenciák
A 2953 egyénből 1133 (38,4) (363 férfi és 770 nő) k ap o tt 
valamilyen élettartam  DIS diagnózist a DSM-III-R d iag
nosztikus k ritérium ai szerint (3. táblázat). A diagnózist 
kapott személyek 46%-a kapott egy (166 férfi és 360 nő), 
6%-a kettő (22 férfi és 44 nő), és 48% -a három  vagy több 
(175 férfi és 366 nő) diagnózist. A kom orbid  állapotok a rá 
nya nagy valószínűséggel jelentősen m egem elkedett volna, 
ha az alkohol és drog, valamint az axis II. (szem élyiség- 
zavar) d iagnózisok  is szerepeltek vo lna a felm érésben.

18



2. táblázat: A válaszadókra és a magyar lakosokra vonatkozó demográfiai adatok (KSH, 1995)
Magyar felnőtt lakosság 18-64 év n = 6 465 572 Vizsgált populáció 18-64 év n = 2953

Szex (%) férfi
48

nő
52

teljes férfi
44

nő
56

teljes

Életkoreloszlás (%)
18-24 19 17 18 29 23 26
25-34 21 19 20 23 23 23
35-44 24 24 24 19 21 20
45-54 21 21 21 16 18 17
55-64 15 19 17 12 15 14

Családi állapot (%)
házas 59 53 57 51 56 54
özvegy 4 18 11 2 8 5
elvált/külön él 7 9 8 6 11 9
hajadon/nőtlen 30 20 24 40 26 32

Iskolázottság (%)
0-8 év 21 27 24 14 19 16
9-12 év 64 57 61 55 52 54
13 < év 15 16 15 31 29 30

Foglalkoztatottság (%)
foglalkoztatott 62 51 56 65 52 58
munkanélküli 11 8 10 9 7 8
gazdaságilag inaktív 27 41 34 26 41 34

3. táblázat: DIS DSM-III-R szerint diagnosztizált hangulat- és szorongásos zavar élettartam-prevalenciák

Teljes Férfi Nő Nő/ffi
OR (95% Cl)n* %** (95% Cl) n* %** (95% Cl) n* %** (95% Cl)

Hangulatzavar + 
szorongás 1133 38,4 (37,0-40,0) 363 27,2 (25,0-30,0) 770 47,2 (45,0-50,0) 2,4 (2,1-2,8)
Hangulatzavar 715 24,2 (22,6-25,8) 239 17,9(15,8-20,0) 476 29,2 (27,0-31,4) 1,8 (1,5-2,2)
MD 443 15,1 (14,2—16,3) 119 9,2 (7,6-11,0) 324 19,7(18,2-21,3) 2,4(1,9-3,0)

DPR 303 10,4(9,2-11,6) 75 5,7 (4,4-7,0) 228 14,1 (12,4-15,8) 2,6 (2,0-3,5)
DPS 140 4,7 (3,9-6,5) 45 3,5 (2,5-4,5) 95 5,6 (4,5-6,7) 1,7 (1,2-2,5)

Disztímia 124 4,5 (2,7-5,3) 37 2,8 (1,9-3,7) 87 5,8 (4,7-6,9) 1,9 (1,3-2,8)
Bipoláris 162 4,9 (4,1-5,7) 81 5,5 (4,3-6,9) 81 4,4 (3,4-5,4) 0,8 (0,6-1,1)

1. 95 2,9 (2,3-3,5) 53 3,5 (2,5-4,5) 42 2,4(1,7-3,1) 0,6 (0,4-0,9)
II. 24 0,7 (0,4-1,0) 8 0,5 (0,1-0,9) 16 0,9 (0,4-1,3) 1,6 (0,7-3,7)
atípusos 43 1,3 (0,9-1,8) 20 1,5 (0,9-2,2) 23 1,2 (0,7-l,7) 0,9 (0,5-1,7)

Ciklotímia 71 2,2 (1,7-2,7) 30 2,2 (l,4-3,0) 41 2,1 (l,4-2,8) 1,1 (0 ,7-l,8)
Gyász 96 3,2 (2,5-3,9) 27 2,1 (1,3-2,9) 69 3,6 (2,7-4,5) 1,8 (1,1-2,8)
Összes szorongás 752 25,5 (24,1-27,3) 207 15,8(14,2-18,1) 545 32,8 (31,3-35,2) 2,6 (2,2-3,2)
GAD 128 4,6 (3,9-5,4) 22 1,8 (1,1-2,5) 106 6,8 (5,6-8,1) 4,0 (2,5-6,4)
Pánikzavar 129 4,4 (3,8-5,4) 29 2,4 (1,6-3,2) 100 6,4 (5,2-7,5) 2,8 (1,9-4,2)

agoval 67 2,4(1,8-3,0) 13 1,0 (o,5-l,5) 54 3,5 (2,6-4,4) 3,6 (1,9-6,6)
ago nélkül 62 2,2 (l,7-2,7) 16 1,4 (0,8-2,0) 46 2,9 (2,1-3,7) 2,1 (1,2-3,4)

Agorafóbia 451 15,3(14,2-17,4) 101 7,7 (6,2-9,1) 350 21,3 (19,9-23,8) 3,2 (2,6-4,1)
enyhe 247 8,4 (7,4-9,4) 63 4,8 (3,7-6,0) 184 11,2 (9,7-13,0) 2,5 (1,9-3,4)
pánikkal 15 0,5 (0,2-0,8) 5 0,3 (0,0-0,6) 10 0,6(0,2-1,0) 1,6 (0,5-4,7)
súlyos 204 6,9 (6,0-7,8) 38 2,7 (1,8-3,6) 166 10,2 (8,8-12,0) 4,1 (2,8-6,0)
pánikkal 56 1,9 (1,4-2,4) 9 0,7 (0,2-l,2) 47 2,9 (2,1-3,7) 4,3 (2,1-8,9)

Szoc. szorongás 189 6,4 (5,4-7,1) 60 4,6 (3,3-5,5) 129 7,7 (6,4-9,0) 1,5 (1,3-2,4)
Specifikus fóbia 187 6,3 (5,2-6,9) 59 4,1 (3,0-5,1) 128 7,8 (6,3-8,9) 1,8 (1,3-2,5)
OCD 33 2,8 (l,9-3,8) 15 2 ,ó (l,3-4,0) 18 3,0 (1,6-4,3) 1,1 (0,6-2,3)

* súlyozatlan; * * súlyozott adat; OR = esélyhányados, Cl = confidencia-intervallum; MD = major depresszió; DPR = visszatérő depresszió; DPS = egy depressziós epizód; 
GAD = generalizált szorongásos zavar; OCD = obszesszív, kompulzív zavar

420 szem ély  (14,2%) kapo tt csak szorongásos zavar, 
379 szem ély (12,9%) csak hangulatzavar és 334 szem ély 
(11,3%) szorongásos zavar + hangulatzavar diagnózist. 
A nem ek eloszlása jelentős m érték b en  kü lönbözö tt e h á 
rom  csoportban . Tiszta szorongásban  az é le ttartam -pre- 
valencia férfiaknál 9,3%, nőknél 18,1% (fé rf i:n ő  arány

1:2,5), tiszta  hangulatzavarban az é le ttartam -prevalen - 
cia férfiaknál 11,7%, nőknél 13,8% (fé rf i:n ő  arány  
1:1,5), kevert képeknél az élettartam -prevalencia férfi
aknál 6,2%, nőknél 15,4% (fé rfi: nő  arány  1:3,2) volt.

Az egyes DSM -III-R diagnosztikus a lcsoportokat a
3. táb láza t tartalm azza.
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Hangulatzavarok
Az in terjú  felvételéig eltelt id ő szak ra  vonatkoztatva 715 
személy (24,2%) kapott valam ilyen  hangulatzavar-diag
nózist a DSM-III-R k rité rium rendszere  alapján. D e
pressziós epizód összesen 587 személynél (19,9%) fo r
dult elő, ebből 171 (13,1%) férfi és 416 (25,3%) nő. A 
nő/férfi OR: 2,3 (1,9-2,7) volt.

Az SPSS life table survival analízis szerint 60 éves k o 
rig  a férfiak 18%-ánál, a n ő k  32%-ánál je len tkezett 
legalább egy depressziós ep izód  (1. ábra). A férfiak  és 
nők kum ulatív  incidencia-görbéje 16 éves kor felett válik  
szét -  nőknél ekkor kezd gyakoribbá válni (log Ránc teszt 
X2 50,42, P < 0,0001). 443 szem ély  (15,1%), 119 férfi 
(9,2%) és 324 nő (19,7) k ap o tt m ajor depresszió (MD) 
diagnózist. Az MD diagnózist kap o tt személyek 68%- 
ánál a depressziós epizód egynél több alkalom m al fo r
dult elő.

1. ábra: A depressziós epizód kumulatív incidenciája 
(SPSS lifetable survival analysis)

Bipoláris zavar 162 szem élynél (4,9%) állt fenn, a n e 
m ek arányában nem  volt különbség: a nő/férfi OR: 0,8 
(0 ,6-1 ,1),b á r  a bipoláris I. zavarnál k ism értékben a férfi
ak, a b ipoláris II-nél a nők  v o ltak  többségben. A vizsgálat 
időpontjáig  124 (4,5%) szem élynél alakult ki d isztím ia , a 
nő/férfi OR: 1,9 (1,3-2,8) volt. Ciklotímia összesen 71 
szem élynél fordult elő, a k é t nem nél teljesen azonos 
arányban (2,2%).

Szorongásos zavarok
Az összes szorongásos zavar élettartam -prevalenciája: 
25,5% (n = 752), a nő/férfi OR 2,6 (2,2-3,2) volt.

Az SPSS life table survival analízis szerint 65 éves ko 
rig  a nők 65%-ánál, a férfiak 31% -ánál alakult ki legalább 
egy alkalom m al valamilyen szorongásos zavar (2. ábra).

A nem ek közötti kü lönbség  m ár a kora gyerm ekkor
tól fennáll, mely a tízes évektől válik szignifikánssá (log 
Ránc teszt x 2 64,28 P < 0,0001).

A DSM-III-R k rité rium ai alap ján  az interjú id ő p o n t
jáig 128 egyénnél (4,6%) nő /férfi OR: 4,0 (2,5-6,4) volt 
diagnosztizálható generalizált szorongásos zavar (GAD), 
129 személynél (4,4%) n ő /férfi OR: 2,8 (1,9-4,2) p á 
nikzavar és 451 szem élynél (15,3%) nő/férfi OR: 3,2 
(2,6-4,1) agorafóbia.

A klinikailag jelentős fokú  agorafóbia é le tta rtam - 
prevalenciája 6,9% (nők 10,2%, férfiak 2,7%), ebből

2. ábra: A szorongásos zavarok kumulatív incidenciája 
(SPSS lifetable survival analysis)

pánikzavar nélkül 5% (nők  7,3%, férfiak 2,0%). Ez 
a rra  utal, hogy az agorafóbiában szenvedők többségénél 
feltehetően nincsenek pánikattakok . A DSM-III-R k r i
té rium ait szociális fóbiára  189 (6,4%) egyén teljesítette, 
a nő/férfi OR: 1,5 (1,3-2,4). Specifikus fób ia  d ia g n ó 
zist 187 személy kapo tt (6,3%), a nő/férfi OR: 1,8 
(1,3-2,5).

A kényszerbetegség  felm érése csak a m egkérdezettek  
felénél tö rtén t, előfordulási gyakorisága a nem ek kö zö tt 
nem  m utato tt lényeges különbséget; férfiaknál 2,6%, 
nőknél 3,0% volt.

Egyéves prevalenciák
Az elm últ egy éven belül 605 szem élynél (21,1%) (173 
férfi és 432 nő) volt d iagnosztizálható  hangulat- és/vagy 
szorongásos zavar (4. táblázat). A diagnózist k ap o tt 
egyének 63% -ának volt egy (106 férfi, 275 nő), 22% -ának 
két (44 férfi, 87 nő) és 15% -ának három  vagy több  (23 
férfi, 70 nő) diagnózisa.

H angulatzavarok
Depressziós epizód  egy éven belül összesen 209 szem ély
nél (7,1%) fordult elő, 63 férfi (4,8%), 146 nő (8,9% ). A 
nő/férfi arány az idő folyam án nem  változott. M ániás  
epizód  33 szem élynél (1,1%) jelentkezett, férfiaknál va
lamivel gyakrabban, m in t nőknél.

Szorongásos zavarok
Szorongásos zavar az in te rjú t m egelőző 1 évben a vá
laszadók 17,7%-ánál (n = 519) jelentkezett, a nő/férfi OR
2,7 (95% Cl 2,2-3,4) volt. 61 szem élynél (2,1%), nő/férfi 
OR: 4,0 (2,0-7,7) voltak észlelhetők GAD-ra, 90 szem é
lynél (3,1%) nő/férfi OR: 2,8 (1,7-4,7) pánikzavarra, 304 
szem élynél (10,5%) nő/férfi OR: 3,5 (2,6-4,7) ago- 
rafóbiára utaló tünetek . Súlyos agorafóbia 1 éves preva- 
lenciája 5,3% volt, a nők  túlsúlya a súlyos fo rm ánál lé
nyegesen nagyobb volt (nő/férfi OR: 4,1 [2,9-6,0]), m in t 
az enyhe form ánál (nő/férfi OR: 2,5 [1,9-3,4]). A szociális 
fób ia  1 éves prevalenciája 4,9% (n = 146), a nő/férfi OR: 
1,9 (1,3-2,7), a specifikus fó b iá é  4,8% (n = 143), a nő/férfi 
OR: 1,9 (1,4-2,9) volt. A kényszerbetegség  1 éves p rev a
lenciája alig kü lönbözött az élettartam -prevalenciá tó l 
(2,3%), férfiak és nők  aránya közel azonos volt.
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4. táblázat: DIS DSM-III-R szerint diagnosztizált hangulat és szorongásos zavar egyéves élettartam-prevalenciák

Teljes Férfi Nő Nő/ffi
n* %** (95% Cl) n* %** (95% Cl) n* %** (95% Cl) OR

Hangulatzavar + 
szorongás 605 21,1 (20,0-22,6) 173 13,6(11,7-15,5) 432 27,1 (24,9-29,3) 2,5 (2,1-3,1)
Hangulatzavar 222 7,7 (6,7-8,7) 71 5,6 (4,3-6,8) 151 9,4(8,0-10,8) 1,9 (1,4-2,6)
Depressziós epizód 209 7,1 (6,2-8,0) 63 4,8 (3,7-6,0) 146 8,9 (7,5-10,0) 2,0 (1,4-2,7)
Disztímia 22 0,8 (0,4-1,1) 9 0,7 (0,2-1,2) 13 0,9 (0,4-1,2) 1,4 (0,5-3,4)
Mániás epizód 33 1,1 (0,7-1,5) 18 1,4(0,8-2,0) 15 0,9 (0,5-1,4) 0,8 (0,4-1,8)
Ciklotímia 48 1,6(1,2-2,1) 27 2,1 (1,3-2,9) 21 1,3 (0,7-1,8) 0,7 (0,4-1,3)
Gyász 22 0,8 (0,4-1,0) 4 0,3 (0,1-0,5) 18 1,2 (0,6-1,6) 3,8 (1,3-11,2)
Összes szorongás 519 17,7(16,3-19,1) 130 10,4(8,7-12,0) 389 23,5 (21,5-25,6) 2,7 (2,2-3,4)
GAD 61 2,1 (1,6-2,6) 10 0,8 (0,3-1,2) 51 3,1 (2,3-4,0) 4,0 (2,0-7,7)
Pánikzavar 90 3,1 (2,4-3,7) 20 1,5 (0,9-2,2) 70 4,3 (3,3-5,2) 2,8 (1,7-4,7)

agoval 50 1,7 (1,3-2,2) 9 0,6 (0,2-1,1) 41 2,6 (1,8-3,4) 3,8 (1.8-7,9)
ago nélkül 40 1,4 (1,0-1,9) 11 1,0 (0,4-1,5) 29 1,8 (1.2-2,5) 2,0 (1,0-3,9)

Agorafóbia 304 10,5 (9,2-11,0) 63 4,8 (3,7-6,0) 241 15,1 (13,0-16,0) 3,5 (2,6-4,7)
enyhe 152 5,2 (4,4-6,0) 36 2,8 (1,9-3,7) 116 7,1 (5,9-8,3) 2,5 (1.9-3,4)
súlyos 152 5,3 (4,5-6,2) 27 2,0 (1,3-2,3) 125 8,0 (6,7-9,3) 4,1 (2,9-6,0)

Szoc. szorongás 146 4,9 (4,2-5,7) 45 3,4 (2,5-4,4) 101 6,1 (5,0-7,3) 1,9 (1,3-2,7)
Specifikus fóbia 143 4,8 (4,1-5,6) 44 3,4 (2,4-4,3) 99 6,0 (4,9-7,2) 1,9 (1,4-2,9)
OCD 28 2,3(1,5-3,1) 12 2,1 (0,9-3,2) 16 2,5 (1,3-3,7) 1,9 (0,5-2,5)

* súlyozatlan; ** súlyozott adat; OR = esélyhányados; Cl = confidencia-intervallum; GAD = generalizált szorongásos zavar; OCD = obszesszív, kompulzív zavar

5. táblázat: DIS DSM-III-R szerint diagnosztizált hangulat és szorongásos zavar egyhónapos prevalenciák

Teljes Férfi Nő Nő/ffi
n %** (95% Cl) n %** (95% Cl) n %** (95% Cl) OR

Hangulatzavar + 
szorongás 376 12,9(12,0-14,0) 100 7,9 (6,4-9,3) 276 17,3 (15,0-19,0) 2,5(1,9-3,1)
Hangulatzavar 86 3,0 (2,4-3,6) 27 2,1 (1,3-2,9) 59 3,7 (2,8-4,6) 1,8 (1,1-2,8)
Depressziós epizód 77 2,6 (2,0-3,2) 23 1,8 (1,1—2,5) 54 3,3 (2,4-4,2) 1,9(1,2-3,1)
Disztímia 14 0,5 (0,2-0,7) 4 0,3 (0,1-0,6) 10 0,7 (0,2-1,0) 2,0 (0,6-6,4)
Mániás epizód 14 0,5 (0,2-0,7) 8 0,6(0,2-1,0) 6 0,4 (0,1-0,7) 0,6 (0,2-1,7)
Ciklotímia 23 0,8 (0,5-1,1) 13 1,0 (0,5-1,5) 10 0,6 (0,2-1,0) 0,6 (0,3-1,4)
Összes szorongás 337 11,3 (10,0-13,0) 86 6,6 (5,3-8,0) 251 15,3 (14,0-17,0) 2,6 (2,0-3,3)
GAD 29 1,0 (0,6-1,3) 1 0,1 (7,3-2,3) 28 1,7 (1,1-2,3) 22,7 (3,1-99,9)
Pánikzavar 58 2,0 (1,5-2,5) 12 0,9 (0,4-1,4) 46 2,8 (2,0-3,6) 3,1 (1,6-5,9)

agoval 32 1,1 (0,7-1,4) 4 0,3 (3,2-0,5) 28 1,7 (1,1-2,4) 7,8 (2,4-25,7)
ago nélkül 26 0,9 (0,6-1,2) 8 0,7 (0,2-1,1) 18 1,1 (0,6-1,6) 1,5 (0,6-3,3)

Agorafóbia 177 6,1 (5,2-6,9) 31 2,4 (1,6-3,2) 146 9,2 (7,5-10,0) 4,0 (2,7-5,9)
enyhe 72 2,4(1,7-3,1) 15 1,1 (0,5-2,1) 57 3,4 (2,2-4,1) 3,2 (1,8-5,8)
súlyos 105 3,7 (2,5-3,9) 16 1,1 (0,6-2,0) 89 5,7 (3,5-7,3) 5,6 (3,2-9,9)

Szoc. szorongás 107 3,6 (3,0-4,3) 36 2,8 (1,9-3,6) 71 4,3 (3,3-5,3) 1,6 (1,1-2,4)
Specifikus fóbia 100 3,3 (2,7-4,0) 31 2,4 (1,5-3,2) 69 4,2 (3,2-5,2) 1,8(1,2-3,1)
OCD 23 1,9 (1,1-2,7) 10 1,8 (0,7-2,8) 13 2,1 (0,9-3,1) 1,2 (0,5-2,6)

* súlyozatlan; ** súlyozott adat; OR = esélyhányados; Cl = confidencia-intervallum; GAD = generalizált szorongásos zavar; OCD = obszesszív, kompulzív zavar

Egyhónapos prevalenciák
Az in terjú t m egelőző egy h ó n ap o n  belül 376 szem ély  
kapott valam ilyen DIS d iagnózist (12,9%), 100 férfi 
(7,4%) és 276 nő (17,3), ebből 69% egy, 19% kettő és 12% 
három  vagy több  diagnózist. C sak valamilyen szo ro n g á
sos zavar 290 szem élynél (10,1%) állt fenn (férfi 5,7, nő 
13,6%). Csak depresszió d iagnózist 47 személy (1,6% ) 
kapott (férfi 1,3%, nő 1,9%) (5. táblázat). Szorongásos 
zavar + depresszió  egy időben 39 személynél (1,4% ) volt 
diagnosztizálható  (férfi 0,9%, nő  1,8%).

Depressziós epizód  a vizsgálat időpontjában 77 sze
mélynél (2,6% ) állt fenn ,nő /férfi OR: 1,9 (1,2-3,1).

Szorongásos zavarra  u taló  panaszokról az in te rjú t 
megelőző egy hónapon  belül 337 szem ély szám olt be, a 
m egkérdezettek 11,3%-a (nő/férfi OR: 2,6 [2,0-3,3]).

A nő/férfi arány időben nem  változott.
Az in terjú  előtti 1 h ónapban  összesen 29 szem ély 

(1%), 28 nő és 1 férfi szám olt be GAD-ra, 58 szem ély 
(2,0%) 12 férfi (0,9%) és 46 nő  (2,8%) pánikzavarra, 177 
személy (6,1%), 31 férfi (2,4%) és 146 nő (9,2%) agora- 
fóbiára  u taló  tünetekről. A szociális fóbia  egyhónapos 
prevalenciája 3,6% (36 férfi és 71 nő), a specifikus fó b iá é  
3,3% (31 férfi és 69 nő) volt.

Kényszerbetegség  nőknél 2,1% -ban, férfiaknál 1,8%- 
ban fordult elő.
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Megbeszélés
A jelenlegi irodalm i adatok sze rin t a depressziós tü n e tek  
előfordulása a népességben gyakori, nőknél 18-34%, fér
fiaknál 10-19%. Klinikailag egyértelm ű depressziós 
sz indróm a előfordulását n ő k n él 6,0-11,8%, férfiaknál 
2,6-5,5%  között találták. A tüne tská lák  a depresszió elő
fordulását általában felülbecsülik, m iután a m ás p sz i
chiátria i betegségben szenvedőknél (például szkizofré- 
nia) fennálló másodlagos depresszió  is értékelésre kerül.

S tandardizált, struk turált kérdőívvel végzett v izsgála
tok  az MD élettartam -prevalenciáját 5-19% közö tt, 1 
éves prevalenciáját 7-9%  közö tt, 1 hónapos prevalen- 
ciáját 1,5-3% között adják m eg (2, 4, 9, 10, 13). Saját 
ada ta ink  ebben a vonatkozásban nem  térnek el a n e m 
zetközi adatoktól. Egyezően az irodalm i adatokkal (10,
13,20,21), nőknél több m in t k é tsze r m agasabbnak ta lá l
tuk  az MD élettartam - és periódus-prevalenciáját, m in t 
férfiaknál. A nem ek közötti kü lönbség  a pubertásko rtó l 
szignifikáns és elsősorban a szorongásos zavarral 
ö tvözött fo rm ákra jellemző.

A bipoláris hangulatzavarok é lettartam -prevalen
ciáját általában 0,5-1,5% kö zö tt adják meg (8, 10, 20), 
saját anyagunkban ez az érték  lényegesen m agasabb volt. 
Eredm ényeink Angst és m tsa i adataihoz hasonlók: a 
zürichi vizsgálatban (2, 3) a b ipo láris  zavarok aránya 
5,5% volt. A nem ek között -  m in d en  eddigi vizsgálattal 
egyezően -  nem  találtunk különbséget.

Az utóbbi évek epidem iológiai vizsgálatai szerin t a 
szorongásos zavar élettartam -prevalenciája 14-25% , 
egyéves prevalenciája 9-17% , egyhónapos prevalenciája 
7-10%  között van (1, 6, 10, 14). Saját adataink ezzel lé
nyegében megegyeznek. A szorongásos zavarok m inden  
időperiódusban  lényegesen gyakoribbak nőknél, m in t 
férfiaknál. A nem ek közötti különbség GAD-ban, ago- 
rafóbiában és pánikzavarban a legkifejezettebb, szociális 
fóbiában kevésbé jelentős, kényszerbetegségben egyál
ta lán  nem  jellemző.

Összefoglalva, vizsgálataink azt bizonyítják, ho g y  a 
felnőtt m agyar lakosság k ö réb en  a szorongásos és h a n 
gulatzavarok előfordulása gyakori, ezért az egészségügy 
fejlesztésének tervezésénél k ü lönös figyelmet kell fo rd í
tan i ezeknek a betegeknek az ellátására.

A vizsgálat az OTKA T16059, a SmithKline Beecham Kft. 
Pharma, és a Pfizer Kft. támogatásával készült.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Fibrátok hatása a lipidanyagcserére és a véralvadási 
rendszerre
Paragh György dr. és  B alogh  Z oltán  dr.

D ebreceni O rvostudom ányi Egyetem , I. Belgyógyászati K linika (igazgató: Kakuk György dr.)

A szerzők az irodalmi adatok alapján összefoglalják a 
szérum emelkedett trigliceridszintjének csökkentésére 
alkalmazott fibrátok komplex hatását az atherogen dys- 
lipidaemiára, a véralvadási rendszerre, valamint áttekin
tik a fibrátokkal végzett intervenciós tanulmányok eddigi 
eredményeit. A fibrátok kedvező hatásainak eddig is
mert molekuláris mechanizmusairól, a peroxiszóma pro- 
liferátor activated receptor-a (PPAR-a) szerepéről is át
tekintést nyújtanak.

Kulcsszavak: fibrátok, fibrinogén, hemosztázis, metabolikus X- 
szindróma, PPAR-a

A cardiovascularis betegségek k ia lakulásában jelentős 
szerepet játszanak az ún. rizikófak torok , ezek közül leg
fontosabbak a hyperton ia, a d iabetes m ellitus, a dohány
zás és a hyperlipidaem ia. A korábbi évek vizsgálatai első
so rban  a hypercholesterinaem ia jelentőségét hangsú
lyozták az érelm eszesedés k ia laku lásában  (21). Az utóbbi 
években egyre több adat gyűlt össze a rra  vonatkozóan, 
hogy a koleszterinen kívül a trig licerid  em elkedett szint
je és a csökkent HDL is je len tő s szereppel b ír  a cardiovas
cularis m orbiditás és m o rta litá s  k ia lakulásában (1, 19, 
27). Ezt bizonyítja a Bezafibrate C oronary  A ngiographic 
In tervention  Trial (BECAIT) random izált, placebo-kont- 
rollált kvantitatív  angiográfiás tanulm ány, m elyben 81 
szív infarktuson átesett, 45 évnél fiatalabb férfi 5 éves 
nyom on követése során  azt találták, hogy  a napi 3 x 200 
m g bezafibrát hatására a VLDL-ben levő trigliceridszint 
26% -kal csökkent, a H D L-koleszterinszint 9%-kal nőtt, 
az LDL-koleszterinszint nem  változott szignifikánsan 
(3% -kal csökkent), m íg a cardiovascularis végpontot je 
lentő szívinfarktus, h irte len  halál, CABG- vagy PTCA- 
igény 72%-kal csökkent, és m indez az LDL-szint m érsék
lésétől függetlenül, önm agában  a trig liceridben  gazdag 
lipopro te inek  szintjének csökkentése révén volt elérhető 
(13). Ezen adatok is m egerősítik  a HDL és a triglicerid  je 
lentőségét a betegek hosszú  távú túlélésében. Különösen 
fontos a posztprandiális hypertrig lyceridaem ia m értéke a 
cardiovascularis m orta litást illetően, melyet újabban 
többen  önálló rizikófak to rnak  ta rtan ak  (12,31). Az akut 
szív infarktusban szenvedő betegek je lentős részénél 
m egtalálható a dyslipidaem ia, m elyet em elkedett összko- 
leszterin-, m érsékelten em elkedett trig licerid - és csök
kent H D L-érték jellemez. Ehhez gyakran  társul csökkent 
fibrinolízis, a fibrinogénszint em elkedése, a plazm inogén 
ak tiváto r inh ib ito r szintjének em elkedése és a throm bo- 
cyták  fokozott aktivitása, m ely a throm boxán  B2 te r

The effects of fibrates on lipid metabolism and the 
blood coagulation system. The authors summarised 
the complex effects of fibrates on atherogen dyslipid
aemia and the blood coagulation system, as well as the 
results of previous intervention studies with fibrates. 
They also give an overview of the favourable molecular 
effects of fibrates and the role of peroxysoma prolifera- 
tor activated receptor-a (PPAR-a).

Key words: fibrates, fibrinogen, hemostasis, metabolic X synd
rome, PPAR-a

m elésének növekedésével já r  (8,15). A nem zetközi aján
lások többsége szerint a no rm ál szérum fibrinogén-szin t
3,0 g/1 alatt van, de a pontos h a tár függ a m érési m ód
szerektől. Az Ernst és Resch által á ttek in tett tanu lm ányok 
m indegyike m ás m ódszert alkalm azott a fib rinogénszin t 
m érésére, azonban ettől függetlenül a fib rinogénszin t 
a coronaria-betegség erős rizikófak torának  bizonyult az 
összes tanu lm ányban  (15).

A hemosztázis szerepe 
az atherogenesisben
A dyslipidaem ia eredm ényeként az L D L-partikulum  
összetétele is megváltozik, m egnő a sm all d en z  LDL 
szintje, m elynek az LD L-receptorhoz való affinitása 
kisebb, ezért tovább van a keringésben, és így m agasabb 
szérum koleszterin-értékhez vezet (11,28). A sm all denz 
LDL könnyebben  ju t át az endothelen , nagy  a proteo- 
g likánokhoz való affinitása, az oxidációra való hajlam a 
(38). Az oxidált LDL m agas lizo lecitin -tartalm a fokozza 
a m onociták  subendothelialis térbe kerülését, és elősegíti 
azok m akrofággá való érését, így a felszínükön m egje
lennek  a m ódosult (oxidált) LDL felvételére alkalm as 
ún. scavenger receptorok (23). A scavenger recep torokon  
tö rtén ő  koleszterinfelvétel nem  hozza létre az intra- 
cellularis koleszterin képzését gátló feed back  m echa
n izm usokat, ezért a m akrofágok egyre inkább  te lítődnek  
zsírra l és ún . habos sejtekké válnak (26). M indez az 
atherosclerosis korai lépését jelenti. Ezenkívül a m ódosult 
LDL a keringésben lévő th rom bocy ták  m ű k ö d ésé t is be
folyásolja. Az egyik lehetőség az, hogy az LDL k ö tő d ik  a 
th rom bocy tákhoz , és ez m ódosítja  az LDL lip id - és fe
hérje-összetételét, a m ásik lehetőség az, hogy  az LDL 
m egváltozott lipidösszetétele fokozza a th rom bocy ta-

O rvosi H etilap 2000,141 (1), 2 3 -2 6 . 23



m em brán  lipidösszetevőinek és az LDL lipidösszete- 
vő inek  a cseréjét, ezáltal m egváltoztatja a m em brán  
s truk tú rá já t, és aktiválja a th rom bocy tákat (32). A 
throm bocyta-aktiválódás a th ro m b o cy ták  aggregációjá- 
hoz, a prim er hem osztázis fokozódásához vezet. Az 
atherosclerosis független rizikótényezőjének tekintik  a 
szérum fibrinogén-szintet, am elyet a hypercholesterin- 
aem ia, hypertrigliceridaem ia, d iabetes mellitus, h y p er
ton ia , dohányzás, elhízás, stressz, fogamzásgátló h o r 
m onkészítm ények és a m enopauza  növelhet. G yakran 
a fent em lített tényezők együ ttesen  vannak  jelen, és ez
által a fibrinogénszintet em elő h a tásu k  összegződik (3).

A fibrinogénszintézis szabályozásának lehetősége a 
következő: a fibrinogént a m ájse jtek  term elik, a te rm elt 
fibrinogént a keringésben a p lazm in  ún. fibrinogénha- 
sadási term ékekre bontja. Az ezeket fagocitáló m akrofá- 
gok fokozottan term elnek in terleukin-6-o t, amely tovább 
stim ulálja a májsejtek fibrinogén-szin tézisét (4). M inden 
olyan folyamat, mely stim ulálja a m akrofágok in ter- 
leukin-6 term elését, a fib rinogén-term elődés fokozódá
sához vezet, ezért gyulladásos m egbetegedésekben a fib- 
rinogénszin t emelkedése m in tegy  aku t fázis reakcióként 
értékelhető. A fibrinogénhasadási term ékek közvetlenül 
a m ájsejtekre hatva is képesek  a fibrinogén-szintézist 
serkenteni. Ezen kívül a szabad zsírsavak felszaporodása 
a szérum ban szintén fokozza a m ájsejtek  fibrinogén-ter- 
m elését, így nyilvánvaló az, hogy  diabetes m ellhúsban, 
am ikor a zsírsejtekben tö rté n ő  csökkent katabolizm us 
m ia tt a szabad zsírsavak szin tje  emelkedik, az a fib- 
r inogén  szintjét növeli (22).

A fíbrinogén az atherosclerosis kockázatát a vascu 
laris subendothelialis sim aizom sejtek  m igrációjának és 
proliferációjának fokozása révén  növeli. Ezen kívül a fib- 
rinogén  -  kötődve a th ro m b o cy ták  Il.b/III.a glikopro- 
tein-receptoraihoz -  fokozza a  vérlem ezkék aggregáció- 
já t, m elynek eredm ényeként atherogenesist elősegítő 
m ediátorok  szabadulnak fel, m in t például az ADP, 5-HT, 
PF-4 és a PDGF. Ezen kívül a fíb rinogén  fokozza a vér 
viszkozitását, a rheologiai változások, a th rom bocy tákra  
gyakorolt hatás eredm ényeként fokozódik a p lazm a 
koagulációja. Ezek az atherosclerosis kialakulása szem 
pontjából kedvezőtlen változások a rra  hívják fel a figyel
m et, hogy olyan gyógyszeres kezelést kell alkalm azni, 
am ely a lipidprofil no rm alizá lásán  kívül képes a fib ri
nogénszintet csökkenteni, és ezen keresztül a véralvadás 
és fibrinolízis m egbom lott egyensúlyát helyreállítani.

A fibrátok hatása a hemosztázisra
A korábbi vizsgálatok k im u ta tták  azt, hogy a lipidcsök- 
kentő  gyógyszerek közül a fib rá tok  rendelkeznek f ib ri
nogénszintet csökkentő hatássa l (10). Ez a hatás függ a t
tól, hogy milyen fibrátot alkalm azunk. A bezafibrát, fe- 
nofibrát és ciprofibrát fibrinogéncsökkentő  hatása k ife
jezett, míg a gemfibrozil fibrinogénszintekre gyakorolt 
hatása nem  jelentős, vannak  olyan közlemények, m elyek 
fibrinogénem elő hatásról szám olnak  be (5,6,24). A fib rá 
tok  két úton képesek a fibrinogénszintet befolyásolni. 
Egyik lehetőség, hogy az apolipopro tein  A m ódosítása 
révén fejtik ki hatásukat, a m ásik  lehetőség, hogy a m áj 
fibrinogén-term elését közvetlenül gátolják (16). A k o 

rábbi, sz tatinokkal végzett tanu lm ányok azt m utatták, 
hogy a  sz ta tinok  fibrinogéncsökkentő hatással nem  ren 
delkeznek (5). Ezért olyan hyperlipoproteinaem iákban, 
ahol je lentős koleszterinszint-em elkedés és triglicerid- 
em elkedés is található, előnyös lehet a sztatin  és a fibrá
tok  kom binációja, m elynek eredm ényeként az LDL szub- 
frakciók kedvezően változnak, je len tősen  nő a HDL-, 
csökken a triglicerid- és a fib rinogénszin t is, s így hely
reáll a koaguláció és a fibrinolízis közö tti egyensúly (7).

A véralvadás egy term észetes védekezési folyamat, 
am ely m eggátolja azt, hogy az endo thel sérülését kö
vetően je lentős vérvesztés jö jjön  létre. Ennek az egyik 
fontos lépése, hogy az endothelsérü lést követően szöveti 
throm boplasztinok , ún. szöveti faktorok (TF) szabadul
nak  fel, m elyek aktiválják a VII-es fak tort, a VII-es faktor 
aktivációja a IX-es faktor ak tiváció ját hozza létre, mely a 
X + V + Ca++ és m em brán  lipopro te in  kom plexet képes 
aktiválni. M indez serkenti a p ro th ro m b in —»throm bin 
átalakulást. A th rom bin ha tásá ra  a fibrinogénből fibrin 
képződik. A fibrátok képesek csökkenteni a VII-es faktor 
szintjét, képesek m ódosítani a m em brán-lipopro teineket 
és az előbb em lített fibrinogénszint-csökkenést hozzák 
létre (24). Ezen hárm as hatás eredm ényeként gátolják a 
fokozott koagulációt. Ezen kívül m egfigyelhető a fibrá
tok  term észetes antikoaguláns rendszerre  gyakorolt 
hatása is. Az antith rom bin-III a XII, XI, IX és a Il-es fak
to r gátlásán keresztül, m íg a p ro te in  C és p ro tein  S kom p
lex az V-ös és VIII-as faktor inak tiválásán  keresztül képe
sek m eggátolni a fokozott, a szervezet szám ára előnyte
len véralvadást. A m ár k ia lakult th ro m b u st a keringés
ben  je len  lévő p lazm inogén-p lazm in-rendszer aktiváló
dása képes feloldani. A plazm inogén  p lazm inná tö rténő  
átalakulását a szöveti p lazm inogén-ak tivátor segíti elő. 
A fokozott fibrinolízis m eggátlása céljából az endothel 
term el egy ún. p lazm inogén-aktivátor inh ib ito r fehérjét, 
mely gátolja a p lazm inogén—»plazmin átalakulást. 
H yperlipoproteinaem iában, diabetes m ellhúsban, do 
hányzásban, obesitasban m egfigyelhető a plazm inogén- 
ak tivátor inh ib ito r fokozott te rm elődése, és ezáltal a fib
rinolízis folyam atának a gátlása, am ely kedvezőtlen a 
szervezet szám ára, m ert fokozott throm busképződéshez 
vezet (4 ,37). A fibrátok képesek gátolni a plazm inogén- 
aktivátor inhibitor term elődését, és ezáltal fokozni a 
plazm inogén aktiválódását, így a plazm in a fibrinogént, a 
fibrin t és az V-ös, valam int V III-as fak to rt lebontja. Ez is 
m utatja , hogy  a fibrátok képesek m ind  a p rim er hem o- 
sztázisban, m ind  a koagulációban, m ind  a fibrinolízis 
folyam atában olyan kedvező változásokat létrehozni, 
melyek a koaguláció csökkenéséhez, a fibrinolízis foko
zódásához, és ezen keresztül az atherosclerosis lassí
tásához vezetnek. Jól ism ert az a m etabolikus állapot, 
am ely elhízással, cukorbetegséggel, hyperton iával és dys- 
lipidaem iával jellem ezhető. Ezt m ás néven m etabolikus 
X -szindróm ának vagy m ultim etabolikus szindróm ának 
hívjuk. Ism ert az is, hogy ezen állapotokban  a korai 
érelm eszesedésre való hajlam  fokozott m értékben  fordul 
elő. Pados és mtsai a fenti betegcsoportban  alkalm azott 
ciprofibrát hatására 14,5%-os koleszterin-, 52,3%-os t r i 
glicerid-, 21%-os fibrinogénszint-csökkenést találtak 
3 hónapos kezelést követően, m íg a HDL-koleszterin 
11%-kal em elkedett (2). Ezek az eredm ények is alátá
m asztják  a fibrátok jó tékony ha tásá t a m ultim etabolikus
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anyagcserezavarral já ró  állapotokban . Összefoglalva el
m ondhatjuk , hogy a Á brátok főbb hatásai abban nyilvá
nulnak  meg, hogy gátolják a zsírszövetből a szabad zsír
sav kiáram lását, fokozzák a lipoprote in lipáz aktivitását, 
norm alizálják  a kórosan  m egváltozott LDL-partikulum  
szerkezetét, és így fokozzák an n ak  LDL-receptoron tö r 
ténő m etabolizm usát (25).

Afibrátok hatásainak molekuláris 
alapjai
Az u tóbbi évek vizsgálatai h ív ták  fel a figyelmet arra , 
hogy a fibrátok a nukleáris receptorokon keresztül, 
az ún. peroxysom a p ro lifera to r activated receptoron 
(PPARa) keresztül hatnak . Egy m ásik  nukleáris recep
to rra l, a retinoid  (RXR) recep to rra l he terod im ert k é 
pezve képesek hatn i a peroxysom a proliferator response 
elem entre (PPRE), m elynek aktivációja transzkripcio- 
nális szinten gátolja az apó C ili fehérje term elődését, 
fokozza a lipoproteinlipáz-gén term elődését, és fokozza 
a HDL fő apolipoproteinjének, az apó A I-nek és A II-nek 
a term elődését (30) (1. ábra). Az apó C ili a lipopro te in
lipáz inhibitora, ezért szin tézisének gátlása a lipolízis 
folyam atát segíti elő, és így képes csökkenteni a tri-  
gliceridben gazdag p artik u lu m o k  je len lété t a keringés
ben  (33). A korábban em líte tt m etabolikus X-szind- 
róm ában  m egfigyelhető a fib rá tok  egyéb jótékony hatása 
is. Az atherogen-denz LDL plazm akoncentráció ját csök
kentve, az LDL oxidációra való hajlam át is csökkentik 
(14). A fibrátok képesek fokozni a zsírsav felvételét a fatty 
a d d  transzpo rt p ro teinen  (FATP) keresztü l az izom sej
tekbe, a zsírsavakból az acyl-CoA -szintetáz (ÁCS) acyl- 
koenzim  A-t szintetizál, m ely a későbbiek során fel
használód ik  a glükózm etabolizm usban, vagy oxidálódik. 
Ezen kívül fokozódik a m em bránon  keresztül a g lükóz
transzpo rt, a g lükóz-transzpo rtp ro te in  aktiválásán ke
resztül, am ely azáltal jön  létre, hogy a fibrát gátolja a lep- 
tin  és TN Fa receptor képződését. Ezen receptorok foko
zott aktiv itása inzulinrezisztenciát válthat ki. A fibrátok 
hatására  gátlódik a recep torok  aktiv itása, ezért no rm ali
zálódik az inzulinreceptorok inzu lin  irán ti érzékenysége 
(9). Csökkent glükóztoleranciájú  betegekben le írták  
négyhetes bezafibrát-kezelés inzulinrezisztenciát csök
kentő hatását egy tanulm ányban , m ely a szérum glükóz- 
és inzulinszintek csökkenését je len tette  (20).

PPAR Fibrát ! PPAR

PPAR/RXR > 4

PPRE Apó C-lll
PPAR/RXR

PPRE | LPL

ApoC-lll gén transcriptiö] f  

1
[ Apó C-lll csökken

LPL gén transcriptiö^ A

r___ i_
( LPL-szint nő 1

2. ábra: A célszerv inzulin rezisztenciája
T N F a  =  t u m o r n e k r ó z i s  f a k t o r  a ;  LP =  l e p t i n ;  IR =  i n z u l i n r e c e p t o r ;  IRS =  in -  
z u l i n r e c e p t o r - s z e n z i t i v i t á s ;  Á C S  =  a c y l - C o A  s z i n t e t á z ;  HSL =  h o r m o n s z e n -  
z i t ív  l ip á z ;  G L U T  =  g l ü k ó z t r a n s z p o r t

Összefoglalva elm ondhatjuk, hogy a fib rá tok  a követ
kező főbb m echanizm usokon keresztül h a tn ak  a lipid- és 
szénh id rá tház tartásra  (17) (2. ábra):

1. Fokozzák a lipolízist a lipoprotein lipáz serkentése 
és az apó C ili expressziójának gátlása révén.

2. Fokozzák a m ájban a zsírsav (FA)-felvételt és a zsír
savak acyl-CoA-vá alakulását a fatty  a d d  tra n sz p o rtp ro 
tein  (FATP) és acyl-CoA-szintetáz (ÁCS) indukcióján  
keresztül.

3. Serkentik  a zsírsavak p-oxidációját.
4. C sökkentik  a szabad zsírsavak és a trig liceridek  

szintézisét.
5. C sökkentik  a VLDL term elődését.
6. Az LDL apoBlOO részének m ódosításával fokozzák 

az LDL specifikus LDL-receptorokon keresztüli felvé
telét. U gyanis a specifikus LD L-receptorokhoz kevéssé 
kötődő, inkább  a scavenger receptorokon keresztü l kont
rollálatlanul a  m akrofágokba ju tó  small denz LDL-ből 
ún. in te rm ed ie r vagy lágy LDL-típus alakul k i fibrátok 
hatására, am elynek jóval nagyobb az affinitása az in tra- 
cellularis negatív  visszacsatolás által szabályozott speci
fikus LDL-receptorokhoz.

7. A szabad zsírsavak szérum szintjének csökkentése a 
g lükóztolerancia javulásához vezet.

8. Az apó AI és A li szintézisének stim ulálása, a HDL 
szintjének em elése a perifériás szervek felől a m ájba 
irányuló reverz ko leszterin transzporto t erősíti (36).

9. Az arteriosclerosis kialakulásában fontos érfali gyul
ladást is képesek csökkenteni (az IL-6, prosztaglandinok 
és a ciklooxigenáz-2 expressziójának mérséklésével) (34).

A fent részletezett, a véralvadási rendszerre és lipid- 
anyagcserére gyakorolt hatás bizonyítja a fibrátok terápiás 
hasznát. A zonban fontos megjegyezni, hogy hosszú távú, 
az összesített halálozást és a cardiovascularis halálozást 
végpontnak tekintő, nagy populáción végzett vizsgálatok 
szükségesek m ég ahhoz, hogy a fibrátok tartós alkalm azása 
során kialakult jótékony hatás egyértelművé váljon.

A jelenlegi nagyobb tanulmányok 
Ábrátokkal

1. ábra: A fibrátok hatásainak molekuláris alapjai 
PPA R =  p e r o x y s o m a  p r o l i f e r a t o r  a c t i v a t e d  r e c e p t o r ;  RXR =  r e t i n o i d  r e c e p 
t o r ;  LPL =  l i p o p r o t e i n l i p á z ;  PPR E =  p e r o x y s o m a  p r o l i f e r a t o r  r e s p o n s e  e l e 
m e n t

A BIP (Bezafibrate Infarction Prevention Trial) szekun 
der prevenciós vizsgálat során  Izraelben nap i 400 mg 
bezafibrát ha tásá t dyslipidaem iás betegekben vizsgálták
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a szívinfarktus és hirtelen halálozás incidenciájára. Az 
előzetes eredm ények szerint a m agas trigliceridszin ttel 
já ró  csoportban  a coronaria-esem ények szám a szignifi
kánsan  csökkent (18). Az USA-ban végzett szekunder 
prevenciós vizsgálat a H DL-Cholesterol In tervention  
Trial, m elyben alacsony H DL-szintű, igazoltan co ro n a
ria-betegeket kezeltek napi 1200 m g gem fibrozillal vagy 
placebóval. Az AHA 1998. novem beri kongresszusán b e 
szám oltak arró l, hogy az alacsony HDL- és a m agas LDL- 
koleszterinszin tű  betegek gem fibrozil kezelése 22% -kal 
szignifikánsan csökkentette az ISZB-halálozás és a nem  
halálos in fark tusok  együttes incidenciáját (29). Ezen 
kívül jelenleg még két nagy vizsgálatot végeznek 2. t í 
pusú  cukorbetegeken, akiknél a legtöbb előny várha tó  a 
Ábrátoktól, ez a DAIS és a FIELD tanulm ány. A D iabetes 
A therosclerosis Intervention Trial (DAIS) során k v an ti
tatív angiográfiával a plakkregresszió t 418 cukorbete
gen vizsgálják, napi 200 mg m ikronizált fenofibrát és 
placebo hatásának  összehasonlítására m inim um  h á ro m 
éves nyom onkövetéssel (35), az első eredm ények 1999 
m ásodik  felében várhatók. A FIELD (Fenofibrate In te r
vention and  Event Lowering in  D iabetes) tanu lm ányban  
8000 2. típusú  cukorbeteg vesz részt (5 éven át m ik ro 
nizált fenofibrátot vagy p lacebót kapnak). Ezen négy 
nagy tanulm ány végleges k iértékelése nagym értékben  
elősegítheti m ajd a fibrátok hatása inak  és m ellékhatá
sainak populációszintű m egism erését.
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ÚJ KLINIKAI MÓDSZEREK

Kompetitiv polimeráz láncreakció: új lehetőség az N-myc 
amplifikáció mértékének meghatározására
Tornóczky Tamás dr.1, Vass János A., Kajtár Pál dr.2, K ardos Mária dr.2, L endvai G ábor1,
Varga Tam ás1 és Pajor L ászló dr.1

Pécsi O rvostudom ányi Egyetem , Pathologiai Intézet (igazgató: Pajor László dr.)1 
Gyerm ekklinika, O nkohem atológia Osztály (igazgató: Soltész Gyula d r.)2

A primitív neuroectodermalis tumorok családjába tar
tozó neuroblastoma nagyfokban változó biológiai vi
selkedését a daganat molekuláris patológiai jellemzői 
határozzák meg. Ezek közül az N-myc gén amplifikációja 
tűnik a legfontosabbnak prognosztikus és terápiás 
szempontból egyaránt. Az amplifikáció mértéke több
féle módszerrel vizsgálható, melyek közül a legújabb az 
N-myc kompetitiv polimeráz láncreakció (PCR), melynek 
lényege a mérendő N-myc gén (3. exon) és az endogén 
CF kontrollgén (3. exon) paralel, egy reakcióelegyben 
történő kompetitiv reakciója. A szerzők 1994 és 1999 ja
nuárja között diagnosztizált 11 neuroblastomás eset 
kapcsán állították be és alkalmazták a módszert. Három 
esetben az amplifikáció mértékét fluoreszcens in situ hyb- 
ridizációval (FISH) is meghatározták. A vizsgált 11 eset
ből hatban észleltek 10x-es kópiaszám feletti, két eset
ben 100x-os N-myc amplifikációt. A PCR és az FISH ered
ményei az összehasonlításkor jól korreláltak. A szerzők 
által alkalmazott két m ódszer- egymást jól kiegészítve-  
alkalmas a génamplifikáció mértékének meghatározá
sára, így prognosztikai és terápiás szempontból egyaránt 
értékes információt szolgáltat a vizsgált daganatról.

Kulcsszavak: N-myc, neuroblastoma, kompetitiv polimeráz lánc
reakció, PCR

A gyerm ekkori, szolid daganatok  közö tt az egyik leggya
koribb a prim itív  n eu roectoderm alis  tum orok  csopo rtjá 
ba tartozó neuroblastom a (9). A daganat biológiai visel
kedése és a betegség k lin ikai lefolyása igen változatos: a 
spontán  regressziót m utató  esetektől a rap idan  p rog 
resszív, m etasztatikus betegségekig többféle kó rfo rm a is 
előfordulhat. Tapasztalati tény, hogy  az egyéves kor alatt 
előforduló, a nem  m ellékvese eredetű , illetve a korai s tá 
diumra tum orok jobb p rognózisúak  (6). Az eltérő visel
kedés eredendő okai a daganat m olekuláris patológiai 
tu lajdonságaiban keresendők. Ism ert, hogy a d ip lo id  tu 
m orok, az lp  deléciót, 17q abno rm alitá st (ez legtöbbször 
krom oszom ális anyag nyerése példáu l transzlokáció  ál
tal), illetve az N-myc am plifikáció t m utató neuroblas- 
tom ák  agresszívebb biológiai v iselkedést m utatnak , in 
tenzívebb kezelést igényelnek (5 ,7 ,9 ,1 0 ,1 3 ), míg a közel 
trip lo id , N-myc am plifikációt és 1 p deléciót nem  m utató  
esetek, illetve a trk-A  recep to rt expresszáló tum orok  ese
tén  kedvezőbb a prognózis (1 ,2 ,15). Az N-myc gén c-myc 
onkogénnel való rokonsága, illetve am plifikációjának az 
előrehaladott betegségekhez tö rté n ő  társulása régen leírt 
jelenségek (10,11,12).

Com petitive polymerase chain reaction: a new me
thod fo r measuring N-myc amplification. The highly 
variable biological behaviour of neuroblastoma, a neo
plasm which belongs to the family of primitive neuroec
todermal tumours, is determined by its molecular patho
logical characteristics. Among them amplification of the 
N-myc gene is the most important factor in both thera
peutic and prognostic points of view. Value of the ampli
fication can be determined by different methods. The 
latest of them is the competitive polymerase chain reac
tion (PCR), essence of which is the paralell reaction of the 
target N-myc gene (exon 3.) and the endogen competi
tor CF gene (exon 3.) in the same reaction solution. The 
authors applied the method on 11 neuroblastoma cases 
diagnosed between 1994 and january of 1999. In three 
cases the amplification was determined also by fluo- 
rescens in situ hybridization (FISH). Six of the 11 cases 
were detected to have more than 10-fold, two of the six 
about 100-fold N-myc amplification. Results of the PCR 
and FISH correlated well. The two methods applied by 
the authors complete each other and are appropiate for 
determining the gene amplification which gives valuable 
prognostic and therapeutic information about the exa
mined tumour.

Key words: N-myc, neuroblastoma, competitive polymerase 
chain reaction, PCR

A fentebb említett krom oszom ális elváltozások közül a 
kórlefolyásra nézve a legerősebb prediktív  értékkel, illetve 
teráp iás jelentőséggel az N-myc am plifikáció, annak  m ér
téke rendelkezik (9). Az am plifikáció m értékének m egha
tározására többféle m ódszer áll rendelkezésre. Az N-myc 
fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) gyors, m egbízható 
m ódszer, segítségével a tu m o r heterogenitása is jól vizs
gálható, valam int m egm utatja az am plifikáció form áját 
(kettős parányok, hom ogénen festődő régió), de csak kor
látozott szám ú sejtről ad inform ációt, és az amplifikáció 
m értékének  megadása bizonyos értékek felett nehéz (14, 
16,17). Széles körben elterjedt m ódszer az N-myc kópia
szám m eghatározására a „Southern-blot”, mely az am pli
fikáció m értékének pontos m eghatározására alkalm as, de 
relatíve nagy  mennyiségű, in tak t DNS-t (m ikrogram m nyi 
m ennyiség), valamint rad ioak tív  p róbát igényel, és csak
2-3 hét alatt ad eredményt (3 ,14 ,17). A DNS alapú, kom 
petitiv  polim eráz láncreakció (PCR) új lehetőséget adott a 
génam plifikáció m értékének gyors m eghatározására 100 
nanogram m nyi tumor-DNS-ből (3).

V izsgálataink célja egy m egbízható  és reprodukálható  
kom petitiv  N-myc PCR beállítása és a ru tin  diagnosz-
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tikába tö rtén ő  beillesztése volt. H árom  esetben pedig 
a PCR-vizsgálat mellett az N -m yc FISH-t is elvégeztük, 
és a k ap o tt eredményeket összehasonlíto ttuk .

Anyag és módszer
Betegek
A vizsgálatsorozat kapcsán a Pécsi O rvostudom ányi 
Egyetem Pathologiai In tézetében  és G yerm ekklinikáján 
az O nkohem atológiai Osztály által 1994 és 1999 januárja  
közö tt diagnosztizált, 11 neu rob lastom a PCR-vizsgálatát 
végeztük el. Minden esetben natív  tum orm in ta  állt ren 
delkezésre a vizsgálatokhoz. A klinikai stádium  m egha
tározása az 1993-ban m ó d o síto tt In ternational N euro
b lastom a Staging System (INSS, 1993) alkalm azásával 
tö rté n t (4). Az utolsó három  esetben  a lenyom ati készít
m ényeken N-myc FISH vizsgálato t végeztünk.

A DNS izolálása natív tum orszövetm intából 
A DNS-izolálás során a szövetm in tát proteináz-K -t 
(Serva), SDS-t (Sigma) és m ag lízis puffert tartalm azó  ol
dattal, egy éjszakán át, 37 °C -on em észtettük, m ajd cent- 
rifugálás u tán  a felülúszót 6M -os, telített NaCl-(Reanal) 
o ldatta l (kisózásos m ódszer), illetve 2 térfogatnyi e til
alkohollal (Fluka) kezeltük (8). A kicsapódott DNS-t 
steril desztillált vízben o ldo ttuk . M inden esetben 3 -4  db, 
50 pm  vastagságú fagyasztott m etszetből indu ltunk  ki. 
A m in ták  D NS-koncentrációját Spectronic 21D (M ilton 
Roy) spektrofotom éterrel, 260 nm -es hullám hosszon 
m értük , és egységesen 0,1 pg /p l m unkaoldatot készítet
tünk . A m intákat fagyasztva táro ltuk .

K o m p etitivpolimeráz láncreakció  
A kom petitiv  N-myc PCR az N-m yc gén 3. exonjának egy 
428 bázispár hosszúságú szakasza felerősítésén alapszik. 
Az endogén kontrollként alkalm azott kom petitor génsza
kasz a cystás fibrosis (CF) génjének 3. exonjából szárm azó, 
170 bázispár hosszúságú részlet. M iután m indkét poli
m eráz láncreakció egy csőben tö rtén ik  (kom petitiv reak
ció), m inél több N-myc kóp ia  van a kiinduláskor a tu- 
mor-DNS-mintánkban, anná l erősebb vonalat kapunk  az 
N-myc helyén, és ezzel párhuzam osan  annál gyengébb 
vonal mutatkozik a CF sávban (1. ábra). A két vonal (N- 
myc és CF) erőségének hányadosa (N-myc/CF) az adott 
reakcióban, az adott tum or-D N S-re (neuroblastom a eset
re) vonatkoztatva jellem zőnek bizonyult. A hányados p o n 
tos jellemzéséhez egy DNS kontroll hígítási sort hasz
náltunk , melyet meseterségesen, két ism ert N-myc kópia
szám ú DNS minta megfelelő arányban tö rtén t keverésével 
hoztunk  létre. Az egyik m in ta  egy reaktív nyirokcsom óból 
szárm azott (2n N-myc kópia), míg a m ásik egy ism ert 
N-m yc amplifikációjú neuroblastom a-sejtvonalból (NGP, 
~  130x 2n kópia,azaz 130x-os endogén amplifikáció) ext
rahált DNS volt. Az ily m ó don  előállított DNS-keverékek 
lx -e s , 5x-ös, 10x-es, 15x-ös, 20x-os, 50x-es, 100x-os, 
illetve 130x-os am plifíkációjúak voltak. Az N-myc/CF vo- 
nalerősség-arányt m inden esetben m eghatároztuk, m ajd 
koordináta-rendszerben az N-myc függvényében ábrázol
tuk. A m érendő neuroblastom ás esetek vonalerősség-ará- 
nyait a kapott kontroll grafikonba illesztve m egadható volt 
az am plifikáció m értéke (2. ábra). A  PCR elegy összetéte
le m inden  esetben a következő volt: 30 pl össztérfogatban

1. ábra: A kompetitiv N-myc polimeráz láncreakció elve 
A  k é t  s á v b a n  a  k é t  P C R - te r m é k ,  a  4 2 8  b á z i s p á r  h o s s z ú  N - m y c ,  i l l e tv e  a  1 7 0  
b á z i s p á r  h o s s z ú  C F  v o n a l  k ü l ö n b ö z ő  e r ő s s é g ű  a s z e r i n t ,  h o g y  m e n n y i  
N - m y c  k ó p i a  v o l t  a  k i in d u l á s k o r  a  t u m o r - D N S - m i n t á n k b a n .  A z  A  s á v  
e g y  e r ő s e n  N - m y c  a m p l i f i k á l t  t u m o r  g é l e l e k t r o f o r é z i s  k é p e  ( e r ő s  N - m y c  
v o n a l ,  g y e n g e  C F  v o n a l ) ,  m íg  a  B s á v  e g y  n o r m á l  k ó p i a s z á m ú  t u m o r  
h a s o n l ó  k é p e  ( k ö z e l  a z o n o s  e r ő s s é g ű ,  j e l e n t ő s  k ü l ö n b s é g e t  n e m  m u t a t ó  
N - m y c  é s  C F  v o n a l a k )

2. ábra: Az ismert N-myc amplifikációjú DNS-oldat kontrollsor 
grafikonja
A  v i z s g á l t  t u m o r - D N S - m i n t a  v o n a l e r ő s s é g - h á n y a d o s a  a l a p j á n  ( 4 6 - j e lű  
e s e t ü n k b e n  e z  9 )  a z  N -m y c  a m p l i f i k á c i ó  é r t é k e  l e o l v a s h a t ó  
( i n t e r p o l á l t  é r t é k ) .  E z  a  d e m o n s t r á l t  e s e t ü n k b e n  v a la m iv e l  1 0 0 x - o s  
a m p l i f i k á c i ó  f e l e t t  v a n  (— 1 0 0 x  N - m y c  a m p l i f i k á c i ó )

10 mM Tris-HCl, pH 8,3, 50 m M  KC1, 1,5 mM MgCh 
(Boehringer), 20 mM dNTP m ix (Gibco) és 1U Taq poli
m eráz (Gibco). Az N-myc p rim erek  (M B-4,3. exon, 5046) 
5’-GATGAAGATGATGAAGAGGAA-3’ és (MB-5 3. exon, 
5474) 5’-TGGTCCCTGAGCGTCAGAAA-3’ (IDT) 60 ng és
65,7 ng m ennyiségben voltak a reakcióelegyben, m íg a CF 
prim ereket (CF-1), 5’-TGCAACTTATTGGTCCCACT-3’ és 
(CF-2) 5’-ATGAATGTACAAATGAGATCCT-3’,m in d  60 ng 
m ennyiségben adtuk az elegyhez csövenként. M inden 
esetben 100 ng DNS-t m értünk  a 30 pg össztérfogathoz. 
A polim eráz láncreakciót Perkin-E lm er GeneAmp 2400 
típusú „therm ocycleren” végeztük, a következő kondíciók 
mellett: 5 perc 94 °C denaturáció , m ajd 30 cikluson ke
resztül: 1,5 perc 94 °C denaturáció, 1,5 perc 55 °C „anneal
ing”, 1,5 perc 72 °C elongáció. Az utolsó ciklus végén egy 
10 perces végső elongáció következett. A kapo tt PCR ter-
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1. táblázat: A vizsgált neuroblastomás eseteink releváns klinikai adatai és az N-myc amplifikáció

Eset Kor Klinikai stádium 
(INSS szerint) Lokalizáció Hisztológia N-myc

amplifikáció

2 14 hónap II.b a nyak bal oldala NB-RD 15X-20X (~17x)
3 1 hét I. jobb mellékvese NB-DL 20x-50x (~25x)
4 6 hónap I. bal mellékvese NB-RD ~100x
9 33 hónap IV. retroperitoneum NB-RD lx

10 8 hónap Il.b bal oldal retroperitoneum NB-RD lx
11 38 hónap IV. retroperitoneum NG-DL 20x-50x (~40x)
23 35 hónap IV. retroperitoneum NB-DL 20x-50x (~30x)
27 37 hónap III. retroperitoneum GNB 5x-10x (~8x)
34 23 hónap IV. jobb mellékvese NB-RD lx -5 x  (~2,5x)
41 4 hónap II.b bal mellékvese NB-RD ~5x
46 36 hónap III. bal mellékvese NB-DL ~100x

NB-DL = differenciálatlan neuroblastoma, NB-RD = differenciált neuroblastma, GNB = ganglioneuroblastoma (differenciálódó neuroblastoma) 
(Joshi-klasszifikáció szerint). A zárójelben szereplő N-myc amplifikációs értékek a kontrolisor és a grafikon alapján meghatározott interpolált értékek.

m ék 30 pl-j éh ez 5 pl bróm fenolkéket (Reanal) m értünk , 
m ajd az elegy 10 pl-jét 0,5 pg/m l etid ium -brom ido t 
(Sigma) ta rta lm azó  2% -os agaróz gélen fu tta ttuk . Az UV 
transz illum ináto r (WestTeam) és a Polaroid GelCam 
kam era segítségével készített gélfotót Escom V2.6E tí
pusú  „scanner”-rel digitalizáltuk, m ajd im age analysis 
szoftverrel elem eztük, és a kontroll sorban k ap o tt értéke
ket táblázatkezelő szoftverrel ábrázoltuk.

N -m yc flurorescens in situ hibridizáció (N-myc FISH)
A  frissen  készített lenyom ati p repará tum okat Carnoy- 
fixálóban rögzítettük  10 percig, m ajd 70% -os ecetsavas, 
illetve m etanolos öblítés u tán  felszálló alkoholsoron de
hidráltuk . A m in tát 70% form am idot (Baker) /2 x  SSC/ 50 
mM foszfát puffert ta rta lm azó  oldatban 68 °C-on 3 p er
cig denatu ráltuk , m ajd  a tárgylem ezeket hideg etanol so 
ron deh idráltuk , levegőn szárítottuk. A hibrid izációhoz 
digoxygeninnel jelölt N-myc próbát használtunk (Oncor) 
esetenként 5 -7  pl-es m ennyiségben. Lefedés u tá n  nedves 
kam rában , 37 °C-on, egy éjszakán át inkubáltuk  a 
m intákat. A hibridizáció u tán i m osás 50% form a- 
m id/2xSSC, pH 7.0-n, 45 °C-on 10 percig történ t. 
Az előhívás an ti-d igoxygenin-rhodam in (B oehringer) 
kom plexszel tö rtén t 37 °C-on, nedves kam rában , 30 p er
cig. A m agfestést és lefedést DAPI-Vectashield 20 ng/m l 
oldattal (Vector), a fluorescens analízist ped ig  Zeiss 
Axioskop fluorescens m ikroszkóppal végeztük.

Eredmények
Az ism ert N-myc kópiaszám ú sejtvonalakból (IMR-32, 
Kelly), illetve a biztosan nem  N-myc am plifikált hum án 
placentalis szövetből szárm azó D N S-m intákat külső 
kontro llkén t felhasználva az irodalom ban közölt ered 
ményeket (IM R -32:~30-40x am plifikáció, Kelly: 
-110-120X  am plifikáció) kap tuk , míg a hum án  placenta 
DNS esetében nem  észleltünk endogén am plifikációt, 
tehát a v árt (2n N-myc kópia) eredm ényt kap tuk . M ind a 
tizenegy eset PCR vizsgálatával párhuzam osan klinikai 
staging (INSS, 1993), illetve hisztológiai vizsgálat is 
történ t. Ezek eredm ényét az 1. táblázatban  foglaltuk 
össze. Az összes vizsgált m in ta esetében a reakció két jól 
értékelhető vonalat (428 bázispár, 170 bázispár) ered-

3. ábra: A gélfotó a kontrollsort és három esetet reprezentál 
A  g é l f o t ó  h á r o m  v i z s g á l t  e s e t e t  ( 2 7 ,  3 4 ,  4 1 - e s ) ,  a  k o n t r o l l s o r t ,  v a l a m i n t  
a  n e g a t í v  k o n t r o l l t  (C) m u t a t j a .  M e g f i g y e l h e t ő  a z  N - m y c  v o n a l  e r ő s ö d é s e  
a z  1 x - t ő l  a  1 3 0 x - i g  e z z e l  p á r h u z a m o s a n  p e d i g  a  CF g y e n g ü l é s e  
a z  N - m y c h e z  v i s z o n y í tv a .  A  h á r o m  t e s z t e l t  e s e t  m in d  Í O x  a l a t t i  
( l á s d  1. táblázat) N - m y c  a m p l i f i k á c i ó t  m u t a t o t t

2. táblázat: Az utolsó három eset PCR és N-myc FISH eredményei
Eset PCR FISH

34 lx -5 x  között 3x
41 5x 6x
46 lOOx erős, diffúz

(A két módszerrel kapott endogén N-myc amplifikáció eredmé
nyek jól korrelálnak egymással)

m ényezett (3. ábra). 6 esetben  figyeltünk meg ÍOx am p li
fikáció feletti, míg 5 esetben ez alatti N-myc kóp iaszám ot 
(lásd 1. táblázat). A  ÍOx am plifikáció feletti esetek  közül 
ke ttőben  észleltünk lOOx kópiaszám ot, melyek k ö zü l az 
egyik egy I. stádium ú m ellékvese-neuroblastom a, a m á 
sik pedig  egy III. k lin ikai s tád ium ú eset volt. Ez u tóbb i 
terápiarezisztensnek bizonyult, és a beteg két h ó n ap p a l a 
d iagnózis felállítása u tán  exitált. A III-as és IV-es s tá d iu 
m ú tum orok  (6 eset) 50% -a, m íg az I-es és Il-es s tá d iu m ú  
tu m o ro k  (5 eset) közül h árom  (60%) m utato tt ÍOx feletti 
am plifikációt. Az utolsó három  esetben (betegek: 34 ,41 , 
46) a PCR-rel, illetve az N-m yc FISH m ódszerével k a p o tt 
adatok  összehasonlítása so rán  (2. táblázat) a következő
ket kaptuk: a 34-es eset, PCR: lx - 5 x  közötti am p lifiká
ció, m ely a grafikon alap ján  kb. 2,5x, FISH: kb. 3 x , a 41-es 
esetben PCR: kb. 5x, FISH: kb. 6x amplifikáció, a 46-os 
esetben PCR: kb. 100x-os,m íg FISH-vel erős,d iffúz, jóval 
ÍOx feletti am plifikáció (4. ábra).
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4. ábra: N-myc FISH eredmények a 34-es (A) és 46-os (B) jelű 
esetekből
A  4 .  a  e s e t n é l  k é t  e r ő s e b b  s z ig n á l  a z  e r e d e t i  k é t  k ó p i á t ,  a  h a t  e x t r a  j e l  
p e d i g  a z  a m p l i f i k á c i ó t  r e p r e z e n t á l j a .  A  4 .  b  e s e t b e n  e r ő s ,  d i f f ú z  N - m y c  je l  
l á t h a t ó ,  m e l y  j ó v a l  1 0 x  f e l e t t i ,  P C R -re l  k b .  1 0 0 x - o s  a m p l i f i k á c i ó t  j e l e n t

Megbeszélés
Az N-myc amplifikáció m eghatározása m ára m ár a d iag 
nosztikus protokollok részévé vált. Eredménye a beteg  
szem pontjából fontos p rognosztikus faktor. 10 k ó p ia  fe
letti am plifikáció aggresszív lefolyású, elő rehaladottabb  
stádium ú daganatra utal, de lokalizált betegségen és 1 
évesnél fiatalabb betegben intenzívebb te ráp iá t tesz 
szükségessé. így a kezelőorvos szám ára az alkalm azandó  
terápiát befolyásoló adat (9).

A széles körben elterjedt m ódszerek közül a legújabb a 
kom paratív PCR-ral tö rténő  kópiaszám -m eghatározás. 
Vizsgálataink alapján az N-m yc PCR jól reprodukálható, 
gyors, kevés DNS-t, de izo tópot nem igénylő m ódszer
nek bizonyult, így jó kiegészítője lehet az általában alkal
mazott, legegyszerűbben kivitelezhető N-myc FISH-nek. 
Az utolsó három  esetben a ké t módszer összehasonlító 
vizsgálata (2. táblázat) azt m uta tta , hogy a két m ódszerrel 
kapott eredmények jól korreláltak. A legutolsó esetben 
csak a PCR tudott részletesebb kvantitatív eredm ényt adni. 
A külső kontrollként használt sejtvonalakkal (IMR-32, 
Kelly), illetve a humán placentalis DNS-sel végzett kontroli- 
vizsgálatok igazolták a m ódszer alkalm azhatóságát.

A PCR-rel k apo tt eredm ények a m agasabb klinikai 
stád ium ot m uta tó  esetekben m egfelelnek az irodalom 
ban közölt ada toknak  (kb. 50% am plifikáció), m íg az
I—II. stád ium ú daganatoknál kapo tt eredm ények a közölt 
adatokhoz képest m agasabb értékeket m utattak  (9, 10). 
Ennek oka valószínűleg a kis esetszám m al m agyaráz
ható.

A bem uta to tt ké t m ódszer együttes alkalm azása szá
mos előnnyel já r: az in situ  h ibridizáció a részletesebb 
m orfológiai inform áció  (tum or-heterogenitás, kettős 
parányok, hom ogénen  festődő régiók) lehetőségét nyú jt
ja, m íg a PCR nagyobb szám ú sejtrő l (szövetről) ad k van 
titatív  in form áció t. A m edicina egyre inkább a nem  in 
vazív, vagy m inim álinvazív eljárások irányába tolódik, 
így a vékonytű-biopsziák  alkalm azásának előtérbe ke
rülésével, és a „kevés anyagból sok in form áció” szem lé
let terjedésével a PCR létjogosultsága várhatóan  e rő söd 
ni fog.

Köszönetnyilvánítás: Jelen közlemény a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Belső Kutatási Pályázat 1998 program támogatásával 
készült.
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(Tornóczky Tamás dr., Pécs, Szigeti út 12.7643)
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KAZUISZTIK A

Refsum-kór
B ernscherer G yörgy dr.1, B erényi E rvin dr.2, K arabélyos Csaba dr.3, László A ranka dr.4,
D ávid  Z suzsanna dr.5, H ollódy K atalin dr.6 és T óth  E. Z suzsann a dr.1
Megyei Tüdőgyógyintézet, Hegyfalu, Rehabilitációs Osztály (osztályvezető főorvos: Tóth E. Z suzsanna d r.)1'
P annon A grártudom ányi Egyetem, Kaposvár, D iagnosztikai K özpont (osztályvezető főorvos: Répa Im re d r.)2 
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, Budapest, G enetikai, Sejt- és Im m unbiológiai Intézet 
(tanszékvezető: Falus A ndrás dr.)3
Szent-Györgyi A lbert O rvostudom ányi Egyetem, Szeged, Gyerm ekgyógyászati Klinika (tanszékvezető: P intér S ándor dr.)4 
Pécsi O rvostudom ányi Egyetem, K özponti Kutató L aboratórium  (tanszékvezető: Belágyi József dr.)5 
G yerm ekklinika (tanszékvezető: Soltész Gyula dr.)6

A szerzők Refsum-kóros betegük bemutatása kapcsán 
az irodalomban elsőként értelmezik a kórképet pseudo- 
A-hipervitaminózisként. A kórkép biokémiai alapját a 
peroxiszomális enzimrendszerhez tartozó fitánsav-alfa- 
hidroláz defektus képezi, melynek következtében fitán- 
sav halmozódik fel a szérumban és a parenchymás szö
vetekben. Az egyik nagy molekulasúlyú alkohol, a retinol 
a peroxiszómák szintézisének szabályozásában központi 
szerepet játszó nukleáris RXR (Retinoid-X-Receptor) ter
mészetes ligandja. A Refsum-kórban az enzimhiba miatt 
felhalmozódó fitánsav kompetícióba lép az all-transz-re- 
tinol (vitamin A) biotranszformációs származékaival (all- 
transz-retinsav és 9-cisz-retinsav) a nukleáris RX-recep- 
torkötő helyekért, és mint igen potens receptoraktivátor, 
az A-hipervitaminózis belszervi tüneteit idézi elő. A szer
zők ismertetik a diagnózis felállításához szükséges zsír
sav-kromatográfiás vizsgálati eljárást, továbbá -  a fitán- 
savmentes diétás megszorításon kívül-kitérnek az újabb 
terápiás lehetőségekre, mint a plazmaferézis, kaszkád- 
filtráció, illetve lipaferézis, valamint az orális batylalkohol 
kezelés ismertetésére.

Kulcsszavak: Refsum-kór, pseudohipervitaminózis A, retinoid-x- 
receptor, zsírsav-kromatográfia, batylalkohol, plazmaferézis, 
kaszkádfiltráció

A R efsum -kórt m integy ötven évvel ezelőtt, 1946-ban 
Sigvald Refsum  norvég neurológus ír ta  le. Közleményé
ben  az általa bem utato tt esetet hered ite r ataxia poly- 
neuritifo rm is névvel jelölte (7). A peroxiszom ális beteg
ségek közé tartozó, autoszom ális recesszív öröklődés
m enetet m utató  kórkép b iokém iai a lap já t a fitánsav-alfa- 
hidroxilációs defektus képezi. Ez az enz im hiba a fitán- 
savnak szérum ban és különböző szövetekben -  máj, 
vese, zsír -  tö rténő  felhalm ozódását eredm ényezi. A k ó r
kép elsősorban a skandináv és észak-európai populációt 
érin ti. A m agyar orvosi irodalom ban ez idáig infantilis 
R efsum -kóros beteg esetism ertetésével nem  találkoz
tunk. *

*Megyei Tüdőgyógyintézet, Hegyfalu (1949-1999). Az intézet 1999. 
április 1-től a „Szombathelyi Markusovszky Kórház hegyfalui telep
helye” nevet viseli.
R övid ítések: RXR-receptor = Retinoid-X-Receptor; PPAR = Peroxiszó- 
ma Proliferátor -Aktivált Receptor; PHyH = Fitánsav-CoA-Hidroxiláz

Refsum' disease. For the first time in literature the au
thors interpret the pathography of Refsum's disease, in 
the case of their patient, as pseudo-hypervitaminosis A. 
The biochemical basis of the clinical picture is a defect in 
the activity of phytanic-acid-alpha-hydrolase belonging 
to the peroxisomal system. As a consequence, phytanic 
acid accumulates in the serum and in the parenchymal 
tissues. Retinol, an alcohol with high molecular weight, 
is a natural ligand of nuclear RXR (retinoid-X-receptor), 
which plays an important role in the regulation of per- 
oxisoma synthesis. In Refsum's disease the phytanic acid 
accumulated because of the enzyme defect competes 
with the biotransformation derivates (all-trans-retinoic 
acid, 9-cis-retinoic acid) of the all-trans-retinol (vitamin 
A) for the nuclear RX receptor binding sites, and as a very 
potent receptoractivator it causes the intestinal symp
toms of hypervitaminosis A. The authors review the pro
cedure of fatty-acid chromatography necessary for the 
establishment of the diagnosis and discuss -  in addition 
to dietary restrictions -  recent therapeutic possibilities, 
like plasmapheresis, cascade filtration, lipapheresis and 
oral batylalcohol treatment.

Key words: Refsum's disease, pseudo-hypervitaminosis-A, 
retinoid-X-receptor, fatty-acid chromatography, batylalcohol, 
plasmapheresis, cascade filtration

Esetismertetés
A. E. ambuláns vizsgálatára első alkalommal négy, majd hét
hónapos korában került sor, amely korának megfelelő mozgás
fejlődést és ép hallást mutatott. Tíz és tizenöt hónapos korában 
vették fel a szombathelyi Markusovszky Kórház Gyermek- 
osztályára mozgásfejlődésének megkésése és újszülöttkori há
nyásra utaló kórelőzménye miatt, második felvétele alkalmával 
derült ki hyperammonaemiája. Hasi UH (1991) vizsgálata al
kalmával hasi parenchymás szervek részéről kóros nem volt 
észlelhető. Koponyafelvételen kóros eltérés nem volt látható. 
Szemfenéki képen a papilla éles határúnak mutatkozott, az ere
ken és a retinán durva kóros eltérés nem volt. Az ekkor elvég
zett VEP- és BAER-vizsgálat nem utalt a látó- és hallópálya 
laesiójára. Kromoszómavizsgálat: kromoszómarendellenesség 
nem igazolódott (46, XY).

A beteg motoros fejlettsége 26 hónapos korában 12, adaptív 
fejlettsége 10, szociális fejlettsége 8, beszédfejlettsége 2, és átla
gos fejlettsége 8 hónapos kornak megfelelő volt. Életkorától 
való elmaradás 17 hónapnak felelt meg. A következetesen 
észlelt hyperammonaemia (233 pmol/1) laktátacidózis (6,4 
mmol/1) és hyperpyruvataemia (2633 pM/1) alapján a Szent- 
Györgyi Albert OTE Gyermekklinikáján (1992) felvették a mi- 
tochondrialis encephalopathia lehetőségét és izombiopsziát
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A jelenleg hétéves gyermek önállóan feláll, de megállni nem 
képes, beszélni nem tud. Nem szobatiszta, mentálisan retardált. 
Intézetünk Rehabilitációs Ambulanciáján jelentkező gyermek
nél a klinikai kép alapján felmerült a fitánsav-metabolizmus 
zavara -  Refsum-kór -, melyre tekintettel gázkromatográfiás 
zsírsavanalízis elvégzését javasoltuk a POTE Központi Kutató 
Laboratóriumában. Gázkromatográfiás zsírsavanalízis, 1997: 
plazma-fitánsav 1665 pmol/1 (norm.: 267 pmol/1 alatt). (Hewlett- 
Packard 5890 Series II gázkromatográf) (dr. Dávid Zsuzsanna). 
Az elvégzett laboratóriumi vizsgálat a Refsum-kór diagnózisát 
egyértelműen alátámasztotta. Az alapbetegségre tekintettel 
fitánsavszegény étrendet, valamint batylalkohol-terápiát -  10 
mg/kg/nap 3 adagra elosztva -  javasoltunk. A terápia hatására 
a gyermek szomatikus fejlődésének megindulása várható, vi
szont mentális állapotában változást, illetve javulást nem remél
hetünk. Ezért is nagyon fontos az újabb gyermekvállalás esetén 
a praenatalis diagnosztika adta lehetőségek felhasználása.

A diagnózis felállítását csupán ez elmúlt években hazánkban 
is bevezetett gázkromatográfiás zsírsavanalízis tette lehetővé.

1. táblázat: Peroxiszomális betegségek, Moser szerinti 
nemzetközileg elfogadott csoportosítása, a peroxiszómák 
mennyisége, felépítése és az enzimhibák száma alapján

l.csoport 2. csoport 3. csoport

Peroxiszómák Hiányzó vagy Normális Kóros
jellege csökkent számú felépítésű felépítésű

Enzimhibák
száma

Sokszoros Egyetlen Egynél több

Kórképek Zellweger- Pszeudo Zellweger-
szindróma Zeilweger-

szindróma
szerű

szindróma
Infantilis

Refsum-kór

Újszülöttkori
adrenoleu-

kodystrophia

Acatalasaemia

X-hez
kötött

leukodystrophia
Hyperoxaluria, 

I. tip.
Acyl-CoA

oxidázhiány
Kétfunkciós
enzimhiány

Rhizomeliás
chondro
dysplasia
punctata

1. ábra: A corpus callosumban, közvetlenül 
periventricularisan a kamrasík felett, fehérállományi 
laesiót jelző magas jelintenzitású terület látható 
az infantilis Refsum-kóros beteg koponya-MRI-felvételén

javasoltak. A POTE Gyermekklinikán 1993-ban elvégzett izom- 
biopszia mitochondrialis laesiót jelzett, bár a mitochondrialis 
mutatio analysise nem volt informatív. Koponya-MR-vizsgálat 
1995 (Pannon Agrártudományi Egyetem): Az agyállományban 
a protondenzitású és a T2 súlyozott képeken bal oldalon a cor
pus callosumban közvetlenül periventricularisan a kamrasík 
felett, elmosott szélű, magas jelintenzitású terület ábrázolódott 
(1. ábra). Vélemény: fehérállományi laesio (dr. Berényi Ervin).

Ismételt izombiopszia, POTE Neurológiai Klinika: Diszkrét 
myopathiás kép, amelyen belül a mitochondriumok károsodá
sa dominált. Mitochondrialis myopathia irányában az elektron
mikroszkópos kép nem volt bizonyító erejű. Mitochondrialis 
DNS-vizsgálat: A genom vizsgálata PCR-rel a mutációk tekin
tetében gyakoribb négy primer párral történtek, mely kóros 
eltérést nem igazolt (dr. Pál Endre).

Megbeszélés
A peroxiszomális eltérések a nagyon hosszú láncú zsír
savak anyagcserezavarát ereményezik, am elynek egyik 
képviselője a fitánsav lebontási defektusával járó Refsum- 
kór. A peroxiszóm ák olyan intracitoplazm atikus sejt- 
szervecskék, amelyekben többek közt a zsírsavak béta
oxidációja, a szabad gyökök vagy a toxikus oxigénderivá- 
tum okból szárm azó hidrogénperoxid képzése és semle
gesítése, továbbá bizonyos am inosavak anyagcsere-folya
m atai zajlanak. Jelen ism ereteink alapján közel harm inc 
kulcsfontossággal b író  enzim  helyezkedik el a sejtorga- 
nellum ban. A peroxiszomális m egbetegedések autoszo- 
mális recesszív tulajdonságként tö rténő  öröklődésének 
gyakorisága, kb. 1: 25 000 és 1: 50 000 között változik (1). 
Az 1. táblázat szemlélteti a Moser szerinti csoportosítást 
alapul véve a peroxiszomális betegségek felosztását a p e r
oxiszóm ák száma, felépítése és az enzim hibák jellege 
alapján. Az első csoportba a kevésbé súlyos kórform ák,
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m int például az infantilis Refsum-kór, míg a harm adik  
csoportba a legsúlyosabb kórform ák tartoznak. Refsum- 
kórnak  infantilis és felnőttkori típusát különböztetjük 
meg. A legújabb csoportosítás alapján a felnőttkori form át 
m ár nem  soroljuk a peroxiszomális enzim hibák közé, 
mivel a sejtszintű enzimlokalizációs ism eretek birtokában 
az enzim hiba ebben a kórform ában nem  peroxiszomális, 
hanem  m itochondrialis elhelyezkedésű.

A szérum ban  norm ális kürölm ények között csupán 
nyom okban észlelhető fitánsav. R efsum -kórban az en- 
zim deficiencia következtében az összes szérum zsírsav  
20% -a és a m áj zsírsavainak m integy 50% -a fitánsavból 
áll (9). Az em beri szervezet biokém iai folyam atai között 
endogén fitánsavszintézissel nem  találkozunk. Bevitele 
exogén m ódon, táplálék ú tján  tö rtén ik . A 2. ábra szem lél
teti a szervezetbe kerülő fitánsav m etabolizm usát, a cit- 
rá tkörre l való kapcsolatát és a kó rkép  kialakulásában 
részt vevő enzim defektus szintjét. N orm ális kö rü lm é
nyek közö tt a fitánsav-m etabolizm usnak a c itrá tkörre l 
való kapcsolata acetil-CoA és szukcinil-CoA révén való
sul meg. A rendellenesség biokém iai alapját a peroxi
szom ális fitánsav-CoA -hidroxiláz (PHyH) deficienciája 
okozza, m ely a fitánsav-CoA alfa-hidroxilációjához nél
külözhetetlen . A PHyH-t kódoló gén a 10-es k rom oszó
m á n  helyezkedik el, a gént 1997-ben teljes hosszában 
azonosíto tták  (8,14).

alfa-hidroxilációs 
J -  defektus (Refsum-kór)

Prisztánsav

Izobutiril-CoA

,COOH

i'
Acetil-CoA Propionil-CoA

▼
Propionil-CoA

2. ábra: Az ábra szemlélteti a szervezetbe kerülő fitánsav 
metabolizmusát, citrátkörrel való kapcsolatát és a Refsum-kór 
kialakításában résztvevő enzimdefektus helyét

A peroxiszóm ák m űködésének szabályozásában köz
ponti szerepet tö lt be a nukleáris retinoid-X -receptor 
(RXR), valam in t a peroxiszóm a-proliferátor aktivált re
ceptor (PPAR) (4 ,5). A retinoid receptorok (RXR, PPAR) 
nukleáris elhelyezkedéssel a sz teroid-thyreoid  recep to r
család részét képezik. M indkét recep tor transzkripciós 
fak torként m űköd ik  a peroxiszom ális enzim expresszió 
kontro lljában  (3). A PPAR ism ert ak tivátorai közé ta rto z 
nak a többszörösen  telítetlen zsírsavak, az RXR esetében 
pedig a nagy m olekulasúlyú alkoholok, m in t például 
a retinol és izom érje (10,11). A fitánsav igen erőteljes RXR

aktivátorként az A hipervitam inózis klinikai tüneteit, 
valam int negatív feedback mechanizm us révén a peroxi
szóm ák szintézisének gátlását idézi elő.

A fitánsav alfa-oxidációjának zavara következtében a 
felhalmozódó fitánsav kompetícióba lép az all-transz-re- 
tinol (vitam in A) biotranszform ációs term ékeivel (all- 
transz-retinsav és 9-cisz-retinsav) a nukleáris RXR-recep- 
torkötő helyekért. Kísérletileg igazolt, hogy a fitánsav is ter
m észetes ligandja az RXR receptornak (11).

A Refsum -kórban előforduló klinikai és laboratórium i 
tüneteket illetően u talunk a 2. és 3. táblázatban  fel
soroltakra (2). Infantilis Refsum-kór esetén elsősorban a 
nagy tünetek  dom inálnak, m int például a m entális reta r
dáció, cerebellaris ataxia, progresszív generalizált izom- 
hypotonia, beszédzavar. Felnőttkori Refsum -kór esetében 
csupán a kis klinikai tünetek, sejtes reakció nélküli magas 
proteinszinttel k ísért liquor és sensoros neuropathia 
hívhatja fel a figyelmet erre a kórképre (13).

2. táblázat: A Refsum-kór klinikai tünetei 

Klinikai tünetek

Idegrendszeri nagy tünetek: 
Mentális retardáció 
Cerebellaris ataxia 
Belsőfül eredetű süketség 
Progresszív izomhypotonia 
Beszédzavar

Idegrendszeri kis tünetek: 
Perifériás neuropathia 
Motoros neuropathia 
Sensoros neuropathia 
Sensomotoros neuropathia 
Mély ínreflexek hiánya 
Anosmia

Belszervi nagy tünetek: 
Szívritmuszavar 
Vesetubuláris-diszfunkció 
Hepatomegalia 
Micronodularis cirrhosis

Nagy bőrtünet: 
Hyperkeratosis palmaris et 
palantaris 

Kis bőrtünet:
Ichthyosis

Szemészeti tünetek:
Retinitis pigmentosa 
Retinopathia 
Hemeralopia 
Glaucoma 
Szaruhártyahomály 
Szemlencsehomály 

A mozgásrendszer nagy 
tünetei:

Csontvázdeformitás 
Epiphysealis dysplasia 
Facialis dysmorphia 
Hyperostosis

A mozgásrendszer kis tünete: 
Arthralgia

3. táblázat: A Refsum kór laboratóriumi diagnosztikája 
Laboratóriumi diagnosztika

Liquorvizsgálat (magas proteinszint, 
sejtes reakció nélkül).
Alacsony szérumkoleszterin-szintek.
(LDL-, HDL-koleszterin).
Kóros májfunkciós próbák.
Bőr-fibroblastkultúrából nyert sejtek 
diaminobenzidin-festésének fény- és 
elektronmikroszkópos feldolgozása.
A plazma zsírsav-kromatográfiás vizsgálata.

Az egyik legfontosabb neurológiai tünet, a cerebelláris 
ataxia kialakulásáért az idegsejtek magas fitánsav-kon- 
centráció jelenlétében bekövetkező ébrényi m igrációs za
vara tehető felelőssé. Ennek megfelelően Refsum -kórban 
elhunyt fiatal em bertársaink kórboncolása alkalm ával 
m ikroszkóposán a Purkinje-sejtek stratum  m olecularéban
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való ectopiás elhelyezkedése, továbbá a stratum  granuläre 
súlyos hypoplasiája figyelhető m eg (1). Az anosmia m ögött 
is az idegsejtek hasonló m igrációs zavara húzódik meg. 
A mentális retardáció hátterében neuronalis lipidtárolás, 
majd ezt követő agyállományi gócos demyelinisatio áll. 
A perifériás idegrendszeri tünetekért pedig a Schwann-sej- 
tes proliferatio felelős. A hem eralopia patom echanizm u- 
sának hátterében  álló fitánsav-retinsav kompetíció révén 
keletkező fitánsav-apoprotein kom plex m űködésképtelen 
látóbíbor kialakulását eredményezi.

A peroxiszom ális zavarok M oser-féle felosztását ala
pul véve az 1. csoportba ta rto zó  csökkent szám ú vagy 
hiányzó peroxiszóm ák, továbbá a 3. csoportba ta rtozó  
kóros felépítésű peroxiszóm ák fény- és e lek tronm ikro 
szkópos kim utatására a d iam inobenzidin-festés nyújt 
segítséget. A Refsum-kór m indké t, infantilis és fe lnő tt
kori típ u sán ak  további d iagnosztikai lehetőségét a p laz
m a zsírsav-krom atográfiás vizsgálata jelenti. Infantilis 
R efsum -kórban a plazma fitánsav-koncentrációja a n o r 
mális 3 p g /m l alatti szint helyett 15-20 pg/m l érték  kö rü l 
m ozog (12).

Tekintettel arra, hogy a fitánsav csak táplálék ú tján  
kerül az em beri szervezetbe, m agas szabad fitánsavtar- 
ta lm uk m ia tt kerülendő a tej és tejterm ékek, tej zs iradé
kok fogyasztása (9). A betegek toxikus szérum  fitánsav- 
koncentráció ja plazm aferézissel csökkenthető. Az újabb 
plazmaszeparációs eljárások közül kiemelendő a lipaferé- 
zis, illetve kaszkádfiltráció, m elynél elhagyhatóvá válik 
az a lbum in  helyettesítése, továbbá csökken az IgG-vesz- 
teség (6,15). Diétás m egszorítások és p lazm aszeparációs 
eljárások kom binálása révén a klinikai állapot további 
javulása érhető  el.

Az éterlipidek közé ta rtozó  batylalkohol feltehetően 
PPAR aktivátorként fokozza a peroxiszóm ák m enny isé
gét, ezáltal a vegyület orális alkalm azásától a k lin ikai tü 
netek  enyhülése várható. A különféle terápiás beavatko
zások a m ár kialakult k özpon ti idegrendszeri tüne teken  
-  példáu l dem entia, cerebelláris ataxia -  sajnos nem  
segítenek (7). Elméleti alapon  a szérum  fitánsav-koncent-

rációt csökkentő hidroxiláz ta rta lm ú  szövetek im plan tá
ciója kurativ  lehet, azonban  az alapbetegség ilyen célzott 
kezelése m ég n incs elfogadva (6).

A kórkép praenata lis d iagnosztikájára lehetőség nyí
lik. A vizsgálatokat chorionbiopsziás anyagon vagy am 
nion sejttenyészeten lehet elvégezni. Refsum -kór eseté
ben e sejtek hiányos fitánsav-oxidáz aktivitása m utatható  
ki.

IRODALOM: 1. Behrman, R. E., Kliegman, R. M., Nelson, W. E. 
és mtsai: A gyermekgyógyászat tankönyve. Melania, Budapest. 
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New York. 1991,122-123,171. old. -  3. Gonzalez, F. J., Fernandez,
S. P, Lee, S. S. és mtsai: Xenobiotic receptor knockout mice. 
Toxicol,., Lett., 1995, 82-83, 117-121. -  4. Göttlicher, M., Wid- 
mark, E., Li, Q. és mtsai: Fatty acids activate a chimera of the 
clofibric acid-activated receptor and the glucocorticoid recep
tor. Proc. Natl. Acad. Sei., 1992, 89, 4653-4657. -  5. Green, S., 
Tugwood, J. D., Isseman, L: The molecular mechanism of per
oxisome proliferator action: a model for species differences and 
mechanistic risk assessment. Toxicol. Lett., 1992, 64-65, 
131-139. -  6. Gutsche, H. U., Siegmund, J. B., Hoppmann, L: 
Lipapheresis: an immunglobulin -  sparing treatment for 
Refsum’s disease. Acta Neurol. Scand., 1996, 94, 190-193. -  7. 
Hochner, L, Blickle, J. F, Brogard, J. M.: La maladie de Refsum. 
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Cell., 1996,7, 1153-1166. -  11. Lemotte, P. K„ Keidel, S., Apfel, C. 
M.: Phytanic acid is a retinoid X receptor ligand. Eur. J. 
Biochem., 1996, 236, 328-333. -  12. László A.: Enzymopathiák. 
Medicina,Budapest. 1990,192-196.old .- 13.Levy, R., Verny,M., 
Brault, J. L és mtsai: Polyneuropathie sensitive pauci -  sympto- 
matique au cours d’ une maladie de Refsum. Rev. Neurol., 1996, 
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és mtsai: Cascadefiltration in Refsum’s disease. Nephrol. Dial. 
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(Bernscherer György dr., Flegyfalu, Kossuth Lajos u. 2.9631)

Megérkezett Magyarországra

a HIR U D OID kenőcs és gél!
A negyven éve ta rtó san  sikeres ném et term ékek poliszulfatált m ukopoliszacharidát tartalm aznak, 

és a C 0 5  B (=varicositas elleni szerek) ATC csoportba kerültek törzskönyvezésre. 
Hatásosak rándulások, zúzódások okozta duzzanatok, vérömlenyek kezelésében, segítik a sérülések

behegedését, fellazítják a kemény hegszövetet.
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUM OK

Ritka kórképek
Coronariás szívbetegség tüneteit ki
váltó thoracalis splenosis. Gaedcke,
G., Storz, K. és m tsai (Gem einschaft
spraxis für Pathologie, Chirurgische 
K linik u n d  Innere Klinik II, Karl-Olga 
K rankenhaus S tuttgart, Institu t für 
Pathologie, A bteilung für spezielle 
H istopathologie u n d  Zytopathologie, 
U niversität Tübingen; L ieberm eister- 
strasse 8, 72076 Tübingen): Dtsch. 
Med. W schr., 1999,124, 958-961.

A cikk szerzői -  esetism ertetés kap 
csán -  érdekes kórképrő l szám olnak 
be. Az 53 éves férfibeteget heveny 
m yocardialis in farc tu sra  utaló p an a 
szokkal és tünetekkel utalták osztá
lyukra. A nem nézisében egyetlen je 
lentős esem ény szerepel: 20 évvel 
ezelőtt -  baleseti sérülés m iatt -  a 
betegnél sp lenectom iát végeztek.

A részletes kivizsgálás során sem a 
m yocardium ban, sem a gastrointesti- 
nalis rendszerben kóros eltérést nem 
találtak. A CT-vizsgálat azonban bal 
oldalon paracardialisan tum ort m uta
to tt ki. A cöliografiás vizsgálat alapján 
ezt nem  tum ornak  tartották, hanem  
részben a m ájnak, részben subphre- 
nicusan elhelyezkedő melléklépnek 
diagnosztizálták.

M űtétet végeztek s ennek során 
szám os lépgócot (7 cm -nél egyik sem 
volt nagyobb) távo líto ttak  el, részben 
a p leuráró l, részben a tüdő  széléről. 
A m ű té t u tán i szak lefolyása m eg
egyezett a sp lenectom iák u tán  szoká
sos történésekkel. A nagyobb m érté
kű splenosisgócok kialakulását annak 
tu lajdonítják , hogy a szervezetben 
szétszórt lépgócocskák átvették az 
eltávolított lép feladatát. Eltávolításuk 
azonban csak akkor szükséges, ha p a
naszokat okoz.

N agy Gábor dr.

Szív- és keringési 
betegségek
Szisztolés hypertoniában szenvedő 
betegek cardiovascularis rizikójának 
előrejelzése, hagyományos, illetve 
ambuláns vérnyomás-monitorozás 
segítségével. Staessen, J. A. és mtsai

(D epartm en t o f M olecular and  car
d iovascular Research, U niversity of 
Louvain, Leuven, Belgium): JAMA,
1999,282, 539-546.

Az am buláns vérnyom ás-m onitorizá- 
lás lehetővé teszi, hogy betegeink vér
nyom ásáról inform ációt k ap junk  a 
nap  huszonnégy  órájában, rendes n a 
pi ak tiv itásuk  közben. Korábbi vizs
gálatok azt sugallják, hogy a vérnyo
m ás-m onitorozás során nyert adatok, 
illetve az ezek feldolgozásából nyer
hető  in form ációk  jobban korre lálnak  
be tegünk  várható  szervkárosodásai
val, m in t a balkam ra-hypertrophia , 
vagy m ás cardiovascularis szövődm é
nyek. A szerzők, a Szisztolés H yperto 
nia E urópában  elnevezésű vizsgálat 
(Systolic H ypertension in  Europe 
Trial) m elléktanulm ányaként össze
vetették  a konvencionális és az am bu
láns vérnyom ásm onitorral nyerhető 
adatok  prognosztikai értékét idős, 
szisztolés hyperton iában  szenvedő 
betegek körében .

A vizsgálatot 60 éves, illetve annál 
idősebb betegek körében végezték 
1988 ok tóbere és 1999 februárja k ö 
zött. A betegek standard  körülm ények 
közö tt m ért kezdeti szisztolés v érnyo
m ása 160 és 219 H gm m  közö tt inga
dozott, ugyanakkor diasztolés vér
nyom ásuk alacsonyabb kellett legyen, 
m in t 95 H gm m . Ezután a betegeket 
kettős vak random izálás keretében 
kezelt és nem  kezelt (placebo) cso
p o rtb a  osztották. (A vizsgálatban 
használt gyógyszerek: a n itrend ip in , 
az enalapril, illetve a hydrochloro- 
th iazid  voltak.) A vizsgálatban részt 
vevő betegek száma: 808, akiknek 
rendszeresen  ellenőrizték tensió jukat 
m indké t vérnyom ásm érő m ódszer
rel. A vizsgálati végpontok szerint fi
gyelték a teljes cardiovascularis halá
lozást, a halálos és nem  halálos stroke 
gyakoriságát, a halálos, illetve a nem  
halálos cardialis szövődményeket.

Az adatok  nem re, életkorra, m eg
előző cardiovascularis betegségek
re, dohányzásra, lakóhelyre igazíto tt 
elem zése so rán  azt találták, hogy  a 
random izáláskor m ért 10 H gm m -el 
m agasabb, szisztolés vérnyom ás (egy
szeri m érés) m ég nem  fokozza a ca r
d iovascularis rizikót, de ha az u gyan 
ekkor készített vérnyom ás-m onitoro

zás 24 órás átlaga 10H gm m -el m aga
sabb akkor a rizikó a leg több  végpont 
esetében  növekszik. [Például: a teljes 
m o rta litá sra  vetítve a r iz ikó-kock
ázat: 1,23, a confidencia-intervallum  
(Cl) 1,00-1,50; vagy a card iovascu la
ris m o rta litá sra  vetítve a r iz ikó-koc
kázat: 1,34.] A p lacebocsoportban  az 
éjszakai vérnyom ásátlagnak nagyobb 
p red ik tív  értéke van, m in t a nappali 
vérnyom ásátlagnak. Ha növekszik  a 
nappali és éjszakai tensióé rtékek  kö 
zött arány, nő a cardiovascularis 
rizikó, függetlenül a 24 ó rás  átlagtól 
(10% -os nappali-éjszakai vérnyom ás- 
átlag-növekedés esetén a riz ikó -koc
kázat: 1,41). Az aktívan kezelt cso
p o rtb an  a várható cardiovascularis 
szövődm ény tekintetében a k ü lö n b 
ségek nem  ilyen egyértelm űek; ezt a 
szerzők a kezelés tényével m agyaráz
zák.

A szerzők  tehát úgy ta lálták , hogy a 
nem  kezelt, izolált szisztolés hyper- 
toniás betegek esetében az am buláns 
vérnyom ás-m onitorozásnak  nagyobb 
p red ik tív  értéke van, m in t a hagyo
m ányos vérnyom ásm érésnek. Ez a 
m egállapítás igaz kezelt betegek  ese
tében is, ez utóbbinál azonban  a k ü 
lönbség m ár nem  szignifikáns.

Összefoglalva: a nem  kezelt izolált 
szisztolés hypertoniában szenvedő, 
hatvanévesnél idősebb betegek  k ö ré 
ben a 24 órás vérnyom ás-m onito ro 
zás so rán  nyerhető adatok -  ö sszeha
sonlítva a hagyom ányos vérnyom ás- 
m érés so rán  nyert egy-egy ad a t é r
tékével -  jobb  előrejelzői a várha tó  
cardiovascularis szövődm ények b e 
következésének.

Bárczi György dr.

Az orthostaticus hypotonia diag
nosztikája. Oldenburg, O. és m tsai 
(Abt. f. Kardiol. Ztr. Inn. Med. U niver
sitätsk lin ikum , Essen): D tsch. Med. 
W schr., 1999,124,799.

Az o rthosta ticus hypotonia (oh) fek
vő helyzetből tö rténő  felálláskor b e 
következő, 20/10 H gm m -t m eghaladó  
vérnyom áscsökkenés. Az oh lehe t tü 
netm entes, m áskor syncopét okoz, 
van neurogen  és nem  neurogen  fo r
mája.

A testhelyzet változtatásakor, v é r
nyom áscsökkenés nélkül, tachycard ia 
k íséretében jelentkező tünetek  k ró n i
kus o rthosta ticus in to leranciára u ta l
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nak. A rtériás hypotoniában o rth o s ta 
sis nélkül is felléphetnek tünetek.

Az oh diagnózisát a testhelyzet vál
tozásakor fellépő tünetek valószínűsí
tik: szédülés, emlékezetzavar, h o m á
lyos vagy kettős látás, gyengeség, lég
szom j, palpitatio , izzadás, fej-, vég
tag-, glutealis fájdalom, syncope, gö r
csök. Idős betegek esetében gondolni 
kell a fenti panaszok antihypertensiv, 
ritkábban  antidepresszív és Parkin- 
son -kó r ellen alkalm azott gyógyszer 
eredetére. A kiváltó okok közö tt egy
szerű vizsgálattal m egállapítható a 
keringési elégtelenség, vitium , dehyd- 
ratio , polyneuropathia.

Az oh-t bizonyító vérnyomás-, pu l
zusm érésnél szenzitívebb a billenthető 
asztallal végzett vizsgálat, m elynek 
érzékenysége gyógyszeres (isoprotere
nol, nitrát) provokációval fokozható.

A cardialis betegségek közül az 
elégtelen percvolum ennel és a brady- 
cardiával járó  ritm uszavarok, v itiu- 
m ok, m itralis billentyű prolapsus, 
cardiom yopathia okozhatnak oh-t. Az 
etiológia kiderítéséhez szim ultán 
EK G -vérnyom ás-m érés,H olter-m oni- 
torozás, echokardiográfia szükséges. 
A dehidráció t kísérő oh jó prognózi- 
sú. A diabeteses neuropathia késői 
m egnyilvánulása az oh. A m ellékvese 
insufficientiában jelentkező oh a h o r
m onális szabályozás zavarának vagy 
m ásodlagos autonóm  insufficientiá- 
nak a következménye.

Az autonóm  neuropathia m ia tt k i
alakuló oh m agyarázata a szívfrek
vencia adekvát növekedésének elm a
radása, illetve a katecholam inszint 
változatlansága a terhelés során . A 
szívfrekvencia variabilitásának h iá
nyát súlyosbítja, ha fekvő helyzetben 
hyperton ia észlelhető. U tóbbi a keze
lést nehezíti, a prognózist rontja.

P rim er autonóm  m űködési elégte
lenség kíséri a Shy-D rager-szindró- 
m át és a B radbury-Eggleston-szind- 
róm át. Az előbbihez Park inson-tünet- 
csoport is társul, ezért felm erül, hogy 
az oh a P arkinson-kór részjelensége s 
azt időben megelőzi. Park inson-tü- 
netcsoportban  a szérum -katechol- 
am in-koncentráció norm ális, Brad- 
bury-E ggleston-szindróm ában  csök
kent s egyik tünetcsoportban sem 
emelkedik felálláskor. Az ADH-szint 
orthostasis alkalmával B radbury- 
Eggleston-szindróm ában em elkedik s 
ugyanebben a tüne tcsoportban  do n i-  
din hatására fokozódik a növekedési 
ho rm on  koncentrációja.

A p rim er au to n ó m  neuropathia v a 
lam ennyi fo rm á já ra  jellemző, hogy 
kis dózisú noradrenalin -in fúzió  h a tá 
sára a vérnyom ás túlzott m értékben  
emelkedik. A jelenség valószínű m a 
gyarázata, ho g y  a tartósan alacsony 
noradrenalin -koncentráció  m ia tt az 
alfa-adrenerg receptorok szám a m eg
növekedett.

A szekunder autonóm  elégtelenség 
gyakoribb okai a diabetes m ellitus 
m ellett a k ró n ik u s  alkoholizm us és 
a veseelégtelenség. R itkábban elő
fordul G u illa in -B arré-sz indróm ában , 
am yloidosisban, Bn-vitam in-, vagy 
folsavhiány következtében, post- 
apoplexiás állapo tban . Szekunder a u 
tonóm  insufficien tiá t észleltek k ró n i
kus infekciókban: lues, Borreliosis, 
H IV -fertőzés so rán  is.

Holländer Erzsébet dr.

Hematológia
Az aku t m yelo id  leukaem ia te ráp iá ja  
idősekben. Kern, W., Schoch, C., 
Heinecke, A. és m tsai (Med. K linik III, 
K linikum  G roßhadern  der Ludwig- 
M axim illians-U niversität M ünchen, 
Inst, fü r m edizin ische Inform atik  und  
b iom athem atik  der W estfälischen 
W ilhelm s-U niversität, M ünster, Abt. 
H äm atologie und  Onkologie der 
G eorg-A ugust-U niversität G öttingen, 
Med. K linik A der W estfälischen W il
helms U niversität Göttingen, N ém et
ország): D tsch. Med. W schr., 1999, 
124, 1005.

Az aku t m yeloid leukaem ia (AML) 
felnőttek betegsége és incidenciája a 
növekvő életkorral em elkedik, a b e 
tegek é letkora 65-70 év, jóllehet k lin i
kai v izsgálatokban  15-20 évvel ala
csonyabb. Az idős betegeknek je lentős 
részét -  ép p en  az antileukaem iás te rá 
pia m ellékhatásai m iatt -  óvatosab
ban kezelik. Abból kell k iinduln i, 
hogy ko n tro llá lt vizsgálatok jó  ideig 
válogatott beteganyagon tö rtén tek , 
melyek sem m iképpen nem  rep rezen 
tatívak az időskori populációra. M ind
ezek figyelem bevételével m u lticen t
rikus v izsgálatokban hason líto tták  
össze a 60 éven aluli és ennél idősebb 
betegek kezelésének az eredm ényeit. 
M ulticen trikus vizsgálatokban 9 cen t
ru m b an  kezelt 6014 AM L-beteg ed 
digi te ráp iás  eredm ényeit foglalták 
össze 1985-től 1997-ig, k itérve az á tla

gos életkorra (43-60 év) és a 60 
évesekre. M indebből az derü lt ki, 
hogy idősek rosszabbul reagálnak az 
indukciós kem oterápiára és betegség
m entes, valam in t átlagos é le tta rta 
m uk is rövidebb. Két vizsgálatsorozat 
kivételével kom plett rem issziót a b e 
tegeknek kevesebb m int a felében 
tud tak  elérni. Ebből adódik az a p ro b 
léma, hogy a csökkent terápiás hatást 
az életkorral együtt járó  k ísérőbeteg
ségek vagy a kem oterápiával szem 
beni csökkent tolerancia váltja-e ki a 
fiatalabbakkal szem beni kedvezőtlen 
biológiás viszonyok?

A fiatalkori AML-lel szem ben, idő 
sekben a kórkép  rendszerin t szekun
der, m égpedig  előző vérképzőbeteg
ségek vagy egyéb m alignom ák talaján  
m yelodysplasiás szindróm a tü n e te i
ben keletkezik. M indezektől függetle
nül gyakoribb a m orfológiai elválto
zás, am i rossz prognózis jele. Ide
tartozik  többek  közt a kario típustó l 
való eltérés, az 5 és 7 krom oszóm ák 
parciális vagy teljes hiánya, de szóba 
jön  az M D R l-gén fokozott expresz- 
szivitása. További vizsgálatokból az 
derü lt ki, hogy az időskori AML a 
p luripotens hem opoetikus őssejt éret
len stád ium ábó l indul ki; ez a se jt
típus citosztatikum okra p rim eren  re- 
zisztens.

A te ráp ia  három  kérdést vet fel: 1. 
Egyáltalában szükséges-e m inden  b e 
teget antileukeam iás kezelésben ré 
szesíteni? 2. Milyen in tenzitású  legyen 
ez a terápia? 3. C sökkenthetők-e a ke
zelés m ellékhatásai hem opoetikus 
növekedési faktorokkal?

Tulajdonképpen m a is v ita to tt, 
hogy jobb-e  a szupportív  te ráp ia  az 
antileukaem iás kem oterápiánál. Itt 
arra  is tekintettel kell lenni, hogy a 
betegek jó  részének teráp iás ered 
m ényeit nem  is közlik, am iért többen  
lem ondanak  a specifikus an tileukae
m iás kezelésről. Ennek pedig az volt 
a következm énye, hogy az eredm é
nyeket nem  lehetett értékelni; igaz v i
szont, hogy nem  random izált vizs
gálatokban szinte kivétel nélkül je len 
tős javu lást értek el, am i az átlagos 
é le ttartam  m egnyúlásában m u ta tko
zott meg. Röviden: idősebbekben is 
a legelső választott teráp ia az in ten 
zív m ieloszuppresszív kem oterápia, 
szem ben a szupportív  vagy éppen kis 
dózisú antileukaem iás kem oteráp iá
val.

Ebből adódik  a kérdés, hogy m ikor 
szükséges az intenzív és kevésbé in 
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tenzív kem oterápia? Ugyanolyan in 
tenzíven kell-e az időseket kezelni, 
m in t a fiatalokat? Sorozatosan v izs
gálták az intenzív  és kevésbé in te n 
zív teráp iás protokollok effektusát. 
Az egyes protokollokban etoposido t 
(VP16) kom bináltak  AraC és D auno- 
rubicinnel (DNR), ahol az A raC -adat 
alacsony vagy m agas volt, v iszont ez 
a kom bináció hatástalan  volt, ső t a 
betegek éle ttartam a rövidebb lett és a 
korai m orta litás is em elkedett. A DNR 
dozirozását négy nagyobb vizsgálat
ban  foglalják össze, m elyben k ü lö n 
böző D N R-adagok hatását hason líto t
ták  össze AraC-cal.

K iderült, hogy az 1980-as években 
alkalm azott kis dózisú teráp iában  
igen m agas volt a korai m ortalitás. Ez
zel szem ben az angol Med. Res. C oun
cil (MRC) és a ném et kooperatív  
A M L-csoport (AMLCG) adatai sze
rin t lényegesen jobb  volt a kezdeti 
javulás és é le tta rtam  nagy adagok h a 
tására, sőt a korai m ortalitás is alacso
nyabb volt, am i feltehetően a gyor
sabb kom plett rem isszió következ
ménye. M egkísérelték a toxikus anth- 
racyclineket kisebb toxicitású a lter
natív  gyógyszerekkel és an trach inon- 
derivátum okkal helyettesíteni, de 
egyetlen v izsgálatban sem csökkent a 
korai halálozás.

Időközben d ön tő  eredm ényeket é r
tek el a szupportív  kezelésben, am i az 
AMLCG eredm ényeiben tükröződik. 
Több m ulticen trikus vizsgálat ered 
m ényeit összehasonlítva az derült ki, 
hogy a korai m orta litás 1985-ben 
41%, 1995-ben m ár 20%-os volt. 
Az eredm ények tovább javultak k ö 
zepes vagy nagy  dózisú AraC-kom - 
binációval. Idős AML-s betegekben 
az indukciós kezelés halálos szövőd
m ényei elsősorban különféle infek
ciókra és ezekkel kapcsolatos neu tro- 
cy topeniára vezethetők vissza, am i
nek az id ő ta rtam á t hem opoetikus 
növekedési faktorokkal -  G-CSF és 
GM-CSF -  lehet lerövidíteni, ezt több 
prospektiv  random izált vizsgálatban 
igazolták, hiszen a rem issziós ráta 
em elkedett és az élettartam  is m eg
hosszabbodott, am iből az szűrhető le, 
hogy növekedési faktorok AML-in- 
dukciós teráp iájában  teljesen m eg
alapozottak.

Az alapbetegségen és kem oterápi
án kívül igen nagy  prognosztikus sze
repe van a leukaem iás blastok karyo- 
typusának  és nagyon valószínűen 
az M D R l-expressziónak; am ennyi

ben ezek kim utathatók , a prognózis 
rossz. M indezeket összefoglalva, az 
időskori AML terápiás stratég iá jában  
a következő szem pontokat ajánlatos 
figyelembe venni: ha k iderü l, hogy 
a folyam at biológiája kedvezőtlen 
(citogenetikai vizsgálatok), akkor k i
zárólag szupportív  kezelésnek van 
helye. Ha ilyesm it nem  találnak, akkor 
intenzív kezelést kell végezni, kivéve 
ennek a kontraindikációját; ilyenkor 
m egint csak szupportív  és m ásfajta 
kezelés ajánlatos.

M indezeket figyelembe véve az in 
tenzív kem oterápia időskori AML- 
ban nem  hogy m egalapozott, hanem  
első választott kezelésnek tekinthető  
és a kedvezőtlen tényezőknek n a
gyobb a prognosztikus szerepe, m int 
m agának az életkornak. Ezek szerin t 
az in tenzív kem oterápiának nincs fe l
ső korhatára, sokkal inkább az in d i
viduális p rognosztikus ind iká to rok 
nak. További javulás várható , ha ezt 
egyéb szupportív  eljárásokkal fogják 
kom binálni. További betek in tés az 
AM L-alcsoportok biológiájába, újabb 
gyógyszer-kom binációk kifejleszté
se és a m olekuláris teráp ia rem ényt 
nyújt arra , hogy ezt a célt a közeli 
jövőben elérhessük.

Bán András dr.

Diabetológia
A diabetes új diagnosztikus kritériu
mai. Davis, M. (Dept. D iabetes a. En
docrinology Leicester Royal In firm a
ry, Leicester): Lancet, 1999,334,610.

Az A m erikai Diabetes Társaság 
(ADA) az új diabetes k rité rium okat 
1997-ben hozta nyilvánosságra. Az 
alapvető változások: az éhom i vércu- 
korérték  7,8 m m ol/l-rő l 7,0 m m ol/l-re 
csökkent, az orális vércukorterhelési 
vizsgálat helyébe az éhom i vércukor 
m eghatározása lépett. A zavart g lü 
kóztolerancia (IGT) ta rtom ányának  a 
6,1-6,9 mmol/1 vércukorszint felel 
m eg, az IGT helyébe a zavart éhom i 
vércukor lépett.

A változásokból feltételezhető, 
hogy az új k rité rium ok  alkalm azásá
val a d iabetes-prevalencia a jövőben 
csökken. Feltételezik, hogy az IGT és 
zavart éhom i vércukor fogalm a an a 
lóg, továbbá hogy az új szem léletű d i
agnózis a korábbiakkal azonos lefo
lyást jelent. U tóbbi azonban csak a

retinopath ia vonatkozásában bizo
nyított.

Az A D A -kritérium ok szerin t m eg
állapíto tt diabetes prevalenciájával 
foglalkozó közlem ények zavarosak. 
Egyesek -  eltérő popu lációkban  -  az 
eddigi 4% előfordulási gyakoriság 
helyett 13%-ot em lítenek. M ások sze
r in t az éhom i vércukor alap ján  m eg
állap íto tt diabetes, a 2 ó rás postp ran- 
dialis vércukorérték  figyelm en kívül 
hagyásával, a diabetes-prevalencia 
csökkenését jelenti.

Az ADA- és a W H O -kritérium ok 
összehasonlítása nem  tö r té n t meg 
ugyanazon csoportba ta rtozó  szem é
lyeken. Az IG T-csoportba tartozók  
48% -ában találtak zavart éhom i glü
kózszintet.

Az eddigi vizsgálatok alapján 
m egállapítható, hogy 2. típ u sú  dia- 
betesben  a zavart éhom i vércukor 
szenzitivitása 26-50% , vagyis infor
m ációs értéke kisebb, m in t az IGT. 
Ism ert az IGT cardiovascularis m or
ta litást kedvezőtlenül befolyásoló sze
repe; a csökkent szenzitiv itású  diag
nosztikus m ódszer szerepe ezért is 
v ita tható . A 25 000 beteget m agába 
foglaló DECODE-vizsgálatban a d iag
nózist az éhom i és 2 ó rás vércukor 
segítségével állapították m eg. A bete
gek átlag 7,3 évig ta rtó  követése során 
2000 összm ortalitást ta láltak , vagyis 
több d iabetest és halálozást, m in t a 
csak éhom i vércukorértékre alapozott 
vizsgálatokban.

A cardiovascularis betegségek  2. 
típ u sú  d iabetesben  a b e teg sé g ta r
tam tó l függetlenek, gy ak ran  m ár a 
d iabetes vagy IGT m egállap ításakor 
k im u ta th a tó k  s 58% -ban felelősek a 
halálozásért. Az éhom i vércukor 
m int egyetlen d iabetes-k ritérium  h a
tást gyakorol a cardiovascularis m o r
b id itásra  és m orta litásra . Az ADA- 
k rité riu m o k  alkalm azásával a card io 
vascularis kórképekben csökkenni 
fog a kóros glükózstatus előfordu
lása. Az A D A-kritérium ok card iovas
cu laris halálozásra vonatkozó  pre- 
d ik tív  értéke kisebb, m in t a W HO- 
k rité rium oké.

Holländer Erzsébet dr.

Újonnan felfedezett 2. típusú diabe
tes csökkent glükóztolerancia és 
csökkent éhomi glükóz prevalenciája 
rizikópopulációban. Köhler, C. és 
m tsai (Instit. und  Poliklin. f. Kiin.
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Stoffwechselforsch., Univ.-Klinikum  
der Techn. Univ. Dresden, Fetscher- 
strasse 74, 01307 Dresden, N ém et
ország): Dtsch. Med. W schr., 1999, 
124,1057-1061.

Elég nagy  h íre lett a diabetológiai iro 
dalom ban Harris és m unkatársa i 
1992-es közleményének, am elyben 
arró l ad tak  h írt, hogy a 2. típ u sú  d ia
betes m ár legalább 7 éve fennáll, 
m ielő tt diagnosztizálnák (Harris, M.
I. és mtsai: Diabetes Care, 1992, 15, 
815-819.). Ez a közlés is nagyban  hoz
zájárult ahhoz, hogy 1997-ben az 
A m erikai Diabetes Társaság (ADA) 
m egváltoztatta a WHO addig i d iag
nosztikus kritérium ait a d iabetessel 
kapcso la tban , és a diabetest jellem ző 
7,8 m m ol/l-es éhomi p lazm aglükóz- 
értéket 7 m m ol/l-re szállította le. Egy 
új fogalm at is bevezetésre aján lo ttak , 
ez a csökkent éhomi glükóz (Im pa i
red  Fasting Glucose -  IFG) olyan dia- 
betesre m agasabb kockázatú csopo r
to t je lent, am elyben az éhom i plaz- 
m acukorértékek 6,1-7,0 mmol/1 k ö 
zö tt helyezkednek el. Az am erikaiak  
úgy vélték, hogy ez a csoport nagyjá
ból megfelel a korábbról csökkent 
g lükóztoleranciásnak nevezett cso
p o rtn ak , s szerintük ezután  szükség
telen  a glükózterhelés elvégzése. Né
m etországban a kb. 4,5 m illiós d iabe
teses populációra fordított évi kiadás 
1995-ben 19,7 milliárd ném et m árka 
volt (kezelés és a diabétesszel kapcso
latos szövődmények). É ppen ezért is 
az új diagnosztikus k rité riu m o k  alap
ján  fontosnak látszik a 2. típ u sú  d ia
betes m inél korábbi felism érése.

A drezdai szerzőcsoport összeha
son líto tta  a kétfajta k rité riu m  figye
lem bevételével egy prospek tiv  tan u l
m ány keretében (Risk factors in  7GT 
for A therosclerosis an d  D iabetes -  
RIAD) 1139 személy (40-70 éves kor
osztály) részvételével az ú jo n n an  d i
agnosztizált 2. típusú d iabetes, a 
csökkent g lükóztolerancia, a csökkent 
éhom i glükóz és a norm oglykaem ia 
előfordulását. Valamennyi résztvevőn 
elvégezték 75 g-mal a g lükózterhelé
ses tesztet és m eghatározták a kétórás 
plazm acukorértéket is. A résztvevőket 
életkori dekádok és nem  szerin t 3 cso
p o rtra  osztották (40-49, 50 -59 ,60-70  
évesek).

Az eredmények szerin t a korábbi 
k rité riu m o k  alapján norm oglykaem i- 
ásnak tartottak prevalenciája a z ADA 
ajánlásai szerint 60,2%-ról 47,2%-ra

csökkent, az ú jo n n a n  kialakított csök
kent éhom i vércukor prevalenciája 
11,5% -osnak bizonyult, míg a korábbi 
csökkent g lükózto leranciának  neve
zett állapot 28,8% -ról 26,2%-ra csök
kent. A legjelentősebbnek tartható  
újonnan d iagnosztizá lt diabetesesek 
prevalenciája 11% -ról 15,1%-ra em el
kedett. A dekádok  szerin ti megoszlás 
alapján a 40-49  évesek közö tt fé r fia k  
esetében 14%, nők esetében 6% volt az 
újonnan fe lfed eze tt diabetes. Ezek az 
arányok az életkor előrehaladtával 
m indkét nem re vonatkozóan (kü lö
nösen a nők  esetében) egyaránt növe
kedtek, a leg idősebbek  között 20% -ot, 
illetve 14%-ot jelentettek . H yperlipid- 
aemia, hyp erto n ia  és elhízás sz igni
fikánsan tö b b szö r fordult elő diabete- 
sesekben és a csökkent glükóztole- 
ranciájúak közö tt, m in t a norm ogly- 
kaem iás egyénekben.

A szerzők m indezek alapján úgy lá t
ják, hogy ebben a rizikópopulációban a 
fel nem  ism ert 2. típusú diabetes p re
valenciája igen magas. Azt tanácsolják, 
hogy 45 éves kortól, valamint a f ia 
talabb, de rizikós személyek (például 
családi diabetes-előfordulás) esetében 
el kell végezni a per os cukorterhelést és 
ennek eredm énye alapján a korai ke
zelésbevételt kell szorgalmazni. Azok
ban a 45 évnél fiatalabb egyénekben, 
akiknek nincsen különösebb rizikójuk, 
elégséges az éhom i glükóz m eghatáro
zása szűrésként.

Iványi János dr.

D iabeteses m ic roang iopa th ia  a vé
konybélben. De Las Casas, L. E. & Fin- 
lex, J. L. (East C arolina Univ., School 
of Med., D ept. Pathol, and Labor. 
Med., Brody M ed. Sei. Building, 7 S -10, 
Greenville, NC, 27858-4354, USA): 
H istopathology, 1999,35, 267-270.

Bár diabetes m ellitusos betegek gast- 
ro in testinalis trac tusának  m icroan- 
g iopathiás jelenségeit a k lin ikum  
gyakran em líti, ennek patológiai b i
zonyítékai csak  elenyészőek. Az 1960- 
as években egy közlem ény leírja 
ugyan diabeteses beteg idült atro- 
phiás gastritisébő l szárm azó gyom or 
nyálkahártyájában  a m icroang io 
path ia jelen lété t, egy m ásik közlés 
boncolásos anyag kapcsán utal a gast- 
ro in testinalis trac tu s  érrendszeri szö
vődm ényére, duodenalis biopsziából 
szárm azó angiopathiás publikáció

eddig nem  ism ert (Angervall, L ,  Do- 
tevall, G., Lehm ann, K. E.: Acta Med. 
Scand., 1961, 169, 339-349. és Anger
vall, L., Save-Soderberg, D iabetolo- 
gia, 1966,2, 117-122.).

Az am erikai szerzők egy 47 éves 
afrika i-am erika i nőbeteg k o rtö rtén e
tét ism ertetik . 27 éves idő ta rtam ú  
inzu lindependens cukorbetegségről 
van szó, m elyet az u tóbbi 4 évben in- 
term ittá ló  d ia rrhoea  színezett, 1 évvel 
ko rábban  előrehaladott vesebetegség 
m iatt hem odialízisben részesült. 
Em ellett súlyos perifériás vascularis 
jeleket, po lyneuropath iá t és hyperto- 
n iá t találtak. A d ia rrhoea  m ia tti vizs
gálatok (hasi radiológiai kép, széklet
bakterio lógiai ellenőrzések, m alab- 
sorp tio  irányában  tö rtén ő  átnézés, 
oesophagogastroduodenoscopia) nem  
fedtek fel pozitívum okat, a duode- 
num -biopsziáva\ nyert anyag feldol
gozása so rán  (fénym ikroszkóppal, 
im m unperoxidáz-m etodikával) no r
mális arch itek tú ra  m ellett gyulladá
sos jelenségekre utaló eltéréseket sem 
találtak. A legfeltűnőbb eltérés volt v i
szont a lam ina propriában és a sub- 
mucosában lévő erek fa lá n a k  igen 
kifejezett megvastagodása és hialintól 
szárm azó  szűkülete. A K ongó-próba 
negatív volt, nem  találtak  sem  endo- 
thelialis sejt proliferációt, vagy em bó
liára u taló jeleket. A hisztológiai kép 
egyértelm űen diabeteses microangio- 
pa th iá t b izonyíto tt (a basalis m em b
rán je len tő s  m egvastagodása).

D iszkussziójukban a szerzők sorra 
vették azokat a lehetőségeket, am e
lyek szóba jöhettek  volna az in term it- 
táló d ia rrh o ea  fenntartásában , de 
nem  ta láltak  olyan eltéréseket (klini- 
kailag visceralis neuropath ia jeleit 
sem ), m elyek m agyarázhatták  volna a 
hasm enés fennállását. Viszont a hisz
tológiai kép egyértelm űen bizonyítot
ta  a vékonybél -  jelesül a duodenum  -  
diabeteses m icroangiopathiáját.

Iványi János dr.

Immunológia
Szerzett im m unparalysis  a gyerm ek 
intenzív  e llá tásban  (prospektiv  vizs
gálat). Peters, M., Petros, A., Dixon, G. 
és m tsai (Portex Dept, o f A naesthesia, 
Intensive T herapy and R espiratory 
M edicine, Institu te  o f Child Health, 
London, W CIN 3EA, Anglia): BMJ, 
1999,379,609-611.
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Az orvostudom ány terü letén  b ek ö 
vetkezett jelentős elm életi és techn i
kai előrelépés, a kom plex sebészi 
technikák, valam int az im m unoszup- 
presszív szerek egyre szélesebb elter
jedése következtében m ind több bete
get kezelnek széles spektrum ú antib io
tikum okkal. Ez növeli a rezisztens m ik
roorganizm us-törzsek kialakulásának 
lehetőségét, ezért a kórházakban p ró 
bálják ésszerűsíteni az antim ikrobás 
kezelés gyakorlatát, hogy visszaszo
rítsák  e törzsek elterjedését.

Számos tanulm ány k im utatta, hogy 
a szervezet m egváltozott védekezőké
pessége m iatt a kó rházban  fekvő b e 
tegek hajlam osak infekciós szövőd
m ényekre. Az intenzív osztályon sú 
lyos sepsis m iatt kezelt felnőttek egy 
csoportjában  m egfigyelték, hogy a 
keringő m onocyták  felszínén lévő 
HLA-DR hisztokom patibilis an tigé
nek szám a csökkent és ez egy relatív  
imm undeficies állapottal társult, am e
lyet m onocyta-deaktivációnak vagy 
im m unparalysisnek neveznek. A b e 
tegek állapota javult cy tokin-in terfe- 
ron  gam m a adása u tán . Ez a m egfi
gyelés valószínűsíti, hogy a szervezet 
védekezőképességének változására fó
kuszálva egy kiegészítő stratég iá t 
lehet kidolgozni a kó rház i kezelés 
so rán  jelentkező an tim ikrobás rezisz
tencia csökkentésére.

A szerzők prospektiv  vizsgálatot 
végeztek annak kim utatására , hogy 
m onocyta-deaktiváció  jelentkezik-e a 
gyerm ek intenzív osztályon fekvő sú 
lyos betegekben. A HLA-DR-expresz- 
sziót határozták  m eg, 50 m ikro liter 
vér flow -cytom etriás analízisével, a 
vizsgálathoz fluorochrom m al jelölt 
HLA-DR-ellenes m onoklonális a n ti
testeket használtak.

A betegeket 5 cso p o rtb a  o sz to t
ták:

1. Egy szervet érin tő  betegségben 
szenvedő esetekből 23-at vizsgáltak 
(fejsérülés, bronchiolitis stb.).

2. 18 betegnek súlyos sepsise, tö b b 
szervi érintettsége volt.

3. Az előbbi csoportból kilencet tá 
vozás u tán  am bulancián követtek.

4. 11 gyerm ek kontroll.
5. 5 egészséges felnőtt kontroll.
A m onocyta HLA-DR-expressziót 

hasonlónak  találták a 3., 4. és 5. cso
po rtb an , míg a szeptikus, sok szervet 
érin tő  betegek csoportjában és az egy 
szervet érintő súlyos betegek között 
az expresszió szignifikánsan alacso
nyabb volt. Ugyancsak különbséget

találtak ez u tóbbi két csoport között, 
a sokszervi érin te tt gyerm ekek anti- 
gén-expressziója szignifikánsan k i
sebb volt, m in t az 1. csopo rt betegei
ben.

A vizsgálat igazolta, hogy  a gyer
m ek intenzív osztályon ápo lt súlyos 
betegekben az á tm eneti im m unpara- 
lyticus állapot kialakul, így a nosoco- 
mialis infekciók, a fertőző szövődm é
nyek esélye lényegesen m egem elke
dett e páciensekben. A felnőttekre 
vonatkozó vizsgálatok összevetve el
m ondható , hogy a szervezet védeke
zőképességének m egváltozása követ
kezm ényeként az infekciókra való 
hajlam  m inden  életkorban  fennáll. 
E tényt a nosocom ialis infekciók és a 
m ultirezisztens m ikroorganizm usok  
elterjedésének v isszaszorítását célzó 
stratégiák k ia lak ításánál figyelembe 
kell venni.

Tekulics Péter dr.

Szerzett immundefektus 
(AIDS)
A Szaharától délre fekvő afrik a i ál
lam okban az anyák és ú jszü lö ttek  
vertikális HIV-1 transzm isszió jának  
a csökkentésére ad o tt n ev ira p in  reg i
m en egyedi dózisban . M arseille, E., 
Kahn, J. G., M m iro, F. és m tsai (Health 
Strategies In ternational, O rinda, USA; 
Inst, for Health Policy Studies, De
partm en t o f Epidem iology and  Bio
statistics, Center for AIDS Prevention 
Studies and AIDS Research Inst., U ni
versity of California, San Francisco, 
USA; D epartm ent o f O bste trics and 
Gynaecology, M akerere University, 
Kampala, Uganda; D epartm en t of 
Pathology Johns H opkins U niversity 
School of M edicine, Baltim ore, USA; 
D epartm ent o f Paediatrics, M akere
re University, K am pala, Uganda; 
HIV/AIDS Branch, Centers for Di
sease Control and  Prevention, A tlan
ta, USA): Lancet, 1999,354, 803.

Világszerte m integy 600 000 újszülött 
volt 1999-ben anya-gyerm ek  transz- 
m isszió útján HIV 1-fertőzött. A p a n 
dem ia kitörése ó ta  szám uk elérte a 3 
m illiót és ezeknek a gyerekeknek a 
90%-a A frikában született. Többek 
közt Zimbabwe H aare városában  a 
terhes nők harm ada  H IV -1-pozitív  és 
gyerm ekeiknek a m orta litá sa  1990

és 1996 közö tt m egkettőződött. Afri
kában  ezenkívül a hasm enéses beteg
ségek és a kanyaró á ltozata inak  száma 
m eghalad ta az egym illiót. A perina- 
talis H IV -l-transzm isszió  csökken
tésére vannak  ugyan ha tásos gyógy
szerek, am inek  egyik nehézsége a 
kö ltség -haszon  elv, jó llehe t éppen 
ezért is sürgős közegészségügyi p rio 
ritása  van.

Az AIDS Klinikai V izsgáló Csoport 
076 protokoll, m elyben az asszonyok 
a terhesség első p eriódusá tó l kezdve 
egészen a szülésig és az újszülöttek 
az első 6 héten  át z idovud in t kaptak. 
Az anya-gyerm ek  transzm isszió  a 
fejlődő országokban m ár k é th arm ad 
dal csökkent, viszont a csökkent fej- 
lődésű állam okban igen sokan  nem 
részesültek antenatalis ACTG 076 re- 
g im enben , mivel elég költséges, h i
szen az anyának és gyerm ekének  ke
zelési költsége m eghaladta a 200 USA- 
dollárt, am i akkor is tekintélyes ösz- 
szeg, ha a gyógyszer á rá t 75%-kal 
csökkentették.

Az u tó b b i két évben v iszon t lé
nyeges haladás tö rté n t az an y a -g y e r
m ek HIV-1 progresszió  csökken té
sében.

HIVNET 012 vizsgálat eredm ényeit 
K am palában 1999 jú liu sáb an  tették 
közzé. Az új gyógyszer, a nevirapin  
(non-nucleosid  reverz-transzkrip táz 
inhibitor) regim en egyetlen 200 mg-os 
adagját elég a szülés elkezdésekor az 
anyának beadni és 2 m g/kg-os adagját 
az ú jszü lö ttnek  72 ó rán  belü l. A kont
ro llcsoportban  ugyanez 600 m g zido
vud in t ta rta lm azo tt a szülés elkezdé
sekor, m ajd  3 óránkén t fo ly tatódott 
egészen befejezéséig, az újszülöttek 
adagja 4 m g/kg per os 2 x n ap o n ta  hét 
napon  át. A nevirap in  -  a zidovudin- 
nal összehasonlítva -  a H IV -1-transz- 
m issziót a 14-16. héten  47% -kal csök
kentette. A m ellett, hogy jó l tolerálták, 
lényegesen olcsóbb. A HIVNET 012 
költség-hasznát értékelve, függetlenül 
a HIV-1 sta tustó l m inden  te rhes nőt 
nevirapin-profilaxisban kellene része
síteni. Szem ben a többi te ráp iás  p ro 
tokollal, ez az összeg 5,25 U SA -dollárt 
te tt ki. A zokban az országokban, 
m elyekben a szeroprevalencia m a
gas, lényegesen több életet lehet m eg
m enteni, am inek  közegészségügyi 
fontosságát nem  lehet eléggé hang
súlyozni.

Bán A ndrás dr.
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Dermatológiai-venerológia
Pem phigus -  an tidesm osom alis a u 
to im m u n  betegség. Udey, M. C. és 
Stanley, J. R. (Derm atology Branch, 
N ational Cancer Institute, N ational 
Institu tes of Health. Bldg 10, Room  
12N 238, Bethesda, MD 20892-1908, 
USA): JAMA, 282, 572-576.

78 éves férfibeteg esetét ism erte tik , 
ak inek  bullosus bőrbetegsége 5 h ó 
nappal felvétele előtt kezdődött.

A diagnózis pem phigus vu lgaris  
volt, a d irekt szövettani vizsgálat nem  
volt diagnosztikus értékű, az in d irek t 
IF, IgG depozitum ot m utato tt a kera- 
tinocytákon  és majom oesophagu- 
son. Kezdetben prednizolont és tet- 
racyclint, m ajd azathioprint k ap o tt, 
de lényeges javulás nem  volt. Az első 
jelentkezéskor a betegen verrucosus 
plakkokat, perzisztáló erosiókat lá t
tak  a hajas fejbőrön és a tö rzsö n , a 
proxim ális izom gyengeségével. Az 
azath ioprin  emelésére abnorm álissá 
vált m ájfunkció m iatt cyclophospha- 
m ido t állítottak be, am elyre lényeges 
javulás lépett fel, m ajd a p redn iso lon t, 
citosztatikus kezelést abbahagyták . 
H at hónappal később m etasztatizáló  
carcinom a lépett fel (mely előzőleg 
nem  volt jelen). A bevezetett k em o te
ráp ia  ellenére a beteg m eghalt.

A diszkusszióban a szerzők tárgyal
ják  az autoim m un bőrbetegségek dif
ferenciáldiagnózisát, a pem phigus vu l
garis patofiziológiáját, a klinikai, hisz- 
tológiai, immunhisztológiai és im m u n 
kém iai diagnosztika kritérium ait.

A betegség lényege az ep iderm is 
sejtjeit összekötő desm oglein elleni 
autoantitest-term elés, m elynek k ö 
vetkeztében a sejtek közötti adhézió  
m egszűnik és kialakul az in traep ider- 
m alis hólyag.

A terápia: glükokortikoidok és im- 
m unszuppresszív szerek a k lin ikai ál
lapottól függő dozirozásban. A jövő ú t
ja  a kevésbé toxikus specifikus im 
m unregulációs kezelések kidolgozása.

M észáros Csilla dr.

Belgyógyászat
M egaloblastos anaem ia pszichogén  
táplálkozási zavarban. Pohl, J. és 
Strem m el, W. (Innere M edizin IV der 
Med. Klinik und Poliklinik d e r Rup- 
recht-Karls-Universität H eidelberg,

Németország): D tsch. Med. W schr., 
1999,124, 1033-1036.

A m egaloblastos anaem iák  többsége a 
Bú-vitam in- és folsavhiány következ
tében keletkező DNS-szintézis zava
rára vezethető vissza. A belekben a 
baktérium ok által szintetizált B12-VÍ- 
tam in nem  képes felszívódni, ezért 
legfontosabb fo rrása  húsokban ta lá l
ható. A lim entáris Bi2-v itam in-hiány 
tulajdonképpen csak extrém  vegetá
riánusokban jö n  létre, a nyugati o r
szágokban r itk á n  fordul elő. Időben, 
pszichésen a lterált betegekben a h i
bás táplálkozás egym agában is képes 
anaem iát k iváltani, ami d ifferenciál
diagnosztikus prob lém át okozhat.

A 68 éves nőbeteg  általános álla
pota fokozatosan rom lott, m elynek 
következtében ta rtó s  fekvésre kény
szerült. Panaszai csak klinikai vizsgá
lata alkalm ával tisztázódtak; főbb tü 
netei kb. h á ro m  hónapja fennálló 
m unkadyspnoe, szédülés és fokozódó 
icterus. T ulajdonképpen h irte len  ál
lapotrom lás m ia tt került intézetbe, 
továbbá az an aem ia  típusának  a tisz
tázása végett. Az anam nézisből a b e 
teg táplálkozási szokásai voltak a leg
feltűnőbbek. N ephrolithiasis m ia tt kb. 
12 évvel ezelő tt kalcium ban szegény 
étrendet javasolta. Két éve k izárólag 
vizet iszik, zabkását és kétszersültet 
fogyaszt. Egyéb ételektől hányingere 
és hasm enése van. Fél éve vannak  
paraesthesiái, kisfokú érzészavarok
kal. Testsúlya az utolsó fél évben nem  
változott. V érvesztésről nem  tud , v é r
átöm lesztésben nem  részesült, sze
szes italt nem  fogyaszt, rendszeresen 
nem  szedett gyógyszereket.

A beteg agitatív, icterusa van, 170 
cm-es testm agassága m ellett csupán 
55 kg. Láztalan, a végtagokon ujjbe- 
nyom atot m eg tartó , tésztatap in ta tú  
oedem a és pénzérm e nagyságú ke
rek haem atom ák láthatók. RR: 160/80 
Hgmm. A szív felett az E rb-ponton  
3/ ó - o s  erősségű szisztolés zörej ha llha
tó. Idegrendszerileg  distalisan h an g 
súlyozott deficit az alsó végtagokban 
enyhe fokú ataxiával. Az alsóvégtagi 
reflexeket nehezen  lehetett kiváltani.

A gyanú m acrocytás h iányanae- 
m iára te re lődö tt, viszont ki kellett 
zárni anaem ia pern icosát atrophiás 
autoim m un gastritisse i és icterusszal 
együtt já ró  m ájbetegségeket.

A klin ikai és labora tó rium i adatok 
szerint súlyos fokú m egaloblastos 
anaem ia d erü lt ki, alacsony H b-kon-

centrációval, leuko- és throm bocyto- 
peniával együtt. Az ind irek t szérum - 
bilirubin 3,0 m g/dl, az LDH 1629 E/l, a 
folsav és a Bi2-vitamin szérum -kon
centráció v iszont a referenciaértéke
ken belül volt, a többi v itam inok  kö
zül egyedül az A -vitam in-szin t volt a 
norm ális alatt. M elléksejtek- és in t
rinsic faktor-ellenes antitesteket nem  
tud tak  k im utatn i, vagyis im m unhe- 
m olitikus anaem iát és haem oglobi- 
nopath iát k izártak . Negatívan zárul
tak az esetleges vérvesztésre és aktív A, 
B és C hepatitisre utaló vizsgálatok is.

G asztroszkópia so rán  kifejezett 
duodenitis derü lt ki a trophiás gastri
tis és m alignitás jelei nélkül; a Helico
bacter pylori urease gyorsteszt pozi
tív. A beteg k ifejezett tiltakozása m iatt 
koloszkópiát, csontvelőpunkciót és 
Schilling-próbát nem  végeztek. A be
teget w s.-k o n cen trá tu m o k k al kezd
ték kezelni, gyógyszeresen Bi2-vita- 
m in és B -vitam in kom plex adására 
került sor, kálium , vas és vas (Il)-gli- 
cin-szulfát komplex form ájában, mely
nek következtében állapota gyorsan 
rendeződött. Sikerült étkezési szokását 
is m egváltoztatni. K ésőbbiekben pszi
choszom atikus kezeléssel együtt fo
lyam atos v itam inpó tlásban  részesült 
a háziorvos ellenőrzésével. Az észak
európai állam okban  a Bn-vitam in- 
hiány oka in testinalis m aiabszorpció; 
anaem ia pern ic iosa a 60 évesnél idő
sebbekben 1% -ban fordul elő, első
sorban  az in trinsic  fak tor csökkent 
szintézise következtében. A betegek 
90% -ában m elléksejtek elleni antites
teket és 70% -ukban in trinsic  faktor
ellenes an titesteket lehet kim utatni. 
A közel norm ális B]2-vitamin- és fol- 
sav-tükör nem  zárja ki a folyamatot, 
mivel nem  párhuzam os a szövetek vi
tam in-koncentráció jával, am i te rm é
szetesen igen alacsony. Az ism erte
tett esetből újból az a régi tanulság 
szűrhető le, hogy az anam nézisben a 
beteg táplálkozási szokásaira is ki kell 
térni.

Bán András dr.

Szemészet
A trach o m a kezelése azithrom ycin-
nel. Schächter, J., West, S. K., Mabey, D. 
és m tsai (Dept, o f L aboratory  M edici
ne and  Francis I P roctor Foundation 
University o f California, San Francis
co, USA): Lancet, 1999,354, 630-635.
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RGP lencse esetén, 3,5/10 000 a napi 
viselésű lágy lencse esetében, m íg k i
ugróan  m agas, azaz 20/10 000 a ta rtós 
viselésű lencse esetén. 65 esetben  tö r
tén t m ikrobiológiai vizsgálat. A tenyé
szet 30 esetben (46%) volt pozitív, 
12 esetben  (18%) norm ál okuláris 
flórát m utato tt, míg 23 esetben (35%) 
az eredm ény  negatív lett. A leggyak
rabban  izolált kórokozók a Pseudo
m onas aeruginosa  (n = 8) és a Serra
tia  spp (n = 7) voltak, csak  néhány 
esetben  m u ta ttak  ki acan tham oebát, 
gom bát pedig  egyszer sem . A legsú
lyosabb gyulladást a Pseudom onas 
idézte elő: legnagyobb fekély, leg
hosszabb hospitalizáció (átlag  3,3 
nap) és legtöbb kontrollvizsgálat (á t
lag 10,3 db). Öt esetben a lá tóéles
ség 20/70 alá rom lott (3 esetben 
P. aeruginosa  volt a fertőző ágens), 
egy esetben  szaruhártya-átü lte tés vált 
szükségessé.

Felm érések szerint a k o n tak tlen 
csék alapanyagának fejlesztése, a tá 
roló- és tisztítószerek m inőségének 
javítása és a felvilágosítás ellenére 
1987 ó ta nem  csökkent az ulceratív  
kera titisek  incidenciája a k o n tak tlen 
cseviselők körében. Mivel v ilágszerte 
igen nagy  a kontaktlencseviselők szá
m a (USA): 28 millió,UK: 1,7 m illió) és 
mivel a legveszélyeztetettebbek a ta r
tós v iselésű lencsék használói, a k o n 
tak tlencsében  való alvástól m in d e n 
képpen javasolt tartózkodni.

Hidasi Vanda dr.

Fog és szájbetegségek

A Chlam ydia trachom atis  által oko
zott trachom a (kötőhártya-gyulladás, 
am ely hegesedéshez, a szem pillák be
felé fordulásához és a  szaruhártya el- 
boru lásához vezet) a m egelőzhető 
vakság vezető oka a fejlődő országok
ban. A világon 150 m illió em ber (főleg 
gyerekek) szenved trachom ában , 6 
m illióan m egvakultak  a betegség kö 
vetkeztében. A vakság megelőzésére 
irányuló p rog ram ok  hosszú időn át 
tetracyclin szem cseppet adnak gyer
m ekeknek vagy teljes életközösségek
nek. De az erősen fertőzö tt endém iás 
terü leteken a helyileg ado tt cseppek 
csak rövid  ideig védenek, hosszú 
távon nem  befolyásolják a trachom a 
gyakoriságát. A Chlam ydia trachom a
tis a kö tő h árty án  kívül az orrgaratot, 
to rkot és a végbelet is m egfertőzi, ami 
ellen nem  véd a szem csepp. Az azith
rom ycin hatékony, egyszeri adagú 
gyógyszere a genitális chlamydia 
okozta gyulladásnak, így feltételezhe
tő, hogy a k ö tő h á rty a  és az extraocu- 
laris fertőzések hatékony  gyógyszere 
is lehet.

Egy m ulticen trikus tanulm ány ösz- 
szehasonlíto tta a három  héten  át he
tente egyszer per os ad o tt azithrom y
cin (fertilis korú  nőknél ery throm y
cin vagy am oxycillin két héten  át) és a 
hat héten  át n apon ta  egyszer cseppen
tett tetracyclin  szem csepp trachom a
gyógyító hatásá t három  endém iás af
rikai ország két-két településén. A kö
tőhártya-gyulladás legnagyobb preva- 
lenciával a 10 év alatti gyerm ekeknél 
jelentkezett. A Chlam ydia trachom a- 
tis t ligáz láncreakcióval (LRC) identi
fikálták. A kezdetben LCR-pozitív és 
legalább egyszeri adag azithrom ycint 
szedett esetek közül 94% negatív volt 
a teráp ia u tán  2 -3  hónappal. Ugyan
ez az arány  82,1% volt a tetracyclin 
szem cseppet használó  csoportban. 
Egy év u tán  az LCR-pozitivitás m ind
két csopo rtban  lényegesen (60-90%- 
kal) alacsonyabb volt, m in t az indu
láskor. Az LCR-pozitivitás és a klinikai 
tünetek  aránya egy év u tán  is alacso
nyabb volt az azithrom ycin-csoport- 
ban.

A fentiek alapján  az endém iás tele
pülések lakóinak  per os azithrom ycin 
kezelése nagy fokban csökkenti a 
Chlam ydia trachom atis fertőzöttséget 
és a trachom a előfordulását. A kezelés 
nem  korlátozható  csak az aktív fer
tőzöttekre, m ert ilyen esetekben az 
újrafertőződés nagyon gyorsan jelent
kezik. U gyanakkor a későbbiekben

hasonló  széles k ö rű  kezeléseknél ki- 
terjedtebb földrajzi területek egyidejű 
kezelése javasolt főként ott, ahol 
nagyfokú a vándorlás. A kezelés u tán  
a településre költöző új lakók keze
lendők  a reinfectio  megelőzésére, és 
az azithrom ycin-kezelés időnkénti 
(évenkénti?) ism étlése is m érlegelen
dő a teljes k ö rű  gyógyítás érdekében.

P ám erZsuzsanna dr.

K ontaktlencse-viseléssel tá rsu lt m ik- 
rob iális k era titis  incidenciája és az 
azzal összefüggő m orb id itás. Cheng,
K. H., Leung, S. L., H oekm an, H. W. és 
m tsai (R otterdam  Eye Hospital, Rot
terdam , H ollandia): Lancet, 1999,354, 
181.

A kontaktlencse-viseléssel társult 
m ikrobiális keratitisek  incidenciája 
csakúgy, m in t az azzal kapcsolatos 
m orb id itás nem  pontosan  ism ert a 
kontaktlencsét viselők körében. Mivel 
a kontaklencse-viselők szám a folya
m atosan  nő, egyre nagyobb fontos
sággal b ír a kontaktlencse-viselés 
ezen legsúlyosabb, leggyakrabban 
bak térium ok  által előidézett szövőd
ménye.

A szerzők gondosan  kidolgozott 
protokoll szerin t begyűjtö tt adatok 
statisztikai elem zése révén próbálták 
felm érni a helyzetet H ollandiában. 
A H olland Szem orvostársaság összes 
bejegyzett tagját (440) m egkeresték, 
akik  közül végül is 379-en szolgáltat
tak  adatokat. A vizsgálatba a holland 
népesség random szerűen  kiválasz
to tt, 12 évesnél idősebb tagjait vonták 
be. A prospektiv  epidem iológiai ta 
nulm ány szerin t 1994 és 1997 között 
közel 1,4 m illióan viseltek kontakt- 
lencsét H ollandiában: 639 ezren napi 
viselésű (m indennap  le kell venni) r i
gid gázáteresztő (RGP) lencsét, 713 
ezren napi viselésű lágy lencsét és 24 
ezren ta rtó s viselésű (típustól függő 
ideig folyam atosan a szem en m arad 
hat, „benne lehet aludn i”) lágy len
csét. 1996. április 1-jétől jún ius 30-ig 
92 keratitises esetet diagnosztizáltak 
k lin ikai tünetek  alapján  a szem orvo
sok. Az érin te tt páciensek 17 esetben 
nap i viselésű RGP lencsét, 63 esetben 
nap i viselésű lágy lencsét és 12 eset
ben  ta rtó s viselésű lencsét használtak, 
fgy a m ikrobiális keratitis becsült 
éves incidenciája a következőképpen 
alakult: 1,1/10 000 a napi viselésű

Ö sszefüggés a fogszuvasodás és a vér
p lazm a ó lom szintje között. M oss, E. 
M., Laphear, B. R, Auinger, P. (U niver
sity o f R ochester Medical C enter, Ro
chester, USA): JAMA, 1999, 281, 2294.

A nyom elem ek szerepét vizsgálva a 
fog- és szájbetegségek lé trejö ttében , 
az 1990-es évek elején felm erült a k ap 
csolat lehetősége a fogak ó lom tarta l
m a és a fogszuvasodás (caries) között. 
Watson és m tsai 1997-ben végzett ál
latkísérleteikben a praenatalisan és pe- 
rinatalisan  ólom -expozíciónak kite tt 
nőstény patkányok utódaiban szigni
fikánsan több szuvas laesiót találtak, 
m in t a kontrollcsoportban.

Szerzők az Egyesült Á llam okban 
1988-1994 között elvégzett harm ad ik  
nem zeti egészségügyi és táplálkozást
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vizsgáló felm érés („Third N ational 
H ealth and N utrition  E xam ination  
Survey = NHANES III”) m integy 
40 000 egyént érintő vizsgálati ad a ta i
ból 24 901, 2 és 17 év közötti gyer
m ekben kerestek összefüggést a v é r
p lazm a ólom szintje és a dentalis 
caries prevalenciája között.

A vizsgált gyermekek adatait három  
korcsoportra bontva analizálták: a 2-5  
éves korcsoportban a tejfogak caries- 
prevalenciáját (dfs index), a 6-11 és 
12-17 éves korcsoportban a m arad ó 
fogak cariesviszonyait (DMFS index) 
vizsgálták. M indhárom  korcsoportban 
statisztikailag szignifikáns összefüg
gést (a két nagyobb korcsoportban 
erősen szignifikáns öszszefüggést) ta 
láltak a vér ólomszintjének nívója és a 
cariesstatus között. Ezek a különbségek 
a szociális tényezők, táplálkozás és 
fogászati gondozottság különbségei
nek kiküszöbölése után is jelentősek 
m aradtak. A vér ólomszintjének 0,24 
pmol/1 (5 pg/dl) növekedéséhez a ca- 
riesráta 80%-os emelkedése társult.

Az 5-17 éves gyermekekben észlelt 
cariesek 13,5%-a magas ólom -expozí
cióhoz, míg a gyermekek 9,6% -ában 
a caries-prevalencia mérsékelt ó lom 
expozícióhoz társult. Az USA népessé
gére átszámítva ez annyit jelent, hogy 
m integy 2,7 millió ólom-expozíciónak 
kitett gyerm ek a dentalis caries szem 
pontjából rizikócsoportnak tekinthető. 
A városokban élő gyermekek az ólom 
expozíció nagyobb mértéke m iatt foko
zottan veszélyeztetettnek szám ítanak.

A befolyásoló tényezőket és a hatás- 
m echanizm ust tekintve term észetesen 
m ég számos kérdés tisztázásra szorul, 
így az ism ert összefüggésben a rossz 
szociális status -  magas caries-preva
lencia között az ólom-expozíció je len
tős szerepet játszhat. Továbbá kérdé
sesek a fluorid-prevenció, főleg az 
ivóvíz fluordúsítása során a fluoridok 
és az ólom interakciói. Ezek tisztázá
sáig is azonban a környezeti ó lom ár
talom nak kitett helyeken ajánlatos a 
rizikócsoportok fluorid-expozícióját 
növelni és táplálkozási, szájhigiénés 
szokásaikat a caries megelőzése céljá
ból elősíteni.

Bánóczy Jolán dr.

Igazságügyi orvostan
H áború  és egészség. So lferinó tó l Ko- 
szovóig. -  Az orvosok szerepének  k i
alakulása. Iacopino, V. és W aldm an, R.

J. (Physicians for Hum an Right, 188 
C ourtney Dr., H enderson, NY 89014, 
USA): JAMA, 1999,282,479.

A fegyveres összeütközések a XX. szá
zadban 100 m illió t m eghaladó em 
beráldozatot követeltek, akik közö tt 
növekvő szám ban  voltak po lgári sze
mélyek. M anapság a háborúk  okozta 
halálozások 90% -a polgári személy. 
A kínzásokat, erőszakos eltűnéseket, 
politikai gyilkosságokat tucatny i o r
szágban rendszeresen gyakorolják. 
Több m in t 100 millió taposóakna  
fenyegeti az em berek életét és testi ép 
ségét. 1995-ben a világon m inden  200 
em ber közül egyet elűzött o tthonábó l 
a hábo rú  vagy a  politikai elnyom ás.

H enri D u n an t svájci állam polgár 
1859-ben O laszországban a solferinói 
csatában lá tta , hány katona halt m eg 
orvosi kezelés hiányában. D unan t a 
sebesültek szám ára orvosi segítséget 
szervezett. N éhány évvel később 
Genfben nem zetközi konferencia ösz- 
szehívását kezdem ényezte, am i a V ö
röskereszt Nem zetközi B izottságának 
m egalapításához vezetett és am it k é 
sőbb az 1949. évi első genfi konvenció 
elfogadott. Az elm últ 30 évben az o r
vosok az em beriességi ak tiv itás elő
őrsei lettek. A biafrai háború , a N igé
riából való kiválás idején keletkezett 
az O rvosok H atárok nélkül m ozga
lom. A zóta az orvosoknak és egész
ségügyi szakem bereknek m ódjuk  volt 
szak tudásukat és ism ereteiket alkal
m azni K am bodzsában, E tiópiában, 
R uandában, Boszniában és Koszo
vóban.

K oszovóban újságírók és az em beri 
jogok k u ta tó i vizsgálták, d o k u m en 
tálták és közölték  az em beri jogok 
sokszoros m egsértését. V életlensze
rűen kiválaszto tt 1180 em beri jo g sé r
tés á ldozatát tanulm ányozták  31 m e
nekü lttábo rban . A vizsgálatok k im u 
tatták, hogy  az albánokat Koszovóból 
sz isztem atikusan és b ru tálisan , e rő 
szakkal k iűzték . A vizsgálatokban 
résztvevők 91% -a szám olt be arró l, 
hogy erőszakkal kényszerítették, 
hagyja el o tthoná t. Az 1180 közül csak 
5 (0,4%) vallo tta , hogy azért kénysze
rült o tth o n á t elhagyni, m ert a Koszo
vói Felszabadítási Hadsereg tagja volt. 
M inden 3. háztartásból legalább egy
ben (31%) verésről, gyilkosságról, 
kínzásról, eltűnésről, fegyveres fenye
getésről, n em i erőszakról szám oltak  
be. A 29 koszovói városból 23-ban 
szám oltak  be túlkapásról, am elyek

nek több m in t a fele (58%) 1999. áp ri
lis -m ájusban  tö rtén t. M inden vála
szoló közül egy látta orvosi berende
zések rom bolását, vagy volt tanú ja  a 
betegek és egészségügyi szem élyzet 
elűzésének a szerb rendőrség  vagy 
katonaság által, továbbá orvosi b e
rendezések katonai célra való felhasz
nálásának.

A technológiai haladás évszázada 
ellenére a háborús és po litikai tú lka
pások  aláássák és egészséget és a v i
lágközösség jóllétét. A hivatásos 
egészséggondozók kötelessége, hogy 
védjék és segítsenek be ta rtan i az em 
b eri jogokat.

[Ref.: A címben em lített solferinói 
csata a piem onti-francia ész osztrák 
háború legnagyobb ütközete volt. A  há
ború egyik orvosi vonatkozása, hogy 
Ferenc József császár és király itt szer
ze tt lueses fertőzésének kései követ
kezm énye a tabes dorsalis volt. A to
vábbi következmény Erzsébet királyné 
fertőzése, akinek az erélyes kezelés m i
att fia ta l korában a fogai kihullottak.]

Jakobovits A nta l dr.

B alkáni h íradás. Az em beri jogok 
m egsértése Balkán Koszovó rég ió já
ban . Gent, R. N. (M orecam be Bay 
H ealth Authority, Tenterfield, Brig- 
steer Road, Kendal, C um bria LA9 
5EA, Anglia): J. Epidem iol. Com m. 
Health, 1999,53, 594.

A szerző ez év m áju s-jú n iu sáb an  h á 
rom  hetet tö ltö tt M acedóniában m int 
orvos tisztségviselő, aki felelős az al
b án  m enekültek Egyesült K irályságba 
m enekítésében. Feladata az volt, hogy 
kijelölje azokat a m enekülteket, ak i
nek  egészségügyi ellátása legjobban 
az Egyesült K irályságban b iz tosítható  
és hogy hasznos inform ációkat gyűjt
sön. N aponta szoros érin tkezésben 
volt a koszovói albán m enekültekkel 
M acedóniában és m eggyőződhetett 
róla, m ilyen m értékben  sérültek az 
em beri jogok. K özlem ényben erre a 
kérdésre koncentrál. A szerző h ivat
kozik, illetve idézi az Egyesült N em 
zetek Szervezete 1948-ban elfogadott 
alapokm ányát az em beri jogokról és 
ezek m egsértéséről. Beszám olók van 
nak  a d irekt testi bán talm azásokról, 
verésekről, nem i erőszakró l és gyil
kosságokról, am elyek gyakoriak  vol
tak. A testi bán talm azások  a gyerm e
kekre is kiterjedtek. G ondosan ellen

42



őrizték  a külsérelm i nyom okat, am e
lyek világosan tanúskod tak  a régebbi 
sérülésekről. A koszovói albán em 
berek  láthatóan m entális d istressben  
szenvedtek. M inden idegentől féltek, 
vonakodtak a sá tru k a t elhagyni, szá
m os em ber a testi bántalm azások  
jeleit viselte. Nyilvánvaló volt a m aga
ta rtás  zavara és a m élyreható  pszichés 
ném aság, a gyerm ekek részéről pedig 
hisztériás félelem volt m egfigyelhető, 
am int egyenruhás férfiakat láttak, 
am i m ég a NATO katonákkal szem ben 
is megnyilvánult.

Az Egyesült K irályságba egy 52 ta 
gú csoportból 44 férfit vittek. Életko
ruk  14 és 70 év között volt. A csoport 
többi tagja A lbániába távozott. A cso
po rt a koszovói Lipljan bö rtönében  
volt fogságban. B ebörtönzésük  m in 
den tárgyalás vagy m eghallgatás nél
kül tö rtén t. M indnyájukat rendszere
sen verték. T anúsították m ás, b ö r tö n 
ben  ta rto tt foglyok sanyargatását is. 
A fogva tartás 2-től 6 hétig  ta rtro tt. 
Némelyeket azért ta rto tták  fogság
ban, m ert gyanúsak voltak, hogy a 
Koszovói Felszabadítási Hadsereg 
tagjai. Sok koszovói m enekü lt azért 
hagyta el az o tthonát, m ert m egfe
nyegették. Többen beszám oltak  arról, 
hogy a hadseregnek vagy a félkatonai 
szem élyeknek kellett a szabad elköl
tözésért fizetni. Közel 850 ezer koszo
vói hagyta el o tthoná t és m enekült 
m ás országba. Sokuknak m inden  iga
zoló iratát, útlevelét elvették, ingósá
gaikkal együtt. A szem élyazonosság 
bizonyítékának elvételével nem  tu d 
ták  a nem zetiségüket igazolni. Az 
egyik albán elm ondta, hogy ism erősei 
közül legkevesebb húszat megöltek.

A jelenlegi koszovói albánok  és 
egészen biztos a jövő generációk  sora 
a szájhagyom ány ereje fo ly tán  a k ite r
jed t családokban, olyan sebeket ő riz 
nek, am elyek e tá rsadalom nak  nagy 
részét sértették. A trau m atik u s élm é
nyek m inden  bizonnyal több  generá
ción át élnek majd.

A szerző végeredm ényben a rra  a 
m eggyőződésre ju to tt, hogy  a ren d 
szeres, durva atrocitások  az em berek 
m egfélem lítését szolgálták -  azt, hogy 
a m enekültek térjenek vissza Koszo
vóba. Az ellenzéki vezetőket, a szak
m ailag já rtas  személyeket, az em ber
jogi aktivistákat meggyilkolták (ezt a 
m édia a boszniai krízis idején eliticí- 
d ium nak = az elit k iirtásának nevezte). 
Az irányított szisztematikus tú lkapá
soknak a szerző szerint hárm as célja

volt: 1. elűzni az albán népességet 
Koszovóból, 2. alapvető m entális félel
m et kelteni a saját b iz tonságukat il
letőleg és 3. azok, akik  m egkísérlik  a 
visszatérést, ne ta láljanak  oktatási, 
egészségügyi vagy bárm ilyen  szak
m ai in fra stru k tú rá t és po litikai veze
tő t, aki jogaikat védené.

A szerző három hetes ott-tartózko- 
dása folyamán sok albánnal találkozott 
a szolgálata közben és azt hiszi, hogy 
a történtek hosszú távon meggátolják 
a koszovóiak visszatérését (a vissza
térők ezrei a szerző hiedelm ét megcá
folják). A különböző gyilkosságokon, 
testi erőszakon és m entális gyötrel
meken kívül m ég az utolsó tíz évben ott 
volt az egészségügyben az albánokkal 
szembeni diszkrim ináció is. A diszkri
mináció különösen nyilvánvaló a szü
lészeti és gyermekegészségügyi szol
gálat terén. Különösen nyugtalanító 
volt az albán anyák beszám olója, hogy 
a szerb szülésznők szándékosan sebe- 
sítették meg az újszülötteket. A szerző 
két szándékos koponyatörésről tud. Ez 
nem csak foglalkozás körében elköve
tett kötelességszegés, hanem  súlyos 
bűntény is. Az egyik újszülöttet szerző 
az Egyesült Királyságba küldte kezelés
re, a másikat a kollégája látta el. A Ko
szovóban tö rténtek  sok esetben po ten
ciális háborús bűnök.

[Ref.: A szerző fe n ti közlem ényé
ben és M atuska M árton: Vérbosszú 
Bácskában cím ű könyvében leírtakban  
egyes helyeken hasonlóságok lelhetők 
fe l]

Jakobovits A n ta l dr.

Orvosok az Emberi Jogokért doku
mentálják az albán orvosok és bete
gek elleni rendszeres túlkapásokat.
Leaning, J. és m tsai (H arvard  C enter 
for Population an d  D evelopm ent S tu
dies, 100 Boylston Street, Suite 702, 
Boston, MA 02167, USA): Lancet, 
1999,353,921.

1998 szeptem berében találták m eg dr. 
Led Ukay albán orvos m egcsonkított 
holttestét. Dr. Ukay általános orvos 
volt, a gradicei rendelőben dolgozott. 
A halála előtti napokban a szerb hata
lom  vadászott rá. A holttest azonosítá
sakor látták, hogy a jobb kezét levág
ták. Dr. Ukay egyik a sok egészségügyi 
dolgozó közül, akik áldozatai az al
bánok elleni erőszakkam pánynak. Az 
Orvosok az Emberi Jogokért képviselői 
az am erikai Bostonból jöttek, a c soport

tagjai: három  orvos, egy jogász és öt 
egészségügyi kutató. A csoport több 
m int 100 em berrel beszélt, közülük 
több m in t 75 az albán egészségügyi 
szakem berek és betegek elleni túlka
pásról szám olt be. A vizsgáló csoport a 
rendszeres szerb zsarnokságot fedezte 
fel az albánok ellen, am i az elmúlt év
ben drám ai m ódon erősödött. Azokat 
az orvosokat, akik m egpróbáltak az itt 
élő em bereken segíteni, zaklatták és 
üldözték őket 1998. február óta. Két al
bán orvost megöltek, egy m ásik a tapo
sóakna áldozata lett. Legkevesebb hat 
orvost a szerb rendőrségi fogdában 
m egkínoztak és tucatnyi orvost m ene
külésre kényszerítettek. A szerb ren
dőrség és egészségügyi hatóságok al
kalm azottainak túlkapásai az albán be
tegek ellen is irányultak, beleértve a 
veréseket és az ágyhoz vagy fűtőtesthez 
bilincselést. Egy esetben a com bcsont 
külső rögzítését a posztoperatív beteg
ről idő előtt eltávolították, a rendőrség
re vonszolták és bebörtönözték. Más 
alkalom m al gum ibottal piszkálták a 
sérülést, késleltetve a gyógyulást és a 
fertőzés veszélyét idézték elő. A szerb 
hatósági közegek sok albán egészség- 
ügyi gondozót testi k ínzásnak vetették 
alá. D okum entált, hogy legkevesebb 
négy albán orvos kezét vagy felsőtestét 
bottal verték. Egy orvosnak plasztik
zacskót húztak  a fejére és megfojtották. 
Egy m ásik orvost elektrosokkal fenye
gettek meg. Az ilyen erőszakos cselek
mények veszélyeztették a m ár úgyis tö 
rékeny egészséggondozási rendszert, 
akkor, am ikor a végsőkig kim erült em 
berek a járványok és betegségek foko
zott veszélyének voltak kitéve. Az am e
rikai vizsgálócsoport felhívta a nem 
zetközi közösség figyelmét, hasson 
oda, állítsák m eg az egészségügyi szak
em berek és betegeik elleni tám adá
sokat és védjék meg az orvosokat. 
Amíg a szerb hatóságokat nem  féke
zik meg hatásosan, azok folytatják az 
üldözést. Sok ártatlan polgári sze
mély a szenvedő áldozata a nem zet
közi jog és norm ák  nyilvánvaló át
hágásának.

Jakobovits A n ta l dr.

A klinikus és a laboratórium
Aptamerek: a diagnosztikus célra ki
fejlesztett antitestek új vetélytársai.
Jayasena, S. D.: Clin. Chem ., 1999, 45, 
1628-1650.
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Az eddig diagnosztikusán alkalm azott 
antitestek fehérjék voltak. Az antigén 
ellen egy élő szervezetben (állatban) 
term eltetnek specifikus ellenanyagot. 
A specifikus ellenanyag-termelő sejtek 
segítségével előállított hibridom ák ré 
vén magas specificitású, m onoklonális 
antitest előállítására is lehetőség nyílt.

Ezeknek az antitesteknek a kifej
lesztését és felhasználását néhány  té 
nyező korlátozza:

1. van, am ikor az antigén nem  elég 
erős, vagy nehezen tolerálható (pél
dáu l toxin);

2. ha állatokból izolálják, aspecifi- 
kus reakció léphet fel a vizsgálandó 
em beri savó és az állatból szárm azó 
an titest között;

3. rendkívül drága és munkaigényes 
egy új hibridom avonal kifejlesztése;

4. ugyanannak az an titestkészít
m énynek a m inősége gyártási szériá 
tó l függően különböző lehet;

5. em iatt az assay-t ism ételten vali- 
dáln i kell laboratórium onként;

6. előfordul, hogy -  bár in  vivo az 
an titest kö tőd ik  az antigénhez -  in 
v itro  körülm ények között nem ;

7. mivel az antitest fehérje, ezért 
m agasabb hőm érsékleten könnyen  
denaturálódhat;

8. az antitesthez kötött je lzőm ole
ku la zavarhatja az an tite s t-an tig én  
kapcsolódást.

Az utóbbi 8 évben ezeknek a h á t
rányoknak a kiküszöbölésére új t íp u 
sú „antitesteket” fejlesztenek ki: az ap- 
tam ereket. Ezek tu lajdonképpen oli- 
gonukleotid  szekvenciák. A szekven
ciák térbeli szerkezetét alapvetően 
m eghatározza a bázisok sorrendje . 
(A kombinációs lehetőség egy 40 b á 
zisból álló szekvenciánál 1,2 x  1024.) 
Ilyen sokféle m olekula között m egvan 
annak  a valószínűsége, hogy az adott 
epitopra -  térbeli szerkezete révén  -  
„rá tapadjon” egy szekvencia. Ez a 
szekvencia rendkívül nagy p rec izitás
sal és reprodukálhatósággal sz in te ti
zálható, szaporítható.

Az aptam er további előnye, hogy  az 
oligonukleotid  sor végéhez újabb 
nukleotidok, m ajd jelzőanyag k ap 
csolható anélkül, hogy az az an ti
test-an tigén  kötést zavarná. A nuk- 
leotid-m olekula stabilabb, m in t a fe
hérje. Az antigén biológiai term észete 
(például toxin) nem  befolyásolja elő
állítását. Kifejlesztése olcsóbb, m in t a 
hagyom ányos antitesté.

A kifejlesztési -  az ún. SELEX 
(Systematic Evolution of Ligands by

Expontential E nrichm ent) -  folyam at 
első lépése egy D N S-könyvtár k ia lak í
tása: a m a használt könyvtárakban  
m integy 10l4-1 0 15-féle, véletlenszerű
en összeállított szekvencia található. 
A könyvtárból k ivett szekvencia-ke
veréket inkubálják  az antigénnel. N é
hány szekvencia „ rá tap ad ” az an ti
génre, a több it m osással eltávolítják. 
A kö tődö tt nukleo tidokat izolálják, 
am plifikálják és ezeket használják  fel 
a következő szelekciós lépéshez, k ivá
lasztják, m elyeknek legnagyobb az af
finitása az antigénhez. Ezt a szelekciót 
többször ism étlik. A lé trehozott apta- 
m erek affinitása megegyezik, vagy 
talán  m agasabb is a fehérje term észe
tű  antitesteknél.

Term észetesen az ap tam erek  előál
lításánál szám os technikai p rob lém át 
kellett legyőzni. Ebből az egyik leg
fontosabb a RN S-bontó enzim ek h a
tásának a kivédése. Ezért m ódosíto tt 
szerkezetű nukleo tidokat használnak, 
olyanokat, m elyeket ezek az enzim ek 
nem  tu d n ak  felism erni és a közö ttük  
levő kötéseket nem  tud ják  hasítani. 
Az áttekintő  közlem ény részletesen 
tárgyalja az ap tam erek  potenciális 
szerepét a kü lönböző  d iagnosztikus 
assaytípusokban. M ár szám os antigén 
(enzimek, növekedési faktorok, a n 
titestek, sejtadhéziós m olekulák  és 
génszabályozó faktorok) ellen állíto t
tak elő aptam ereket.

Vásárhelyi Barna dr.

Képalkotó eljárások
Klinikai áttekintő elemzés. A haladás 
új irányai. A radiológiai diagnoszti
ka. Hawnaur, J. (Dept, of D iagnostic 
Radiology, U niversity o f M anchester, 
M anchester, M13 9PT, Anglia): BMJ, 
1999,319, 168-171.

A radiológia korszerű  képalko tó  eljá
rásai során  közvetlenül d igitális k é 
pek előállítására van lehetőség. Eze
ket filmre lehet fényképezni, azonban 
kézenfekvőbb a közvetlen digitális 
adatrögzítés („film m entes” rad io ló
giai osztályok).

H agyom ányos körülm ények között 
a rön tgensugár fényem issziót okoz, 
ezt rögzítjük  film re. Az ú jabban  kifej
lesztett foszforlem ez  anyagában lét
rehozott aktiváció (fotostim ulációs 
kiolvasó ú tján ) közvetlenül digitális 
jelekké alakítható . E nnek előnye,

hogy expozíciós h ibák  m ia tt nem  kell 
a felvételt m egism ételni, am i önm agá
ban dóziscsökkenéssel jár. M ásik elő
nye, hogy közvetlenül a „w orkstation” 
szám ítógép ernyőjéről folyhat a lele
tezés (mely akár „hangos le letként” is 
archiválható). H arm ad ik  előnye, hogy 
a („DICOM3” szabvány szerin ti) ké
pek szám ítógépes in form atikai háló
zaton továbbíthatók  („teleradioló- 
gia”). N egyedik előny az archiválás 
sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé vá
lása, a helyigény drasztikus csökken
tésével.

A kom putertom ográfia  (CT) te r
m észetesen közvetlenül digitális ké
peket ad. A korszerű  „sp irá l” (helye
sebben „helikális”) CT lényegesen 
gyorsabb vizsgálatot tesz lehetővé, 
egy légvétel b en n ta rtása  alatt az adott 
teljes testvolum en m egvizsgálható 
(„volum etrikus” m érés), am ely speci
ális képrekonstrukciós program okkal 
„virtuális endoszkópiá t” is lehetővé 
tesz. A gyors m érés az intravénásán 
adott kontrasztanyag felhígulása  nél
kül intenzíven ábrázolja az erekben 
áram ló vért. (Ez pu lm onalis em bólia, 
vagy az a rté ria  hepatica és a porta  
rendszer kü lön-kü lön  fázisú ábrázo
lását, illetve a vesecortex és -velő el
térő m egjelenítését is lehetővé teszi.) 
A legújabb ultragyors elektronsugár- 
CT a co ronariaerek  vizsgálatára is 
alkalm as.

A m ágneses rezonancia (MR) is 
m ár a gyors képalkotó eljárások közé 
került -  a legújabb fejlesztések kap
csán. Ez (az egy légvétel benntartása 
alatt végzett vizsgálat m iatt) m ár a 
megfelelő m inőségű hasi és a m ell
kasi (sőt szív) vizsgálatokat is lehe
tővé teszi. A kontrasztanyag -perfúzió
val a m egm arad t m etabolikus aktivi
tás (az ischaem iás elváltozáson belül) 
is ábrázolható.

Az u ltrahangvizsgálatok terén  a 
kellően kicsiny transducerek  endolu- 
m inalis d irek t gastro in testinalis, sőt 
endovascularis vizsgálatokat is lehe
tővé tesznek. A digitális képtárolás 
m ellett a m ásodlagos m anipulációk
kal három dim enziós rekonstrukciók 
is előállíthatok. Ú jabban a visszavert 
m agasabb fe lharm onikus jelek  detek
tálása is lehetővé vált, am i diagnosz- 
tikailag értékesebb képeket eredm é
nyez. A széles spek trum ú  ultrahang 
a csont m észtarta lm únak  kvantitatív  
m eghatározásást teszi lehetővé.

A m orfológiai eltérések m ellett el
sősorban  a fu n kc ió  eltéréseit ábrázol
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ják  az izotópos eljárások. A pozit
ronem issziós tom ográfia  (PÉT), pél
dául a glükóz-m etabolizm us  m egje
lenítésével a m alignus sejt fokozott 
anyagcseréjét teszi láthatóvá. Tumor
specifikus rad ionuk lidok  is léteznek 
m ár (például a Tc-sestam ibi). A funk 
ció ábrázolásának m ásik  lehetőségét 
a legújabb speciális M R I-eljárások k í
nálják. Az agyi fu n k c ió  leképezésére 
az agyi vérátáram lás olyan kis válto
zásait detektálják, m elyek a neuronok  
aktiv itását kísérik.

Ábrázolható a víz p ro ton ja inak  dif
fú z ió ja  is, am i agyi ischaem ia korai 
fázisában is (m ár az oedem a m egje
lenésekor) lokális változást m utat.

M ester Á dám  dr.

Máj- és epeúti betegségek
Egy hepatológiai szakértő rendszer, a 
„H epatoC onsult” k iértékelése. Busc- 
her, H. P. és m tsai (M edizinische Kli
n ik  II. DRK-Kliniken K öpenick és 
M edizinische Klinik, U niversität Frei
burg , Ném etország): Dtsch. Med. 
W schr., 1999,124, 989-992.

A gyorsan bővülő orvosi ism eretek a 
szakterület növekvő specializálódását 
igénylik. Egyre gyakrabban  van szük
ség segítségre a d iagnosztikus és te rá 
piás döntéseknél. Á ltalános tankönyvi 
ism eretek egyes esetekben elégtele
nek lehetnek, ezért szükségessé válik 
szakkonzíliárius segítségül hívása, aki 
nem  áll m inden esetben rendelkezés
re. Ezekben az esetekben jó  szolgála
to t nyújtanak az ún. orvosi szakér
tő i szám ítógépes rendszerek. Ezek a 
rendszerek a tankönyvekkel szem ben, 
am elyek általános in form ációkat ad 
nak, azzal az előnnyel rendelkeznek, 
hogy a konkrét esetre vonatkozó a ján 
latokat tartalm azzák. A használható 
ság azon múlik, hogy a gyakorlatban 
felhasználható, egyedi esetre vonat
kozó ism ereteket nyújtanak-e. A H e
patoC onsult (HC) szakértő i rendszer 
a hepatológiai d iagnosztikát tám o 
gatja és a kereskedelem ben hozzá
férhető. A p rogram ban m egtalálható 
egy tünetanalizáló, egy diagnosztikus 
és egy m agyarázó kom ponens hoz
zátartozó  szabálym agyarázattal. A d i
agnózishoz vezető ú t az anam nézi- 
sen, a fizikális vizsgálaton, a laborle
leteken és ultrahangos vizsgálaton 
keresztül vezet. Ha kiegészítő vizs

gálatra van szükség a diagnózis m eg
állapításához, akkor azt a p rog ram  
jelzi.

A HC ism eretanyaga a hepatológia 
tartom ányából ered. A főcsopo rt a 
m ájbetegségek és ezen belül nozoló- 
giai és patofiziológiai szem pontok  
szerinti a lcsoportok vannak . H atár- 
terü leti d iagnózisok a belgyógyászat 
egyéb területeiről, m in t d ifferenciál
diagnózisok vannak  csoportosítva. 
Összesen 234 diagnózist reprezentál 
a rendszer.

A végső diagnózis m egállapítását 
szabályok irányítják. Egyszerű vagy 
komplex „Ha-Akkor” szabályok kap 
csolják a tüneteket direkt vagy köz
bülső lépéseken keresztül a diagnózis
hoz. A komplex szabályok különböző 
tüneteket kötnek össze. Összesen 2809 
szabályt tartalm az az adatbázis.

A tünetek  és a leletek ad ják  a fel
tételezett diagnózist. Ez azu tán  m eg
határozza a d iagnosztika további lé
pését, megfelelő kérdéseken keresz
tül, amelyek m egerősítik  vagy elvetik 
a hipotézist.

A rendszer kiértékelése am buláns 
és osztályos fekvőbetegek bevonásá
val történt. Az értékelés alapjául szol
gált a diagnosztikus javaslatok találati 
pontossága, am elyeket a végleges k li
nikai diagnózis ism eretében m értek  
fel. A Freiburgi Belklinika M ájgondozó 
A m bulanciájáról, valam int a Köpe- 
nicki Belklinika osztályos betegeiből 
válogatták ki az orvosok az eseteket 
hepatológiai fődiagnózisokkal. A tü 
neteket és a leleteket elő írt so rre n d 
ben  felvitték a rendszerre. Az adatok  
táro lása három  fázisban tö rtén t. E lő
ször az anam nézis és a fiz. vizsgálat 
került felvitelre, Xa jelzéssel, m áso d 
szor a laborleletek és az UH -vizsgálat 
következtek Xb jelzés alatt és végül az 
esethez tartozó  valam ennyi in fo rm á
ció, beleértve a technikai speciális 
vizsgálatokat is, következtek Xc je lzés
sel. A HC által felállított p ro tokollok 
az Xa, Xb és Xc és az ezeknek m egfelelő 
rendszerdiagnózisokat: SDa, SDb és 
SDc összehasonlíto tták  a hepatológus 
szakorvosok által felállított k lin ikai 
végdiagnózisokkal (KD).

57 am buláns és 49 osztályos h e p a 
tológiai eset kerü lt kiértékelésre. 
A következő diagnózisokat ad ták  m eg 
a kezelőorvosok a leggyakrabban 
(összes/am b./osztályos): m ájcirrhosis 
(32/5/27), alkoholos m ájárta lom  
(30/8/22), hepatitis C (14/10/4), zs ír
máj (13/9/4), portalis hyperton ia

(12/0/12), epekövesség (8/5/3), au to
im m un hepatitis (6/3/3). N égynél ke
vesebb esetben fordult elő Zieve- 
szindróm a, hepatitis B, PBC, haem o- 
chrom atosis, gyógyszerártalom .

Eredmények: A végső k lin ikai diag
nózis (KD) és a rendszerdiagnózisok 
aránya a következőképpen alakult: 
SDa-ban 51%, SDb-ben 78% és SDC- 
ben 85% volt a KD és a rendszerd iag 
nózisok egyezése. Az esetek elemzése 
során k iderü lt, hogy a k lin ikai diag
nózisok m egállapításához az orvosok 
olyan adatokkal is rendelkeztek, am it 
nem  táp lá ltak  be a rendszerbe és ez 
m agyarázza, hogy az SDc-ben  csak 
85%-os volt a találati arány.

106-ból 59 esetben olyan d iagnosz
tikus és differenciáld iagnosztikus ja 
vaslatok szerepeltek az SDc-ben , am e
lyeket a KD nem  em lített. Ezek m in 
denekelőtt olyan ritka betegségek vol
tak, m in t az au toim m un hepatitis, a 
nem  gennyes cholangitis, po rphyria . 
18 esetben, ahol a KD ism eretlen  he- 
patopath iát vélem ényezett, a rendszer 
olyan differenciáld iagnosztikus lehe
tőségeket vetett fel, am ire a k lin iku
sok nem  gondoltak.

A rendszer gyakrabban d iagnosz
tizálta a következő betegségeket KD- 
vel szem ben: au toim m un hepatitis 
(SD/KD: 10/6), nem  gennyes cho lan
gitis (SD/KD: 11/0) és porphy ria  
(SD/KD: 8/0). A rendszer egy esetben 
sem ado tt m eg olyan hibás d iagnó 
zist, am ely a beteg kezelését rossz 
irányba befolyásolta volna. Azok a 
kiegészítő technikai vizsgálatok, am e
lyeket a rendszer a további d iagnó 
zishoz szükségesnek ta rto tt, m inden  
esetben célirányosak voltak és hoz
zájárultak az eset tisztázásához.

Kara József dr.

Szülészet és nőgyógyászat
A terhesség a la tti m érsékelt d o h án y 
zás a p raeeclam psia csökkent kocká
zatával tá rsu l. Lindqvist, R G. és M ar
sál, K. (D epartm en t o f O bstetrics and 
Gynecology, U niversity H ospital, SE 
20502 M alm ö, Svédország): Acta 
Obstet. Gynecol. Scand., 1999,7 8 ,693.

A szerzők vizsgálataikat a M alm öi 
Egyetemi K órház szülészeti anyagán 
és a Svéd N em zeti Szülési Regiszter 
adatai alap ján  végezték. A m érsékel
ten dohányzók (napi 1-9 cigarettát
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szívók) három szor kevésbé voltak  
a praeeclam psia veszélyének kitéve és 
a praeeclam psiával társult koraszülés 
rizikója tízszer kisebb volt. M ind a 
m érsékelt, m ind az erős dohányosok 
(napi 10 cigarettánál többet szívók) 
veszélyeztetettsége praeeclam psiára 
és a társult koraszülésre je len tősen  
csökkent. Ezek az eredm ények a rra  
u ta lnak , hogy a dohányzással k apcso 
latos valam ilyen tényező óv a p rae 
eclam psiával szem ben. A m érsékel
ten  dohányzókban kevesebb a p raeec
lam psia és a preaeeclam psiával tá r 
sult koraszülés. Lehet, hogy a n iko tin  
a védő hatású tényező.

Jakobovits A n ta l dr.

A hosszabbított szülési intervallum 
ikerterhességekben. Igazolható-e az 
optimizmus? van D oom , H. C. és m t- 
sai (van Geijn, M. R: D epartm en t of 
O bstetrics and Gynecology, PO Box 
7057, 1007 MD A m sterdam , H ollan
dia): Acta Obstet. Gynecol. Scand., 
1999,78,710.

A szerzőknek öt év alatt 70 kettes és 
10 hárm as ikerterhesük, illetve szülé
sük  volt. 65 terhességben az első m ag
zat megszületését követőleg a további 
szülést nem  sikerült feltartóztatn i, 
vagy nem  is akarták. Tíz kettes és öt 
hárm as ikernél az első m agzat u tán  
késleltették a szülést. Ezeket 3 cso
p o rtb a  sorolták:

1. A késleltetés 3 óránál röv idebb 
időre sikerült.

2. A késleltetés a 3 ó rát m eghalad ta 
és a következő m agzat a terhesség 28. 
hete előtt született meg.

3. A késleltetés a 3 ó rát m eghaladta 
és a következő szülés a 28. hét u tán  
következett be.

A 15 terhes közül 11 toco ly ticum ot 
kapo tt m ár az első m agzat m egszüle
tése előtt. Az egész, 15 terhesből álló 
csoport első m agzata világrajövetelé
nek átlagos terhességi kora 26 hét 
(19-30 hét) volt. Egy kivétellel az 
összes terhesnek nifedipint és indo- 
m ethacint adtak. Öt ú jszü lö ttnek  
kam rai vérzése és kettőnek perivent- 
ricularis leukom alaciája volt. A felvé
telkori és az első m agzat m egszületése 
elő tti időnyereség nem  kü lönbözö tt 
azok között, akik kontrakciókkal és 
m egrepedt burokkal vagy anélkül jö t
tek. A 15 terhes közül h étnek  volt cho- 
riam nionitise. A szülések közti in te r

vallum növelésekor figyelem be kell 
venni a m éhen  belüli fertőzés, az ú j
szülöttek m ás szövődm ényeinek és a 
túlságosan korai világrahozatal ve
szélyét. A 30. h é t u tán i születés késlel
tetése lehet, hogy  nem  ellensúlyozza 
az anya és m agzat veszélyét. A cervix 
tölcséresedése esetén kétséges, hogy 
a cervixzárás javít-e a perinatalis k i
m enetelen. A m ásod ik  m agzat késlel
tetését m ár az első születése elő tt el 
kell dönteni. Az első m agzat m egszü
letése u tán  an tib io tikum ot kell adni 
legalább egy hétig. Lényeges az anya 
és a meg nem  született m agzat szoros 
ellenőrzése.

Jakobovits A n ta l dr.

Komplett üszögterhesség egyidejű 
túlélő újszülött ikerrel. W inter, T. C. 
III. és m tsai (D epartm en t of R adiolo
gy, D ivision o f U ltrasound, Box 
357116,1959 N. E. Pacific Ave, Seattle, 
WA 98195-7115, USA): Am. J. R oent
genol., 1999,172, 451.

A szerzők betege 24 éves, m ásodszor 
terhes, először szülő, akit az átlagost 
m integy tízszeresen m eghaladó hCG 
m iatt kü ld tek  be. U ltrahanggal 18 h e
tes norm ális m agzatot és a m éhfenék- 
ben szám os kis töm lő t találtak. Am- 
niocentesissel 46XY karyo typust és 
norm ális alfa-foetoprotein szin tet ta 
láltak. A 36. héten  spontán  született 
a 2647 g-os fiú. A pgar-értékek 7-9. 
A lepény u tá n  kü lön  született m eg a 
molás kép let bogyókkal. Szülés u tán  a 
kvantitatív  BhCG-szint nu llá ra esett 
és m arad t is.

Jakobovits A n ta l dr.

Terminusig kiviselt ikerterhesség 
mola hydatidosával és normális mag
zattal. Abbi, M. és m tsai (D epartm ent 
of O bstetrics and  Gynecology All In 
dia In stitu te  o f M edical Sciences, New 
D elhi-110 029, India): Arch. Gynecol. 
Obstet., 1999,262,189.

A szerzők kom plett m olával társult 
norm ális, egészséges, kiviselt m ag
zatról szám olnak  be. A 26 éves, m á
sodszor terhes, egyszer vetélt, 8 he
tes terhességben  egy napig  ta rtó  
hüvelyi vérzést figyelt meg. U ltra
hanggal egy élő m agzatot találtak. 
A terhes a továbbiakban pan aszm en 

tes volt. 36 hetes terhességben m eden
cevégű fekvést és a lepény egyik he
lyén „hóesésszerű  képet” találtak. 
A terhesség 37. hetében a m eden
cevégű fekvés m ia tt császárm etszés
sel hozták  v ilágra a 2,7 kg-os egész
séges fiú t és a 1 0 x 6 x 3  cm  m éretű 
szőlőbogyószerű képleteket ta rta l
mazó, de ezen kívül norm ális lepényt. 
Hat hó n ap p a l később az anya és a 
csecsem ő egészségesek.

Jakobovits A ntal dr.

Onkológia
Dobverőujj és arthralgia (Pierre Ma- 
rie-Bamberger-szindróma) paraneo- 
plasiás tünetegyüttesként történő 
megjelenése nem kissejtes bronchus- 
carcinoma esetében. Fietz, T. és m tsai 
(M edizinische Klinik III. H äm atolo
gie,O nkologie u n d  T ransfusionm edi
zin, U niversitatk lin ikum  Benjam in 
Franklin, Freie U niversität, Berlin): 
Dtsch. M ed. W schr., 1998, 123,
1507-1511.

A szerzők egy 34 éves, erős dohányos 
férfibeteg esetét ism ertetik , akit b a 
nális trau m a  u tán  a jobb  com bban je 
lentkező erős fájdalom  kapcsán  kezd
tek vizsgálni. A jobb fem urban  radio- 
lógiailag ly ticusnak  bizonyult eltérés 
m iatt végzett opus -  az elváltozás 
reszekciója és osteosynthesis -  ú tján 
nyert cson tm in ta  szövettani feldolgo
zása rosszul differenciált adenocarci
nom a-m etastasis diagnózisát adta. 
A p rim er tu m o r keresése során  a 
m ellkas-CT-vizsgálat a jobb hilusban 
egy 3,5 cm -es átm érő jű  té rim ét ír t le, 
am ely b ronchoszkópos biopsziával 
alacsonyan differenciált adenocarci- 
nom ának  bizonyult. A vizsgálatok so
rán  -  a jobb  fem oralis ossealist leszá
m ítva -  további távoli, illetve nyirok
csom óátté te t nem  találtak. A betegnél 
m ár ekkor észlelték a dobverőujjak 
m eglétét. A T2N0M1, azaz IV-es stá- 
d ium ú NSCLC-nek, a páciens korának 
és jó  általános állapotának  megfelelő
en a jobb  fem oralis terü let lokális ir- 
rad iáció ja m ellett citosztatikus keze
lést kezdtek  (Docetaxel és epipodo- 
phyllotoxin). Négy kezelés u tán  a CT 
változatlan tum orm ére te t ír t le, ekkor 
a te ráp iá t -  a jobb hilusi régió locore- 
gionalis besugárzásával -  felfüggesz
tették. U tóbbi kapcsán jelentős rad io 
lógiai regresszió t észleltek. Kilenc h ó 
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nap m úlva jelentkezett ism ét a beteg 
fogyás és im produk tív  köhögés m iatt 
-  a m ellkas-CT tum orprogresszió t 
jelzett. Lege artis „second line” kem o
terápiával p róbálkoztak  a szerzők 
(C arboplatin  és vinorelb in), a 3. keze
lés időpon tjá ra  azonban a betegnél 
nagyon erős, NSAID-ra rezisztens 
ízületi fájdalm ak alakultak ki. Az első 
vizsgálatkor is lá to tt dobverőujjak k i
fejezettebbé váltak. A kezek röntgen- 
felvételén, főleg az alapperceknél, pe- 
riostealis hyperostosis volt látható. 
Restaging során  m etastasis nem  iga
zolódott, de p rim er pulm onalis folya
m at p rogresszió ja igen -  ennek resze- 
kálhatóságára tekintettel végül m űtét 
m ellett döntö ttek . A lobectom ia u tán  
a beteg ízületi fájdalm ai szinte azon
nal m egszűntek és három  hónap alatt 
a dobverőujjak  terén  is jelentős reg
resszió jelentkezett.

E setünknél a tum orprogresszió  so 
rán  egy paraneoplasiás tünetegyüttes, 
a P ierre M arie-B am berger-szindró- 
m a kom plett fo rm ában  jelentkezett, 
am ely a dobverőujj, periostealis hy
perostosis és arth ra lg ia  triászát je len
ti. NSCLC-nél kb. 30% -ban alakul ki 
a dobverőujj, sokszor az alapbeteg
ségre is ez hívja fel a figyelmet. Ennél 
jóval ritkábban , az NSCLC-k kb. 12%- 
ában alakul ki a triász  m indhárom  
tagja. A sz indróm át elsőként 1890- 
ben  P ierre M arie és Eugen Bamberger 
ír ták  le, szintén bronchuscarcinom á- 
val társu ltan , „O steoarthropathie hy- 
p ertroph ian te  pneum onique”-ként. 
Az angolszász irodalom ban hyper- 
trophiás o steoarth ropath ia  (HOA) 
néven szerepel a sz indróm a. 1992-ben 
született konszenzus a HOA definí
cióját illetően. Két alapvető form ája a 
H O A -szindróm ának: a ritka  prim er 
form a (m indössze 200 esetet írtak  le 
a világon) és a jóval gyakoribb sze
k u nder form a, am ely különböző alap
betegségekhez társu lhat. A szekunder 
form án belül további két alcsoport 
van: a kom plett fo rm ánál m indhárom  
(dobverőujj, periostealis hyperostosis 
és arth ra lg ia), m íg az inkom plett for
m ánál csak egy-egy tü n e t van jelen. 
U tóbbi alcsoporto t három  további tí
p usra  osztották, az elsőnél csak a dob
verőujj, a m ásod iknál csak a p e ri
ostealis hyperostosis, míg a harm adik
nál a HOA triásza  m ellett pachyder
m ia áll fenn. A HOA kom plett fo rm á
jának  há tte rében  az esetek 90% -ában 
hörgőrák  áll. A dobverőujj kialaku
lásában lokális (infektív arteriitis,

aneurysm a, hem iplegia stb.) és gene
ralizált okok játszhatnak  szerepet. 
U tóbbi csoporton  belül pu lm onalis 
(cysticus fibrosis, idiopathiás tüdőfib- 
rosis, k rón ikus infectiók, p rim er és 
szekunder tüdőtum orok , arteriove- 
nosus fistu lák  stb.), cardialis (conge- 
nitalis v itium ok, infectiv endocard i
tis), hepaticus (cirrhosis, m ájcarcino- 
m a), intestinalis (colitis ulcerosa, m or
bus Crohn, polyposis, m alignom ák és 
krónikus infectiók) és m ediastinalis 
(thym om a, achalasia, oesophagus-car
cinom a) okokon kívül egyéb alap
betegségeket is leírtak, m int például 
Basedow-kórt, thalassaemiát, HIV-in- 
fectiót.

A dobverőujj kialakulásával k ap 
csolatos teó riák  közül a szerzők az el
sőként 1987-ben Dickinson és M artin  
által le írta t ta rtják  a legvalószínűbb
nek. N orm ális körülm ények között 
a csontvelőből kikerülő m egakaryo- 
cy ták  és ó riásth rom bocy ták  a tü 
dőkapillárisokban fragm entálódnak, 
azonban jobb-bal shunt kialakulása 
esetén (am it például egy infiltrativ  
növekedésű tü d ő rák  is okozhat) ezek 
a sejtek -  elkerülve a pulm onalis „szű
rő t” és a fragm entálódást -  elju tnak 
a köröm ágy  kapillárisáig. A m egaka- 
ryocytákból felszabaduló PDGF oede- 
maképző, fibroblast-proliferatiós és 
véráram lást fokozó hatása révén vezet 
a dobverőujj és a periostealis hyperos
tosis kialakulásához. {Dickinsonék  h i
potézisét alátám asztja az a két tény, 
m iszerint a dobverőujjas betegek vé
rében m agasabb PDGF-koncentrációt 
észleltek, valam int a sectiók során 
th ro m b o c y ta -k o n g lo m e rá tu m o k a t 
láthat a szövettanász a dobverőujjak 
köröm ágy i kapillárisaiban.)

A HOA részjelenségeként előfor
duló arth ra lg ia  kezelése nagyon n e
héz lehet, a g yakran  észlelt NSAID-re- 
frak teritás esetében som atostatin- 
analógokkal és vagotom iával szoktak 
próbálkozni, de legeffektívebb az 
alapfolyam at sikeres kezelése például 
hatékony citosztatikus terápia, vagy -  
m in t a kazu isztikában szerepelt -  
akár palliativ  tum orresectio  útján.

Legfontosabb következtetésként le
vonható , hogy  a HQA kom plett vagy 
inkom plett fo rm ájának  kialakulása-

R övid ítések: NSCLC = Non-Small-Cell Lung 
Carcinoma -  nem kissejtes tüdőrák; HOA = hy- 
pertrophiás osteoarthropathia; NSAID = non 
szteorid-gyulladásgátló; PDGF = Platelet Deri
ved Growth Factor

kor -  m ég panaszm entes páciensnél is 
-  gondoljunk  m alignus alapfolyam at 
lehetőségére, elsősorban bronchus- 
carcinom ára.

M árczi V iktória dr.

Stroke
Sör-, bor-, égetett szeszesital-fogyasz
tás és stroke-rizikó. A C openhagen 
C ity H ea rt Study. Truelsen, T. és m tsai 
(In stitu te  of Preventive M edicine, 
K om m unehospitalet, Copenhagen, 
D enm ark): Stroke, 1998,29, 2467.

Szám os epidem iológiai tanulm ány 
szerin t a mérsékelt alkoholfogyasztás 
csökkenti a coronaria-betegség elő
fordulását. Az agyi érbetegségekkel 
kapcsolatos vizsgálatok gyakran  fi
gyelm en kívül hagyják az t a tényt, 
hogy  az alkoholfogyasztás kü lön
bözőképpen  lehet hatássa l az is- 
chaem iás és a vérzéses stroke-ra: ez 
utóbbi előfordulását valószínűleg nö 
veli. A cardiovascularis betegségekkel 
kapcsolatban a sörnek, a b o rn ak  és az 
égetett szeszes italoknak eltérő hatását 
m utatták  ki, ami azt igazolja, hogy az 
ethanolon kívül más vegyületeknek is 
lehet szerepe. Jelen tanulm ányban  a 
dán szerzők nagy betegpopuláción, 
prospektiv  m ódszerrel vizsgálták meg 
a különböző alkoholos ita lok  hatását 
az első stroke előfordulására nézve.

A vizsgálat 1976-ban kezdődött, 
19 698 személyből végül 13 329 (!) b e 
teg ada ta it tudták  feldolgozni, 45-84 
éves korig , 16 éves követéssel. Az al
koholfogyasztást tekintve kérdőívet 
tö ltö ttek  ki: bor-, sör-, égetettszesz-fo- 
gyasztás gyakoriságára nézve a vála
szok: „soha/nagyon ritk án ”, „havon
ta”,„heten te”,„naponta”. Egy üveg sör 
12 g alkoholt tartalm az, ezt tek in te t
ték 1 egységnek és az elfogyasztott 
m ennyiséget erre vonatkoztatva ad 
ták  m eg. Az adatok feldolgozásánál az 
alábbi ism ert kockázati tényezőket is 
figyelem be vették: dohányzás, nem , 
szociális helyzet, fizikai ak tiv itás, is
kolázottság, cukorbaj, zsíranyagcsere
zavar, testtöm egindex, vérnyom ás. 
Az elszenvedett stroke-ot tekin tve 3 
csoportba  kerültek a betegek: ischae- 
miás, vérzéses és nem  m eghatározo tt 
stroke. Ez u tóbbi csoportba olyan b e
tegek kerültek, akiknél példáu l az 
1970-es években még nem  tö rtén t 
CT-vizsgálat és boncolásuk sem  volt.
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A 13 329 vizsgálati személy 6,25%- 
a szenvedett stroke-ot a vizsgálati idő 
alatt, ebből 53% nem m eghatározott, 
37% ischaem iás, 6% vérzéses stroke, 
4% pedig  subarachnoidealis vérzés 
volt. Nem i megoszlás: 42% nő, 58% 
férfi. A stroke-kockázatot a napi 1 -7  
egység mennyiségben alkoholt f o 
gyasztók  között találták legalacso
nyabbnak, de csak a borfogyasztás 
esetében  tud tak  szignifikáns össze
függést találni a kockázatcsökkentést 
tekintve. 42 egységnél nagyobb 
m ennyiség elfogyasztása je lentős is
chaem iás stroke kockázatnövekedés
sel jár, m elynek legfőbb m agyarázata 
lehet az alkohol vérnyom ásnövelő h a 
tása. Továbbá ilyen m ennyiség esetén 
je len tősen  nő a vérzéses stroke gyako
risága (antithrom boticus hatás) is. 
A b o r védő szerepe talán azzal m a
gyarázható, hogy jelentős m ennyiség
ben  ta rta lm az flavonoidokat és tann i- 
nokat, illetve más az elfogyasztás 
m ódja, m in t a sörnek és az égetett 
szesznek. A bort ugyanis általában  
főétkezéshez kapcsoltan, lassan, kis 
adagokban  fogyasztják. Egy ta n u l
m ány  szerin t az étkezés közben elfo
gyaszto tt alkohol csökkenti a post- 
p randialis, potenciálisan atherogen  
változásokat a vérben.

Összegezve: mérsékelt borfogyasz
tás esetén csökkent a stroke kockáza
ta. Az még nem  teljesen tisztázott, 
hogy  ezt a hatást a bor egyéb kom po
nensei okozzák-e vagy az ethano l é t
kezés közbeni elfogyasztása.

M ód Gabriella dr.

A poststroke-depresszió  gyakorisága 
és k lin ikai m eghatározói. Pohjas- 
vaara, T. és m tsai (D epartm en t o f 
Psychiatry, University of H elsinki, 
Finland): Stroke, 1998,29, 2311.

A poststroke-depresszió (PDS) gya
koriságát korábbi vizsgálatokban 
20-65% -osnak találták. Jelen szerzők 
célja az volt, hogy a PSD elfordulási 
gyakoriságát jól definiált k rité riu m o k  
szerin t határozzák meg.

A PSD gyakran m arad felism eret
len és kezeletlen, egy tanu lm ány  sze
r in t a nem  pszichiáter orvosok az ese
tek  50-80% -ában nem diagnosztizál
ják. A betegség nem  csupán a beteg 
életm inőségének rom lása következté
ben  lé trejö tt pszichológiai válasz- 
reakció, hanem  a stroke következté

ben létrejött organikus elváltozások is 
szerepet já tszanak  létrejöttében. Ezt 
igazolja az a vizsgálat is, amely azonos 
m ozgásteljesítm ényt mutató ortopé
diai és stroke-os betegek esetében az 
utóbbiak közö tt szignifikánsan m aga
sabb szám ban talált depressziósakat.

Jelen vizsgálatban 277, ischaemiás 
stroke-ot elszenvedett beteget vizsgál
tak 55-85 éves korig, 3 hónappal a stro 
ke után. A depresszió megállapítása a 
DSM-III-R (D iagnostic and Statistical 
Manual o f M ental Disorders, edition 3, 
revised) k rité rium ai szerint történt.

A betegek 40,1%-a bizonyult dep
ressziósnak: 26% major depresszió, 
14,1% m inor depresszió volt, a m ajor 
depressziós esetek közül 17,7% volt a 
csak stroke-kal összefüggésbe hozható 
esetek aránya és 8,3% az egyéb m ajor 
depresszió. 17,7%-ban találtak dem en- 
tiát, ezen betegek között a depresszió 
különösen m agas arányú volt (77,5%). 
A depressziós és nem  depressziós b e
tegek között n em  volt szignifikáns elté
rés a nem, az életkor, az iskolázottság és 
a stroke típusa tekintetében. Viszont a 
depressziós betegek súlyosabb fizikális 
állapotban voltak és jobban a környeze
tükre voltak utalva, m int a depresszió
sak, illetve kórelőzményükben gyak
rabban szerepelt depresszió. A korábbi 
vizsgálatok eredményeivel ellentétben 
ők a bal féltekei stroke-ot elszenvedet
tekben nem  találták gyakoribbnak a 
PSD-t. A PSD-s betegeknek csak 38,7%-a 
részesült antidepresszáns kezelésben!

Konklúzió: A  poststroke-depresszió 
arányát m agasnak, 40,1%-nak találták. 
A stroke-os betegek közül leginkább 
azoknál kell depressziós kialakulásá
ra szám ítani, akik súlyos károsodást 
szenvedtek, jelentős m értékben szo
rulnak környezetük segítségére, illetve 
kórelőzm ényükben depresszió szere
pel. Ők betegségük m iatt kevésbé ak 
tívan tudnak  a rehabilitációban köz
rem űködni, így hátrányos helyzetbe 
kerülnek. M agas (17,7%) a csak stroke- 
kal m agyarázható, major depresszió 
aránya is. Felhívják a figyelmet a 
stroke-os betegek pszichiátriai vizs
gálatának szükségességére.

M ód Gabriella dr.

Toxikológia
Az aszkorb insav  és a véró lom szint 
közötti összefüggés. Simon, J. A. és 
m tsa (Dept. Epidemiol. B iostatistics,

Univ. California, San Francisco): 
JAMA, 1999,28, 2289.

A m erikában sok millió em ber vér- 
ólom szintje em elkedett, több  m int 
0,97 pmol/1 (20 pg/dl). Gyerekeknél 
kisebb m értékű  (0,72 pmol/1, illetve 
15 pg/dl) ólom  (Pb) m ár okozhat neu- 
ropszich iá triai tüneteket.

A szerzők a Pb-m érgezés kezelésé
ben alkalm azott EDTA és m ás chelat- 
képzők hatásá t hasonlíto tták  össze az 
orálisan adagolt aszkorbinsav (As) 
hatásával. Az ötlet nem  új, m ár 50 
évvel ezelőtt is tö rtén tek  p ró b á l
kozások Pb-m érgezésben rectalis As- 
kezeléssel.

A 3. N em zetközi Egészség és T áp
lálkozás P rogram  keretében  több 
m in t 19 000 em ber szérum -As- és vér- 
Pb-szintje közötti összefüggésről 
gyűjtö ttek  adatokat. Az 1988-1994 
között tö rté n t vizsgálatban szereplő 
szem élyek életkora 2 h ó n ap -9 0  év 
volt. Az 1-5 éves gyerekek és néhány 
fiatal szérum -A s-szintjét nem  m ér
ték, csak a vér-Pb-koncentrációját. 
K izárták a vizsgálatból azokat is, akik
nek szérum-As-értéke > 170  pmol/1 
volt. Az értékelést 19 578, 6-90  év 
közötti szem élyen végezték, a vizsgál
tak  egynegyede fiatal volt.

A m egfigyelt személyek közül 57 
(0,4%) felnőtt és 22 (0,5%) fiatal em 
beren  észleltek em elkedett Pb-szintet. 
A vér-Pb-értéke 0,02-2,70 pmol/1 kö 
zött változott s nem  m u ta to tt össze
függést a nem m el, étrenddel, b ő r
színnel.

A szérum  As-koncentráció inverz 
összefüggést m utatott a Pb-szint-em el- 
kedéssel. Azokon a fiatalokon, akik
nek szérum -As-tartalm a a magasabb 
tartom ányban volt, a vér Pb-koncent- 
rációja ritkábban em elkedett, m int 
az alacsony As-tartom ányba tartozó 
fiataloké. Hasonló fordított összefüg
gést találtak felnőttekben is a vér-Pb- 
és szérum -As-koncentrációja között, 
de a legalacsonyabb és legmagasabb 
szérum-As-szinttel rendelkező felnőt
teken nem  volt szignifikáns különbség 
az em elkedett Pb-koncentráció előfor
dulási gyakoriságában, csak az As- és 
Pb-koncentráció m utatott ellentétes 
irányú összefüggést.

M ultivariációs lineáris analízissel 
csak felnőtteken észleltek összefüg
gést az As- és a vér P b -ta rta lm a k ö 
zött, fiatalokon nem . Az A s-bevitelt 
növelve fiatalokon azt tapasztalták , 
hogy az As m ennyiségének m inden
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további 10 m g-m al tö rténő  növelése a 
vér P b -ta rta lm át 1%-kal (nem  szig
n ifikánsan) csökkenti. Felnőttekben a 
csökkenés 3,5% (szintén nem  szig
nifikáns).

A szerzők m egállapítása szerin t a 
szérum -A s-koncentráció ja független 
korre láció t m u ta t a vér P b-tartalm á- 
val. Az összefüggés inverz, nem  szig
nifikáns. A m agyarázat lehet, hogy 
a m egnövekedett Pb-szint fokozza 
az As átalakulását s ezáltal csökken 
az A s-koncentráció. Valószínű, hogy 
ezenkívül az As a vér Pb-szintjét is 
csökkenti.

Á llatk ísérletben kom binált As- és 
vasbevitel ha tásá ra  a Pb toxicitása, 
a szervek P b-ta rta lm a átm enetileg 
csökken, az anaem ia m egelőzhető. 
M ások az AS és az EDTA chelatképző 
tu la jdonságát azonosnak találták. 
Em beri Pb-m érgezésben szintén 
m egfigyelték, hogy 100 mg As, más 
esetekben As és cink együttes alkal
m azása a P b-koncentráció t csökkenti, 
1000 m g As pedig  szignifikáns Pb- 
csökkenést eredm ényez. Más vizsgá
latok a fentieket nem  erősítették meg.

A szerzők eredm ényei nagyszám ú 
vizsgálaton alapu lnak  s azt is bizonyí
to tták , hogy a szérum -A s-tartalom  
korrelál a leukocyták  As-koncentrá- 
ciójával. U tóbbi nem  csupán a koráb
bi h ó n ap o k  A s-bevitelének függvé
nye, hanem  tük röz i a szövetek As-tar- 
ta lm át is. A vizsgálat rám utat az As- 
bevitel népegészségügyi jelentőségére 
a Pb-m érgezés m egelőzésében.

H olländer Erzsébet dr.

Orvosképzés
Vesztegzár alatt a filozófia az orvos
képzésben: miért nem válnak az or
vosok humánusabbá a humán tár
gyak oktatásának hatására? Stemp- 
sey, W. E. (Dept, o f Phylosophy, Col
lege o f the Holy Cross, One College 
Street, W orcester, MA 01610-2395, 
USA): M edicine, H ealth Care and P hi
losophy, 1999,2, 3-9 .

V ilágszerte m egfigyelhető jelenség, 
hogy az o rvostudom ányban  alkalm a
zott technológia óriási m értékű fej
lődésével párhuzam osan  a betegelé
gedettség nem  nő az egészségügyi in 
tézm ényekben. Ennek oka pedig az, 
hogy a betegek hiányolják az orvosok 
hum ánus m agatartásá t, elégedetlenek

kom m unikációs képességeikkel, em 
pátiájukkal. Az ún. hum án tárgyak 
(,hum anites’), m int a filozófia, pszi
chológia, szociológia, antropológia 
vagy etika oktatása éppen azt a célt 
szolgálja az orvosképzésben, hogy az 
orvoslás hum án jellegét hangsúlyoz
zák, hiszen a gyógyítás nem  a labo
ra tó rium ok  steril világában tö rtén ik , 
hanem  em beri kapcsolatok fo rm á
jában. Ezen tárgyak oktatása nem  új 
keletű az Egyesült Á llam okban, a 
szerző szerin t azonban m indeddig  
nem  érte el eredeti célját: a hum án 
tárgyak ok tatása nem  tette h u m án u 
sabbá az orvosokat.

Az eredetileg orvos, m ajd  jezsuita 
lelkész és bioetikus szerző először 
d iagnózist állít fel a helyzetről, m ajd 
te ráp iá t is javasol. Szerinte az alapve
tő problém a abban rejlik, hogy a h u 
m án tárgyak oktatása elszigetelten -  
saját szavaival élve „vesztegzár a latt” -  
tö rtén ik , így a tárgyak által nyújto tt 
ism eret nem  alkot szerves egységet a 
term észettudom ányos tananyaggal. 
Bár a hum án  tárgyak létjogosultságát 
senki nem  tagadja, mégis ezek a tá r
gyak csak m in t érdekes, de az o r
vosláshoz nem  kapcsolódó kivételek 
vannak  jelen  az orvosképzésben. 
Az orvostudom ányi kurriku lum ok- 
ban  olyan term észettudom ányos tá r 
gyak m ellett kerül sor a hum án  tá r 
gyak bevezetésére, m int az anatóm ia, 
az élettan vagy a biokém ia, am elyek
kel fel sem  vehetik  a versenyt sem fon
tosságban, sem presztízsben. Emiatt 
a hallgatók egy-egy fontosabb szigor
la tra  készülve megszokják, hogy az 
orvostudom ány  alapja a te rm észettu 
dom ányos gondolkodás, ennek kell 
ism ereteik között p rio ritás t élveznie, 
az em pátia  vagy a kom m unikációs 
képesség fejlesztése pedig mellékessé 
válik az orvosi szocializáció során.

Míg azonban az orvostudom ány 
(biom edicina) alapját valóban a te r
m észettudom ányok képezik, a gya
korlati orvoslásnak az em bert a m aga 
teljességében, bio-pszicho-szociális 
lényként kell kezelnie, kü lönben  a 
legjobb teráp ia sem  éri el hatását, ha 
az o rvos-be teg  kapcsolat nem  az op 
tim ális viselkedési keretek között zaj
lik. Itt van tehát nélkülözhetetlenül 
szükség a hum án  tárgyak által ok ta
to tt ism eretanyagra és szem léletre. 
A hhoz azonban, hogy ez m eg is való
suljon, ki kell szabadítani a hum án  
tárgyakat a vesztegzár alól és az o k ta 
to tt ism ereteket bele kell illeszteni az

orvosképzésbe. Ehhez in terdiszcip li
náris szemléletet kell bevezetni, amely 
az egészség és betegségfolyam atok 
bio-pszicho-szociális je llegét hangsú
lyozza. A szerző k iindu láskén t m ár az 
orvosképzés elején javasol egy egész
ségfilozófiai kurzust, ahol a hallgatók 
m egértik  az egészség és betegség filo
zófiai szem pontjait. Később pedig 
olyan m ultidiszciplináris blokkok k i
alak ítását tartja  fontosnak, am elyben 
egy-egy tém akör kom plex bem utatás
ra  kerü l a hallgatóknak. Egy genetikai 
p rob lém a ily m ódon úgy  kerülne 
m egvitatásra, hogy a k ihívás pszicho
lógiai, bioetikai, szociológiai és filozó
fiai vetülete is szóba kerülne. K ülönö
sen lényeges, hogy a k lin ikum ok  ok
ta tása ilyen szellem ben tö rtén jen , 
egy-egy klinikai p roblém akör, példá
ul a m eddőség kezelése, a depresszió 
vagy a rosszindulatú dagan tos beteg
ségek tárgyalása során  m egvilágítsuk 
az egészségfilozófiai, b ioetikai, pszi
chológiai és szociális szem pontokat 
is. M indez az orvosegyetem i oktatók 
részéről igen aktív együ ttm űködést 
és ráford ítást igényel, de ta lán  így 
elérhető, hogy hum ánusabb  o rvoso
kat képezzünk, akik a gyakorla tban  is 
hasznosítan i tudják a tá rsad a lo m tu 
dom ányi ism ereteiket.

[R ef: A  fe n ti tanulm ány nem  k izá 
rólag az USA-beli helyzetekről ír, a hu
m án tárgyak oktatása, helye a z orvos
képzésben, a tárgyak alacsony presztí
zse szin te m inden országban prob
lematikus. Vannak azonban példák a 
pozitív  változásra is. A szerző  által 
javaso lt m ultidiszciplináris blokkok  
sok helyen már bevezetésre kerültek, 
példáu l Hollandiában, ahol az orvos- 
tanhallgatók rendkívül hasznosnak  
tartják a z oktatásnak ezt a form ájá t. 
A társadalom tudom ányok, illetve ún. 
hum án tárgyak oktatása a szocializ
m usban igen kedvezőtlen m ódon k i
m aradt a z orvosképzésből, orvosgene
rációk nem  szerezhették m eg a szü k 
séges pszichológiai, bioetikai, orvos
szociológiai, kommunikációs ismerete
ket (am inek hatása sajnálatos módon  
éppen most m utatkozik meg). Ezen tár
gyak jelenlegi helyzete azonban M a
gyarországon különösen jó, hiszen itt 
vesztegzárról szó sincs, a tárgyakat 
oktató tanszékek az orvosegyetemek 
integráns részei, ahol az okta tók köny- 
nyebben össze tudják egyeztetn i a 
társadalom tudom ányi szem léletet a 
természettudományos ismeretekkel, sőt 
vannak oktatók, akik orvos- és böl
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csészdiplomával egyaránt rendelkez
nek. M indez a zt is jelenti, hogy a m a
gyar orvosképzés jó  alapokról indul 
azon az úton , amely a hum án tárgyak  
elfogadtatásához, presztízsük növeke
déséhez, a gyógyítás szem léletm ódjá
nak m egváltoztatásához és végső 
soron hum ánusabb orvosok képzésé
hez vezethet el.]

Pikó B ettina dr.

WHO-tájékoztató
Foglalkozási betegségek g lobális te r 
he. ENSZ szervezetek vészjelzése. 
W orld Health O rganization Press. 
Press Release WHO/31; 8 June 1999.

Az Egészségügyi V ilágszervezet 
(W HO) és a Nemzetközi M unkaügyi 
Szervezet (ILO) a napokban felhívta a 
figyelm et arra, hogy a fö ldünkön do l
gozó 2500 m illió em ber m u n k ak ö rü l
m ényeinek javítása azonnali intézke
dést igényel. Az intézkedések elm u
lasztása súlyos és költséges következ
m ényekkel já r  együtt és elsősorban a 
korm ányzatokat fogja m ajd terhelni.

A vészjelzés a N em zetközi M un
kaegészségügyi Konferencia (H elsin
ki, F innország) m egnyitóján hangzott 
el. A W HO és az ILO szerin t a foglal
kozási m egbetegedések és balesetek 
globális terhe jelentősen növekedhet 
a XXI. század első felében, e lsősorban 
a fejlődő országokban áram ló  ipari 
eljárások növekvő szám a és a javuló

bejelentési rendszer következtében. 
„M unkaegészségügyi szem pontból 
a kereskedelem  globalizálódása je 
lent növekvő kockázatot” -  m ond ta  
Richard H elm er dr., a WHO m unka- 
egészségügyért felelős igazgatója, 
m ajd hozzátette: „a költségek csök
kentése érdekében  egyre nagyobb 
szám ban te lep ítenek  kom oly m u n 
kaegészségügyi veszéllyel járó  ipari 
tevékenységeket fejlődő országokba, 
ahol a világ m unkaerő-állom ányának  
75%-a dolgozik. A fejlődő országok 
többségében m ég hiányzik az a tecni- 
kai és szociális in frastruk tú ra , am i a 
m unkavállalók és a lakosság védelm ét 
b iz tosítaná a fizikai, kém iai, biológiai, 
pszichoszociális vagy gazdasági te r
m észetű veszélyekkel szemben. A je 
lenlegi gazdasági fellendülésnek a 
jövőben súlyos következm ényei lehet
nek, e lsősorban  a fejlődő országok
ban dolgozók egészségi állapotára.” 

Százm illiók dolgoznak ma a v ilág
ban m egengedhetetlen , veszélyes fel
tételek m ellett, állapíto tta m eg Jukka  
Takala dr., az ILO Egészség és B izton
ság P rogram  vezetője. „A foglalkozás
sal összefüggő balesetek és m egbete
gedések évente 1,1 millió em ber halá
lát okozzák s ez m egközelítőleg azo
nos a m alária  áldozatainak szám ával. 
Becslések szerin t a m unkahelyeken 
250 m illió baleset tö rtén ik  évente; 
a halálesetek szám a 300 000 körül 
van, a gyógyult esetek jelentős része a 
m unkaképesség részleges vagy teljes 
elvesztésével já r  együtt” egészítette ki 
a fentieket Takala dr.

Jelenleg a világon évente k ö rü l
belül 160 m illió új, m unkával k ap 
csolatos m egbetegedést regisztrálnak 
(légúti, cardiovascularis, idegrend
szer, csont- és izom rendszer és sza
porodási szervek m egbetegedései, 
valam in t a halláskárosodás).

Ipari országokban a dolgozók kb. 
50% -a panaszkodik  stresszre. P ana
szaik alvászavarokkal és depresszió
val társu lnak . A stressz k rónikus 
egészségkárosodáshoz vezethet (m a
gas vérnyom ás, egyéb cardiovascula
ris és pszichológiai m egbetegedések).

A foglalkozási betegségek és bal
esetek költségei jelentősek, globálisan 
az 1997. évi becslések szerin t a világ 
össznem zeti term éknövekedésének 
kb. 4% -át teszik ki. A WHO és az ILO 
szerin t ez a becslés nem  eléggé m eg
bízható , kü lönösen a fejlődő orszá
gok hiányos adatközlése m iatt (pél
dául a la tin -am erikai országokban az 
összes foglalkozási m egbetegedés
1—4% -át jelen tik  csak be). A hiányos 
adatközlés a rra  vezethető vissza, hogy 
egyrészt nem  ism erik  fel a m egbe
tegedések foglalkozási eredetét, m ás
részt nem  kielégítő a bejelentési fe
gyelem.

A WHO és ILO szakértői szerin t a 
bejelentési rendszer korszerűsítése, 
valam in t a „nagyobb term elékenység 
-  elfogadható m unkaegészségügyi és 
m unkavédelm i gyakorlat” közötti 
összhang a XXI. században csak nem 
zetközi összefogással b iztosítható.

Adam is Zoltán dr.

„A nagy mesterektől a tanítványok többször a különcségeiket, modorosságukat tanulják el, mintsem tudásukat."
Petri Gábor

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

szakmai programjait, valamint egészségüggyel, 
orvostudománnyal kapcsolatos 

pályázatok, ösztöndíjak felhívásait 15 sor terjedelemig 
térítésmentesen közöljük

az Orvosi Hetilap előfizetői részére.
A pályázati hirdetmények ugyancsak térítésmentesek, 10 sor terjedelemig.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

A szülészet- és nőgyógyászat ak tuális 
kérdései
Szerk.: D oszpod József-Cseh Imre 
M edicina Bp., 1999. 455 old.

1987-ben jelent meg hazánkban  
„A szülészet-nőgyógyászat időszerű  
kérdései” cím en utoljára olyan m ű, 
mely összegezte a szakterületnek a 
megelőző időszakban elért legfonto
sabb eredm ényeit. Jelen m unka célja 
a tárgy irán t érdeklődők szám ára az 
azóta eltelt időszakban bekövetkezett 
változásoknak, újabb eredm ényeknek, 
inform ációknak összegzése, a szakm ai 
áttekintés megkönnyítése.

A könyv m egalkotásában az egyes 
részterü le tek  32 k itűnő  szakértője 
vett részt, akik a szerkesztők által leg
fon tosabbnak  ta rto tt 25 tém ában  
tájékoztatják  az olvasót az újabb 
tudom ányos és klinikai eredm ények
ről. A tém ák felölelik a szülészet 
és nőgyógyászat legfontosabb te rü le
teit.

A szülészettel foglalkozó 13 fejezet 
foglalkozik a praenatalis genetika és 
d iagnosztika, a cukorbetegség és te r 
hesség, a koraszülés m egelőzése és a 
m egindult koraszülés kezelése, a rep 
rodukció  és epilepszia, a hypertoniás 
terhesek  korszerű  kezelése, az in tra 
u te rin  m agzati retardatio , a szülészeti 
fájdalom csillapítás, a m agzatok p rae 
natalis intenzív ellátása, a családcent
rikus szülészet és az anyai-m agzati 
perina talis m orta litás hazai alakulása 
legfontosabb kérdéseivel. Külön feje
zet ad  áttek in tést a terhességi im m u
nológiai ku ta tások  előtérben lévő 
ak tuális eredm ényeiről.

A nőgyógyászati részt a korszerű, 
hazai viszonyaink között az elm últ 
évtizedben elterjedő új eljárások 
(asszisztált reprodukció, endoszkó
pos eljárások, horm onpó tló  kezelés, 
a nőgyógyászati tum orok  sebészi 
ellátásának  szem léletváltozása) is
m ertetése m ellett foglalkozik a köz
p on ti idegrendszer neuroendokrino- 
lógiájának, az endom etriosisnak, a 
m o d ern  fogam zásgátlásnak, a nő- 
gyógyászati rákszűrés időszerű k é r
déseinek, a női genitális trak tu s 
fertőzéses m egbetegedéseinek, a tro - 
phob lastum oroknak , a gyerm eknő
gyógyászatnak és a nőgyógyászati 
u ro lóg iának  az új eredm ényeket és

a korszerű  szem léletet is m agában 
foglaló kérdéseivel.

A tárgyalt anyag átfogja a szakte
rü let csaknem  teljes egészét. M inden 
fejezet fontos kérdést tárgyal, m ég ha 
az egyes kórképek előfordulási gya
koriságában különbség is jelentkezik. 
A terjedelem  adta korlátok  n em  teszik 
lehetővé, hogy a szerzők az egyes 
részterületeket a m aguk teljességé
ben  feltárják és ism ertessék, de arra  
lehetőségük volt -  és ezt a lehetőséget 
a szerzők mindegyike jól használta 
fel - ,  hogy az utóbbi évek fejlődését és 
a széles körben  elfogadott új ered
m ényeket és szem léletet színvonala
san, érthe tően  és hasznosítható  m ó
don bem utassák. A dolgok jellegénél 
fogva a leírt elm életi és gyakorlati 
m egállapítások nem  tek in the tők  vég
legesnek, hiszen a fejlődés az állandó 
változást is jelenti s a m a korszerűnek  
és az általánosan, de legalább a több
ség által elfogadottnak tekinthető  
m egállapítások a következő időszak
ban  m inden  bizonnyal végbem enő 
tudom ányos és szakm ai fejlődés kö 
vetkeztében m ódosulni fognak. A je 
lenben m űködő szakem bernek  azon
ban  a jelen ism eretei alap ján  kell 
m unkáját végeznie. Ehhez a könyv 
adatai jelentős segítséget nyújtanak.

A recenzesben egy kérdésben  je 
lentkezett hiányérzet. „A nőgyógyá
szati rákszűrés időszerű kérdései” c. 
fejezetben a szerzők leírják, hogy ez 
idő szerin t szervezett szű rőprogram  
szakm ailag két terü leten  indokolt: a 
m éhnyak az em lő vonatkozásában. 
A m éhnyakrák  szűrésének kérdései
ről k itűnő  összeállítást olvashatunk. 
H iányolom  azonban -  n oha  szoros 
érte lem ben  nem  nőgyógyászati, de 
a reprodukcióval mégis összefüggő 
és a klasszikus „nőorvos” kom peten
ciájába is tartozó  szervről van szó -  az 
em lővizsgálat jelentőségével, m ó d 
szereivel foglalkozó fejezetet. V élem é
nyem szerin t feltétlenül indokolt, 
hogy az em lő vizsgálata része legyen 
a nőgyógyászati v izsgálatnak s a n ő 
orvos rendelkezzék a szükséges ism e
retekkel és készségekkel.

A szü lészet-nőgyógyászat egyes 
rész terü le te inek  fejlődését d e m o n s t
ra tíven  bem utató , a k o rsze rű  ism e
reteket összefoglaló könyv  n em  h iá 
nyozhat a gyakorló  n ő o rv o s könyv

tá ráb ó l, de m elegen a ján lom  a könyv 
által közvetített ism eretek  e lsa já tí
tá sá t a háziorvosok, o rvostanha llga
tók  és szülésznők szám ára is.

Iliéi György dr.

Pharmindex Zsebkönyv
1999/2, M edmedia Inform . Kft. k iadása 
Fel. szerkesztő: Hegybíró Á gnes dr.

M inthogy gyakorló orvosok, h áz io r
vosok, gyerekgyógyászok és nem  se
bészi szakm ák therap iá jának  dön tő  
hányadát a gyógyszeres kezelés teszi 
ki, az O rvosi Hetilap fon tosnak  ta rtja , 
hogy olvasóit m inden ezt a tevékeny
séget segítő m unkáról tájékoztassa. 
Ezt pa le ttánk  szerencsére igen gyors 
bővülése is nélkülözhetetlenné teszi. 
De ebből következik az is, hogy  igazán 
csak az a sorozat értékes, am elyik  
rendszeresen, évenként akár többször 
is m egújítja listáját. A P harm index  
sorozat ilyen, jelen zsebkönyv 1999. 
ok tóber 1-jéig életbe lépett jogszabá
lyok és engedélyezett készítm ények 
em lítésével készült.

N em  könnyű ilyen széles sp ek t
ru m b an  m egtalálni az ideális arányt, 
am ellyel az egyes szereket b em u ta t
ják. A Pharm indexen m eglátszik  a 
gondos m unka m ellett az, hogy hosz- 
szú külföldi tapasztalatokra tám asz
kodhat.

A könyv alapbeosztása a m egszo
kott: ATC index-szel kezdődik, ebben  
á ttek in thetjük  a hatóanyagcsoporto 
kat. Ezt a nem zetközi nevek szerin ti 
tá rgym utató  követi, a hatóanyagok  
felsorolásánál m egtaláljuk a gyári n e 
veket is, am it igen fontosnak ta rtok . 
Ezt a közgyógyellátásra jogosu ltak  
gyógyszerlistája követi, nagy  segít
ségül a háziorvosoknak és gyerek
gyógyászoknak, m ajd az egym ással 
helyettesíthető  gyógyszerek felsoro
lása tám ogatja az orvos-gyógyszerész 
együttm űködését. Sárga széllel k i
em elt rész következik, ezek az ú jo n 
nan  belépett, illetve engedélyezett 
gyógyszerek, értékük, hogy le írásuk  
részletes. A m ár használatban  lévő 
szereknél a bölcs önm érsék le t szabja 
m eg a terjedelm et. El kell ism ern i, 
hogy az adatok  jól á ttek in thetőek  és 
lényegében m inden tudnivaló t m eg
találunk: a szer nevét, összetételét, 
szabad és tám ogatott árat, gyártó t, 
ATC szám ot. A leírásban a javallat 
és ellenjavallat (m indkettő  részletes,
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ahol ez szükséges), kölcsönhatások, 
adagolás (ahol kell, ott a gyerekdó
zisok kiem elten  szerepelnek). D icsé
retet érdem el, ahogy a szerkesztők  a 
mi igényeinknek megfelelően veszik 
rövidre vagy részletezik az egyes 
szerek tulajdonságait.

A könyv  végén a gyártók , illetve 
képviseletek címe található.

Az egyedüli, amit recensor hiányol, 
az az oltóanyagok, vaccinák, preventív  
szerek felsorolása, amit ugyanez a k i
adó előző köteteiben közzétett és ami 
a nap i gyakorlatunkban igen fontos.

Lehet, hogy ezt kü lön füzetben fogják 
kiadni? Javaslatom  m indenképpen az, 
hogy a következő kiadványban ezek a 
szerek ne hiányozzanak. M ert szeren
csére ez a szektor is szépen bővül, m a 
m ár sokkal tisztább és hatásosabb ol
tóanyagokkal rendelkezünk, m int
5-10 éve.

Recensor hozzáfűzi, hogy m aga 
még egy indexet állított össze és ra 
gasztja kihaj thatós m ódon a könyv 
hátsó fedőlapjához. Ez a gyakorlati 
index részben  a fontosabb tüneteket 
(köhögés, fájdalom , m igrain, görcs,

hányás, hasm enés stb.), betegségcso
portokat (m ozgásszervi, gyomor, szív, 
hypertonia, bő r), végül hatóanya
gok ACT-listabeli helyét adja m eg 
(ACE-gátló, béta-blokkoló, szerotonin- 
szerek stb.). Ez gyorsítja a keresést.

Az ilyen típusú, rendszeresen átdol
gozott könyv m indennapi m unkánk 
hűséges kísérője és segítője, nélkülöz
hetetlen abban, hogy valóban up to 
date tudjunk dolgozni és eligazodni az 
állandóan gazdagodó gyógyszerdöm- 
pingben.

Hankiss János dr.

MEGJELENT

Bőrgyógyászati 
és Venerológiai Szemle
1999. évi 4. szám

Szolnoky Győző dr., Kemény Lajos dr., 
Kenderessy Szabó Anna dr., Kiss Mária dr., 
Bata Zsuzsanna dr., Dobozy Attila dr.: 
A mannózkötó'-receptorok szerepe a hu
mán keratinociták Candida albicans kil
ling aktivitásában
Temesvári Erzsébet dr., Kárpáti Sarolta dr., 
Pónyai Györgyi dr., Horváth Attila dr.: 
Sesquiterpen lacton kontakt szenzibilizáció 
Harangi Ferenc dr., Szalai Zsuzsanna dr., 
Várszegi Dalma dr., Zombai Erzsébet dr.: 
Hidroticus ectodermalis dysplasia (Clous- 
ton-syndroma)
Károlyi Zsuzsánna dr., Újszászy László dr.:
Colitis ulcerosához társuló acne fulmi-
nans isotretinoin kezelése
Török Ibolya dr., Simon Gyula dr., Podányi
Beáta dr., Stehlich Gábor dr.: Fluconazol
kezelés dermatophyton gombák okozta
bőrbetegségekben

British Medical Journal
1999. évi 4. szám

Michael Potter, Abi Berger: Csontvelő
átültetés autoimmun betegségekben 
Timothy G. Dinan: A depresszió fizikális 
következményei
Tony C. K. Tham, David L. Carr-Locke: 
Epevezetékkövek endoszkópos kezelése 
időseknél
David L. J. Freed: Okoznak-e betegségeket 
az élelmiszerekben lévő lektinek?
Richard Pető, Colin Baigent: Az elkövet
kező 50 év tudományos vizsgálatai 
Margaret Fitzpatrick: Haemolyticus urae- 
miás szindróma és az E. coli 0157 
Michael G. Latham: A szoptatás csökkenti 
a morbiditást
Felfedezték a brit dementia okát -  Tovább 
élnek a gazdag rákbetegek -  Ne legyen 
kötelező a bukósisak-viselés a kerékpáro
soknak! -  Mágneses tér és leukémia: nem 
elég erős az összefüggés

Hazai események
Nicholas J. Talley, Jef Janssens, Karsten 
Lauritsen, István Rácz, Elisabeth Bolling- 
Sternevald az Optimal Regimen Cures 
Helicobacter Induced Dyspepsia Study 
Group (ORCHID) nevében: Funkcionális 
dyspepsia és a Helicobacter pylori era- 
dikációja: véletlen besorolásos kettős vak, 
placebokontrollos vizsgálat 12 hónapos 
követéssel
Alastair G. Sutcliffe, Brent Taylor, Jün Li, 
Simon Thorton, J. Gedis Grudzinskas, 
Brian A. Lieberman: Intracitoplazmatikus 
spermainjekcióval fogant gyermekek: po- 
pulációkontrollos tanulmány 
Abi Berger: Háttér -  Mi is valójában az 
intracitoplazmatikus spermainjekció? 
Diane E. Wallis, Elizabeth H. Boxall: Cse
csemők immunizálása hepatitis B perina- 
talis átvitelének veszélye miatt: az oltások 
alkalmazásának retrospektív elemzése 
D. A. W. M. van der Windt, B. W. Koes, W. 
Devillé, A. J. P. Boeke, B. A. de Jong, L. M. 
Bouter: A kortikoszteroid-injekció és a 
fizioterápia hatékonyságának összeha
sonlítása a vállfájdalom kezelésében az 
alapellátás szintjén: véletlen besorolásos 
vizsgálat
Christopher Cates: Az antibiotikumok al
kalmazási gyakoriságának csökkentése a 
gyermekkori akut otitis media kezelésé
ben, bizonyítékokon alapuló megközelítés
A. J. Hayes, L. Y. Li, M. E. Lippman: Az or
vostudomány jövője, a jövő orvostudo
mánya -  Antivascularis terápia: a rák 
kezelésének új lehetősége 
Pamela J. Shaw: Az orvostudomány jö
vője, a jövő orvostudománya -  Moto- 
neuron-betegség
Carolyn Charman, a Clinical Evidence 
megbízásából: Bizonyítékok a minden
napi gyakorlatban -  Atópiás ekcéma 
Henry J. M. Barnett, Michael Eliasziw, 
Heather E. Meldrum: Bizonyítékon ala
puló orvoslás, kardiológia -  Az ischae- 
miás stroke prevenciója 
Terence J. Wilkin: Az osteoporosis-kutatás 
új eredményei
Richard Eastell: Kommentár -  A csont - 
denzitás alkalmas a törési kockázat meg
ítélésére
Philip Steer, Caroline Flint: ABC Könyvek, 
Születésvezetés -  A szövődménymentes 
szülés élettana és vezetése

/. Martin Bland, Douglas G. Altman: 
Statisztikai alapok -  Túlélési valószínűség 
(a Kaplan-Meier-módszer)
Douglas G. Altman, J. Martin Bland: A vál
tozók és a paraméterek 
Statisztikai fogalmak magyar elnevezése 
Háttér -  Tudomány és média -  Könyv -  
Személyes vélemény -  Hangok

Lege Artis Medicináé
1999. évi 9. szám

Csaba György dr.: A perinatalis hormo
nális imprinting és jelentősége 
Sas Géza dr.: Kis molekulatömegű hepa- 
rinokkal a thromboemboliás epidémia 
ellen
Strausz János dr.: Mintavételi módsze
rek és indikációjuk alsó légúti fertőzé
sekben
Berta Gyula dr.: A gastrooesophagealis 
reflux betegség gégészeti, pulmonológiai 
és kardiológiai vonatkozásai 
Lantos Ákos dr.: Invazív diagnosztikus be
avatkozások pleurabetegségekben 
Ostoros Gyula dr.: A nem kissejtes tüdőrák 
terápiás lehetőségei -  A kemoterápia je
lenlegi szemlélete
Eva M. Lonn, Salim Yusuf: A cardiovascu- 
laris betegségek megelőzésének új lehe
tőségei
Kékes Ede dr.: Az életminőség megítélése 
-  a mérés módszerei
Hajtman Béla dr.: A biostatisztika alapjai 
Vili.
Magyar szerzők külföldi szakfolyóiratok
ban publikált közleményeinek magyar 
nyelvű kivonatai
Matos Lajos dr. (szerk.): HOT, EMIAT 
Boda Domokos dr.: Kutatás- és közlés
etikai elvek vizsgálata szakmai közlemé
nyek elbírálásakor
Nagy András László: Mi a bizonyítékokon 
alapuló orvoslás?
Palásti Sándor dr.: Az abortusz alkotmá
nyosságáról
Szabó András dr.: II. Lajos inkubátora 
Németh István: A feltárulkozó test -  Egon 
Schiele zavarba ejtő művészete 
Maiina János: A nem létező Asz-dúr 
akkord
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Magyar Belorvosi 
Archívum
1999. évi 3. szám

Kárpáti István dr, Lenkey Ágota dr.,Mátyus 
János dr., Újhelyi László dr., Bulla József dr., 
Varga Zsuzsa dr., Paragh György dr., Kakuk 
György dr.: A béta-2-mikroglobulin hemo- 
dialízissel történő eliminációja és a dia- 
lizáló membrán biokompatibilitása 
Mátyus János dr., Kárpáti István dr., Új
helyi László dr., Bulla József dr., Ben Thomas 
dr., Korányi Zsolt, Kakuk György dr.: A he- 
modialízis-program fejlődése és eredmé
nyei Debrecenben 1971-1996 között 
Újhelyi László dr., Bállá György dr., 
Muszbek László dr., Kakuk György dr., Jeney 
Viktória, Harry S. Jacob, Gregory M. 
Vercellotti, Bállá József dr.: Új klinikai ké
miai módszer a low-density lipoprotein 
oxidativ rezisztenciájának mérésére: alkal
mazása hemodializált, végstádiumú vese
elégtelenségben szenvedő betegeknél 
Varga Zsuzsa dr., Kárpáti István dr., 
Mátyus János dr., Bállá József dr., Paragh 
György dr., Seres Ildikó dr., Kakuk György 
dr.: A plazmalipidek, -zsírsavak poten
ciális szerepe a neutrophilek fokozott oxi
dációs robbanásában krónikus vesebete
gek esetében
Paragh György dr., Seres Ildikó dr., Balogh 
Zoltán dr., Harangi Mariann dr., Katona 
Evelin dr., Fülöp Péter, Kakuk György dr.: 
A simvastatin hatása a szérum lipidszin- 
tekre és a paraoxonáz aktivitására 
Polgár Péter dr., Páll Dénes dr., Jenei 
Zoltán dr., Korányi Zsolt, Katona Éva dr., 
Bodor Miklós dr., Kakuk György dr.: CARD 
’96 -  Cardiovascularis rizikószűrés, Deb
recen -  A vizsgálat I. fázisának főbb ered
ményei
Lőrincz István dr., Kun Csaba dr., Szabó 
Zoltán dr., Korányi Zsolt, Worum Fe
renc dr.: A QT-diszperzió csökkenése akut 
szívizominfarctusban korai thrombolysis 
után
Mohácsi Attila dr., Nagy Endre dr., Varga 
Zsuzsa dr., Sáhy Árpád dr., Mezősi Emese 
dr., Leövey András dr.: A szérum en- 
dotelin-1 koncentrációjának vizsgálata 
pajzsmirigybetegségekben 
Szabó Jenő dr., Jeney Florence dr., Bazsó- 
Dombi Enikő dr., Oravecz Katalin dr., 
Nagy Katalin dr., Zs-Nagy Imre dr.: A sza
bad gyökök lehetséges szerepe az en- 
docrin ophthalmopathia kialakulásában -  
a patomechanizmus új aspektusai (előze
tes tanulmány)
Nagy V. Endre dr., Mezősi Emese dr., Henry
B. Burch dr., Koncz Ágota dr., Zilahi Zsolt 
dr., Bundik Zsolt dr., Leövey András dr.: 
Az endocrin ophthalmopathia patogene- 
zise: Új orbita-autoantigén azonosítása 
nyálban termelt TSH-receptor elleni anti
testekkel
Bajnok László dr., Varga József dr., Gaál 
János dr., Galuska László dr.: A szívizom 
életképességének scintigraphiás vizsgáló
módszerei
Páll Dénes dr., Jenei Zoltán dr., Katona Éva 
dr., Böjti Tibor dr., Hunyadi Béla dr., Zilahi 
Zsolt dr., Korányi Zsolt, Polgár Péter dr., 
Kakuk György dr.: Középiskolások vér
nyomásszűrése során szerzett kezdeti ta
pasztalataink

Magyar Nőorvosok Lapja
1999. évi 5. szám

Dr. Werner Schmidt professzor életrajza 
Cseh Imre dr., Dancsó János dr., Fülöp 
Vilmos dr.: Szűrhető-e az ovarium carci
noma? Az ovarium carcinoma „szűrésé
nek” jelenlegi állása
Pajor Attila dr., Lukácsi László dr., Se
bestyén András dr., Fontányi Zoltán dr., 
Nemes László dr., Paulin Ferenc dr.: 
Thrombosis profilaxis terhesség alatt kis 
molekulatömegű heparinnal 
Kis Csitári István dr., Márkus László dr.: 
Magzati Biofizikális Profil (BFP): pon
tosabb módszer a magzat antepartum ál
lapotának megítélésében 
Demeter János dr., Oszoli Gábor dr., Túri 
Zsuzsanna dr., Pál András dr., Blaskó 
György dr.: Intamuscularisan alkalmazott 
NO-SPA injectio hatása a fiziológiás szü
lések tágulási szakaszára 
Domdny Balázs dr., Bódis József dr., Buzo
gány István dr.: Kombinált endoszkópos 
műtéti beavatkozás descendált uterus ese
tében stressz inkontinens betegeknél 
Bánhidy Ferenc dr. jr., Melczer Zsolt dr., 
Csömör Sándor dr. jr., Pálfalvi László dr.: 
Méhnyakrákos betegek sejtes immuni
tásának vizsgálata a szövettani diagnózis 
alapján
Glasz Tibor dr., Cseh Imre dr., Sebők János 
dr.: Nőgyógyászati műtéti készítmények 
makroszkópos pathologiai feldolgozása -
IV. Petefészekrák miatt végzett hyste- 
rectomia (információáramlás klinikus 
és pathologus között)
Földesi Imre dr., M einen Breckwoldt dr., 
Joseph Neulen dr.: Granulosasejtek in 
vitro sejtkultúrája, mint az ovariális mű
ködés modellje; a rekombináns gona- 
dotropinok hatásainak vizsgálata a sejtek 
szteroid bioszintézisére 
Rigó János dr. jr., Tanyi János dr., Hupuczi 
Petronella, Varga István dr.: Súlyos throm- 
bocitopeniával társult acut májfunctiós 
zavar atípusos lefolyása a harmadik tri- 
mesterben
Demeter Attila dr., Nemeskéri Csaba dr., 
Szánthó András dr., Konrád Sándor dr., 
Csapó Zsolt dr.: Granulosasejtes ovarium- 
tumor késői recidívája Quispe Olaza Juan 
dr.: Gyermekkori malignus ovarium tu
mor előfordulása

MRE INFO
1999. évi 3. szám

A Szerkesztőség rovata 
Kivonat az MRE 1999. május 14-i vezető
ségi ülés jegyzőkönyvéből 
Az EULAR Állandó Bizottsági üléseken 
részt vett küldöttek beszámolói 
Merétey Katalin dr.: MRA információk 
Gömör Béla dr.: Interjú Pajor Istvánnal 
(síbajnok, síedző, hegymászó, a quat- 
ratlon szervezője) és csípőarthrosisos 
beteg
Kéri Gábor: Kéri Pharma 
Fancsik János dr.: Levél a hegyről 
Gömör Béla dr.: Villáminterjú dr. Grétsy 
Lászlóval

Bergmann Annamária dr.: Beszámoló a 
XIV. EULAR Kongresszusról 
Ortutay Judit dr.: MSD sajtótájékoztató 
Glasgow-ban
Polgár Anna dr.: 10 téma a reumatológiá
ban, London 1999. június 24-25.
Lányi Éva dr.: Két eset az osteoporosis 
ambulanciáról
Kovács Attila dr.: Gáspárdy Géza dr. A láb 
mozgásszervi betegségei című könyvéről 
Kiss Csaba György dr.: Összefoglaló refe
rátum a Sulfasalazin a rheumatoid arthri
tis kombinált kezelésében

Medicus Universalis
1999. évi 5. szám

Géher Pál dr.: A nem szteroid gyulladás
gátlók új generációja
Szigetvári Iván dr.: Klimaktérium syndro- 
ma, peri- és postmenopauza 
Rák Kálmán dr.: Kis molekulatömegű 
heparin (LMWH): Az ezredvég hepa- 
rinja
Pados Gyula dr., Audikovszky Mária dr.: Új 
lehetőség az elhízás kezelésében: az or- 
listát (XENICAL) terápia 
Pecze Károly dr., Diós Erzsébet dr.: 
Anaemiák III. Megaloblasztos anémiák 
Erős András dr., Balogh Sándor dr., Riesz 
Tamás dr.: Szükség van-e minőségbizto
sításra az alapellátásban?
Révai Tamás dr., Somos Éva dr., Molnár 
Tibor dr.: A non-szteroid gyulladáscsök
kentő szerek (NSAIFD) hatása a vese mű
ködésére
A Magyar Általános Orvosok Tudo
mányos Egyesületének VIII. Vándor- 
gyűlése és a X. Baranyai Háziorvosi 
Fórum program
A Magyar Általános Orvosok Tudo
mányos Egyesületének VIII. Vándor- 
gyűlése és a X. Baranyai Háziorvosi 
Fórum előadáskivonatok

Transzfúzió
1999. évi 3. szám

Járosi Jánosné, Brosch Ágnes: Zárt zsák- 
rendszerben előállított vérkészítmények 
„anyagmérlegének” ellenőrzése Symex K 
1000 sejtszámláló automatával 
Barótiné Tóth Klára, Kalász László, Hoffer 
Izabella, Szabó E. János: Hemoglobin meg
határozás kapilláris és vénás vérminták
ból
Bajnay Benő, Kraszits Istvánná: Hepatitis 
C pozitív debreceni véradók utóvizsgá
latai
Friss Ágnes: Gyártsunk-e „házilagosan” 
reagenst?
Vezendi Klára, Toldi József, Varga Gyula, 
Lázár György: Vércsoport meghatározás 
nehézsége acut leukaemiában 
Toldi József, Lázár Mária, Bereczki Csaba, 
Szederkényi Edit: Anti-D+E antitest meg
jelenése veseátültetést követően 
Sándor József: Bemutatkozik a budapesti 
Péterffy Vértranszfúziós Intézet 
Referáló rovat (Rovatvezető: M. Tóth 
Antal)
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HÍREK

Egészségügyi Minisztérium
Kutatási pályázat 1999-2000
I. sz. Klinikai és Kísérletes Onkológiai 
Bizottság
Témavezető: Dr. Biacs Péter, Dr. Csókay 
Béla, Dr. Gaál Dezső, Dr. Gömöri Éva, 
Dr. Hohmann Judit, Dr. Hunyady Béla, 
Dr. Kremmer Tibor, Dr. Takács Attila, 
Dr. Zólyomi Annamária

II. sz. Emésztőszervi Megbetegedések, 
Hepatológia; Alkohol Okozta Károsodá
sok Bizottsága
Témavezető: Dr. Altorjay Áron, Dr. And- 
rikovics Hajnalka, Dr. Csala Miklós, 
Dr. Czinner Antal, Dr. Filiczky István, 
Dr. Köves Katalin, Dr. Lengyel Zsolt, 
Dr. Madléna Melinda, Dr. Schwab Richárd, 
Dr. Tárnok András

III. sz. Klinikai és Kísérletes Farmakoló
gia, Kábítószer és Gyógyszerfüggőség 
Bizottság
Témavezető: Dr. Benyhe Sándor, Dr. Bá- 
thori Mária, Dr. Erős István, Dr. Gachályi 
Béla, Dr. Gáborján Anita, Lendvai Balázs, 
Dr. Nyiredy Szabolcs, Dr. Pataricza János, 
Dr. Szabó Judit Zsuzsanna, Dr. Szilvássy 
Zoltán, Dr. Szűcs Márta, Dr. Szökő Éva, 
Dr. Tósaki Árpád, Dr. Tótfalusi László, 
Dr. Zarándi Márta

IV. sz. Az Idegi Tevékenység Kísérletes és 
Klinikai Kutatása Bizottsága
Témavezető: Dr. Antal Andrea,Dr. Benyó 
Zoltán,Dr. Büki András, Dr. Dancsházi 
Zsolt,Dr. Halász Péter, Dr. Kovács Krisz
tina, Dr. Miseta Attila, Dr. Málly Judit, 
Dr. Németh József, Dr. Párdutz Antal, 
Dr. Rajna Péter, Dr. Szabó Gábor, Dr. Sze- 
lényi Judit, Dr. Tóth Zoltán

V. sz. Klinikai és Kísérletes Immunológiai 
és Transzplantációs Bizottság
Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter, 
Dr. Dankó Katalin, Dr. Dobozy Attila, 
Dr. Dérfalvi Beáta, Dr. Gerő László, 
Dr. Kiss Emese, Dr. Korom Irma, Dr. Ma
gyar Attila, Dr. Miklós Katalin, Dr. Mózes 
Tibor, Dr. Oláh Imre, Dr. Pálóczi Katalin, 
Dr. Réthy Lajos Attila

VI. sz. Szív, Érrendszeri, Nephrológia, 
Hypertonia Bizottság
Témavezető: Dr. Balkay László, Dr. Hizoh 
István, Dr. Horváth Ildikó, Dr. Kaszaki 
József, Dr. Kőszegi Zsolt, Dr. Nádasy 
György, Dr. Salamon Csaba, Dr. Witmann 
István

VII. sz. Molekuláris Medicina Bizottság 
Témavezető: Dr. Berta András,
Dr. Boros Imre, Dr. Bártfai György, 
Dr. Dombrádi Viktor Béla, Dr. Enderffy 
Emőke, Dr. Erhard Éva, Dr. Kárpáti 
Sarolta, Dr. Morava Éva, Dr. Nagy László, 
Dr. Nagy M. György, Dr. Oláh Éva, 
Dr. Somogyi Béla, Dr. Török Olga, 
Dr. Uray Katalin, Dr. Virág László, Dr. 
Vígh László

VIII. sz. Környezetegészségügyi és Epide
miológiai Bizottság
Témavezető: Dr. Csík Gabriella, Dr. Dombi 
András, Dr. Forgács Zsolt, Dr. Horváth 
Zsuzsanna, Dr. Kerekes Andor, Dr. Kob- 
lingerné Bokori Edit, Dr. Kéry Ágnes, 
Dr. Morvái Veronika, Dr. Páli Tibor, 
Dr. Törő Klára, Dr. Vadász Zsolt

IX. sz. Életminőség, Társadalomorvostu- 
dományi-Népegészségügyi Prevenció Bi
zottság
Témavezető: Dr. Bodánszky Hedvig, 
Dr. Csete Klára, Dr. Dobó Márta, Dr. Fodor 
Miklós, Dr. Gintner Zénó, Dr. Keller Éva, 
Dr. Nagy Béla, Dr. Porpáczy Zoltán, 
Dr. Páll Dénes, Dr. Rontó Györgyi, 
Dr. Somogyi Gábor, Dr. Székely Miklós, 
Dr. Tahi Adám, Dr. Újhelyi Mária, Dr. Vi
rág Zoltán, Dr. Vízvári László, Dr. De 
Blasió Andonió

X. sz. Endokrinológiai Bizottság
Témavezető: Dr. Mikala Gábor, Dr. Molnár 
Ildikó, Dr. Speer Gábor, Dr. Szabó Jenő, 
Dr. Urbancsek János, Dr. Vértes Mariett, 
Dr. Zelena Dóra

XI. sz. Mozgásszervi, Osteoporosis, 
Rehabilitációs és Sporttudományi Bizott
ság
Témavezető: Dr. Bély Miklós, Dr. Osman- 
né Dr. Sági Judit, Dr. Szőke György, 
Dr. Tihanyi Zoltán, Dr. Záborszky Zoltán

Mecenatúra pályázat 1999/1
Anaszteziológia
Dr. Mekler Róbert, Dr. Janecskó Mária, 
Dr. Pénzes István, Dr. Janecskó Mária
Anatómia-morfológia 
Dr. Oláh Imre
Biofizika
Dr. Bogár Lajos, Dr. Trón Lajos, Dr. Kuba
Attila, Dr. Dombi György
Biokémia
Bíró Éva, Dr. Kellermayer Miklós
Biotechnológia 
Dr. Rosivall László 
Bőr- és nemibetegségek 
Prof. Dr. Török Éva 
Diabétesz
Dr. Tarkó Mihály, Dr. Bánhegyi Gábor, 
Prof. Dr. Berta András 
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OH-QUIZ

A XCIII. sorozat m egoldásai:
1 : A, 2 : C, 3 : B, 4 : C, 5 : A, 6 : D, 7 : A, 8 : B, 9 : A, 10 : C

Indoklások:
XCIII/l.A. A szövődménymentes epeköves roham nem igényel 

antibiotikus kezelést.

XCIII/2. C. A postoperativ intraabdominalis tályog megoldása 
a sebészi drenázs. A pus bacteriologiai leoltásának 
eredménye alapján jön szóba kiegészítő antibioti
kus kezelés.

XCIII/3. B. A beteg esetén Mallory Weisz-szindróma nem jön 
szóba, az nem jár lázzal, halk bélhangokkal. Sokkal 
valószínűbb a bacterialis peritonitis, vagy a panc
reatitis, de ulcus perforatiójára is kell gondolni.

XCIII/4. C. Az asciteses cirrhosisos betegben a peritonitis diag
nosztizálásához a paracentesis elengedhetetlen. Az 
ascitesben 500 sejt/pl peritonitist igazol.

XCIII/5. A. A spontán bacterialis peritonitis kórokozói leg
többször enteralis Gram-negativ aerob baktériu
mok. Ennek megfelelő a kezelés. A gondos obszer- 
válás elengedhetetlen. Ha a natív hasi rtg-vizsgálat 
szabad levegőt mutat a rekesz alatt, sebészi ex- 
ploráció szükséges.

CIII/6. D. ív. kábítószeresekben a mumps nem gyakoribb mint 
az átlagpopulációban, ez a legkevésbé valószínű az 
adott esetben.

XCIII/7.A. Mycoplasma pneumoniae esetén nem jellemző a 
pleuritises mellkasi fájdalom.

XCIII/8. B. A Lyme-kórnak korai manifesztációja az erythema 
migrans, -  tehát a beteg hat évvel korábbi betegsé
gének ez nem a következménye. Viszont a többi el
változás, az acrodermatitis chronica atrophicans, a 
neuropathia és az ízületi gyulladás már késői komp
likációi a Borellia fertőzésnek.

XCIII/9. A. A nem progrediáló, enyhe tünetekkel járó lázas ál
lapot hátterében valószínűtlen a meningococcus 
fertőzés. Sokkal inkább gondolni lehet EBV- 
mononucleosisra (ennek kapcsán gyakori a peni
cillinkiváltotta exanthema), gyógyszerallergiára 
vagy még akár kanyaróra is.

XCIII/10.C.A fiatal nőnek varicellája van, -  mert valószínű kis
gyermek korban nem esett át ezen a fertőzésen. Ez 
normális vérképpel, és fertőzőképességgel jár, pneu
monia, meningitis lehet az akut komplikációja, a ké
sőbbi években pedig még herpes zoster manifesz
tálódhat.
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XCIV. sorozat

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

XCIV/1. A bacterialis és az asepticus meningitisre egyaránt 
jellemző, KIVÉVE:

A. fejfájás, tarkókötöttség
B. leukocytosis
C. emelkedett liquorfehérje-tartalom
D. csökkent liquorglükóz-szint

XCIV/2. Generalizált lymphadenopathia ritkán található:
A. HIV-1 infekcióban
B. mononucleosisban
C. maláriában
D. luesben

XCIV/3. AIDS-ben szenvedő beteg esetén a normális liquor- 
protein-, glükóz- és sejtszám-érték alapján melyik 
komplikáció lehetősége zárható ki teljes biztonsággal?

A. toxoplasma encephalitis
B. cryptococcus meningitis
C. primer agyi lymphoma
D. progresszív multifocalis leukoencephalopathia
E. egyik sem

XCIV/4. Krónikus tüdőbeteg 70 éves férfi vakcinációja indokolt 
a következők ellen, KIVÉVE:

A. influenza
B. tetanus
C. pneumococcus pneumonia
D. pertussis

XCIV/5. Vizeléskor égő érzéssel járhatnak az alábbi infekciók, 
KIVÉVE:

A. Treponema pallidum
B. prostatitis
C. Neisseria gonorrhoeae
D. pyelonephritis
E. Chlamydia trachomatis

XCIV/6. Felsőlégúti infekciókra jellemző, KIVÉVE:
A. leggyakrabban vírusok a kórokozók
B. a tünetek a sinusokra, garatra, felső légutakra 

lokalizálódnak
C. kezelésük általában tüneti
D. az időnkénti immunizálás prevenciót jelenthet

XCIV/7. Egy 46 éves férfi leesett a traktorról és a szántóföldön 
súlyos, mélyreható, roncsoló lábsérülést szenvedett. 
A tetanus toxoid és tetanus immunglobulin adása 
feltételenül szükséges számára, KIVÉVE:

A. ha 12 évvel korábban már kapott tetanus to- 
xoidot

B. ha soha nem kapott tetanus védőoltást
C. ha két tetanus toxoid inj-t kapott valamikor 

életében
D. ha teljes tetanus toxoid oltássorozat immu

nizálásban részesült 2 éven belül
E. ha 9 évvel ezelőtt kapott toxoid emlékeztető 

oltást

XCIV/8. Intravénás kanül bekötésekor fontos szempont, 
KIVÉVE:

A. a beavatkozás asepticus körülmények között 
történjen

B. szisztémás antibiotikum-profilaxis a kanül 
bekötés idején

C. kanülcsere 48-72 óránként
D. inkább az alkar vénáit kell használni, és nem 

a vena femoralist

XCIV/9. A hypophysis microadenoma diagnózisában a leg
érzékenyebb teszt:

A. serumprolactin-meghatározás
B . látótérvizsgálat
C. kontrasztanyagos CT
D. gadolinium injekcióval MRI 
D. inzulintolerancia

XCIV/10. Polycystás ovarium esetén melyik tünetcsoport 
jellemző:

A. mély hang, nagy clitoris, magas testosteron- 
szint

B. oligomenorrhoea, obesitas, magas LH, alacsony 
FSH szint

C. amenorrhoea, acne, alacsony LH, alacsony 
FSH szint

D. hirsutismus az arcon, acne, magas pregnan- 
triol- és 17-ketosteroid-ürítés

E. normális menstruáció, normális FSH, és LH 
szintek.

A m egfejtések beküldési h a tá rid e je  2000. ja n u á r  15.
(A m egfejtések levelezőlapon kü ldhetők  be a H etilap szerkesztőségébe: B udapest, Pf.: 94.1327)
A helyes választ beküldők k ö zö tt egy ju talom könyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (ném i indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét következő 
havi m ásod ik  szám unkban közöljük.
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KÖNYVTÁRA



Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt „és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlését indokolt esetben vállaljuk. Korábban már közölt 
ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

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

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

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

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

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



Otven év egy új orvosi szakág úttörői között: 
a modern baleseti sebészet kialakulása*
B erentey G yörgy dr.

Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, Budapest, Traum atológiai Tanszék

A szerző fél évszázados orvosi tevékenységének élmé
nyei alapján elemzi, hogyan vált ezalatt önálló orvosi 
szakággá a baleseti sebészet. Markusovszky Lajos a tá
bori sebészet után a szervezésben, a szakmapolitikában 
és az oktatásban alkotott maradandót, és ezzel talán be
folyásolta a baleseti sebészet kialakulását is. Nálunk a 
mai traumatológia a sebészetből fejlődött ki. Ugyan
akkor jellemzője a folyamatos ellátást garantáló szerve
zés és alapvető eleme a szakmai színvonalat biztosító 
képzés is. -  Az elmúlt 50 év eredményeit a szerző a kor
társaival együtt megélt élmények alapján tárja az olvasó 
elé. Tízéves szakaszokra bontja a hazai történéseket, 
amelyek valójában alapvetően az európai iskolák törek
véseit és eredményeit tükrözik. -  Végül a szerző megkí
sérli azt is, hogy az ezredfordulón át a jövőbe tekintsen. 
Napjaink gondjait ismerve választ keres arra, hogyan fej
lődik majd tovább mindaz, ami az elmúlt 50 év alatt lét
rejött. Annál is inkább, mert a következő évtizedekben 
az európai harmonizáció is meghatározó feladat lesz, 
még olyan kérdésekben is, mint a határok nélküli, közel 
azonos színvonalú sérültellátás.

Kulcsszavak: traumatológia, fejlődés, az utóbbi 50 év

A M arkusovszky Lajos em lékelőadásra való felkérés 
nagy m egtiszteltetés m inden  orvosnak. K ülönösen pedig 
annak az, aki szám os tek in te tben  példaképének tek in t
heti a m últ század  e nagy egyéniségének életú tját és 
m unkásságát.

M arkusovszky sebész volt, m ajd  a szabadságharcban 
hadisebészeti tapasz talatokat szerzett, am i korának  a 
baleseti sebészetét jelentette. E zután  az orvosi lét és tevé
kenység egyre szélesebb ho rizon tjá t lá tta meg. Szakm a- 
politikával és az ok ta tás ügyével foglalkozott, hogy az in 
terdiszciplináris gondolkodást érvényre juttassa. Majd 
a magyar orvosi gondolkodást serkentő korszakos al
kotásaival b izonyíto tta, hogy Becs fennhatósága alatt is 
m agyar ügyet szolgált. Az Orvosi Hetilap  m éltó párja  lett 
a Wiener M edizinische W ochenschriftnek. A M agyar 
Orvosi K önyvkiadó Társulat (MOKT) m inden  k iadvá
nyát apám  őriz te  könyvtárában  (10). Fiatal o rv o stan 
hallgatóként ezeket a kezem be vehettem . Ami pedig  az 
Országos Közegészségügyi Egyesületet illeti, m elynek

* Markusovszky Lajos emlékülésen (1999. április 23., Budapest) elhang
zott előadás alapján.

50 years among the pathfinders of a new medical 
branch: The development of the modern traum atolo
gy. On the basis of his half a century medical experien- 
cies the author analyses how the traumatology became 
an independent branch of medicine. -  L. Markusovszky's 
scientific achievements in the domain of the field sur
gery, organization, education and professional policy 
considerably influenced the development of the trauma
tology. Derived from the surgery, the present-day trau
matology's basis feature is to provide a high-level pro
fessional education and a well organised continuing 
medical attendance. -  The achievements of the last fifty 
years are now disclosed to the readers on the strength of 
the experiencies of the author and his contemporary col- 
legues. He breaks the national events into 10 years pe
riods wich are in fact representing the efforts and the re
sults of the European shools. Finally in the approach of 
the second millenium he is looking toward the future. 
With the full knowledge of the nowadays difficulties he 
is trying to answer how will advance all that has been 
founded in the last fifty years. Especially as in the next 
few decades the harmonization European, an interna
tionally similar heigh-quality medical attendance will be 
a considerable task.

Key words: traumatology, development, last 50 years

M arkusovszky egyik a lap ító ja  volt (11), az jogelődje an 
n ak  az Egészségügyi Tudom ányos Tanácsnak, m ely el
nökségének 10. éve tagja vagyok, s m elynek az Igazságügyi 
Bizottságát ma is vezetem .

A baleseti sebészet kialakulása
A m ennyire nehéz volt a spekulatív orvoslás fokozatos 
fejlődése során a seborvoslás tekintélyét m egszerezni és 
sebészm esterekből o rvosdok to rt képezni, úgy változott 
a teljesítm ény függvényében a társadalm i elism ertség  is 
a XIX. és a XX. század folyam án. A budapesti egyetem en 
1771-től a napóleoni h áb o rú k  végéig, 1814-ig m inden  év
ben  az orvosdoktorokéhoz képest sokszor több  sebész
m este rt képeztek. E zu tán  fordult a trend  és 1878-1879-ig 
m ár az orvosdoktorok szám a dom ináns, de ekkor még 
képeznek sebészm estereket is. 1879-től a század végéig 
és a XX. században azonban  m ár m eredeken em elkedő 
szám ban csak egyetem es orvosdoktort, m edicus univer
salist képeznek ki, m e rt ez felel meg a kor követelm é
nyeinek is, de az orvoslás fejlettségének is (9).

O rvosi H etilap  2000,141  (2), 59 -65 . 59



A XIX. század közepe ugyan is M arkusovszky és b a rá 
ta inak  m unkássága révén m egterem tette  a m o d ern  sebé
szet feltételeit, az asepsis, antisepsis szabályait és az é r 
zéstelenítés reális lehetőségét, a narkózist is. Ekkor indu lt 
el a sebészet évszázada. Szinte m inden fejlett o rvoslást 
m űvelő országban v ilághírű  sebészek gazdagíto tták  a 
m űtétes gyógykezelés lehetőségeit: Balassa János a sza
badságharcban  szerzett sérültellátási tapasztalatokat is
(1), de Pirogov vagy Billroth, Langenbeck vagy Richard  
Volkmann  éppen úgy em líthe tő , m in t Theodor Kocher, 
az első Nobel-díjas sebész, ak i a traum atológiához is 
alapkövet rakott az a traum atikus operálás elvével.

Larrey, Napóleon hadseregének  fősebésze a Borogyi- 
nónál csonkoltjaiból 1815-ben, -  M arkusovszky szü leté
se évében -  a párizsi akadém ián  néhányat bem utato tt. 
Ezzel igazolta, hogy a b ravúros m ű té t u tán  még a reh ab i
litác ió ra  is sor kerülhetett, h iszen  Borogyinótól Párizsig  
nagy u ta t kellett m egtenni az operáltaknak.

Az első világháborúban m ég a XIX. század orvosai 
szolgáltak. De már kórházvonatok  szelték át E urópát, 
sebesülteket szállítva és k özben  ellátva, hogy az életben 
m aradás esélyeit növeljék.

A m ai baleseti sebészet bö lcső jé t is tábori kó rházban  
ringatták , m ert Lorenz Böhler az első világháború  vége 
felé Bolzanóban szervezett olyan kórházat, ahol az olasz 
fron t sérü ltjeit gyűjtötték össze, hogy sikeresebben ke
zelhessék, m in t előtte. Böhler zseniális felismerését, hogy 
a sebészek eredm ényesebbek lesznek, ha csak sérülteket 
kezelnek, de azt igen alapos elem zés és sok új szem léleti 
és gyakorlati változtatással, siker koronázta. H íre m ent, 
hogy a század elején bevezetett ta rtó s  húzás alkalm azha
tó, hogy  a nyugalomba helyezés a tö rt csontok és ficam o- 
do tt ízületi végek helyretétele u tá n  alapvető, de az a lágy
részgyógyulásnak is feltétele. U gyancsak korszakos fel
ism erés volt, hogy a nem  sé rü lt testrészek korai aktív  
m űködtetése -  tornája -  a funkció  m egőrzésének vagy 
helyreállításának lényege. A funkció  pedig a gyógyulás 
biológiai kulcsa, hiszen a keringés ehhez nélkülözhetet
len és azt serkenteni kell.

Lorenz Böhler lényegében felism erte, hogy a sérült 
testrész nyugalom ba helyezése és a nem  sérült részek 
m űködtetése a dialektikája a korábban  zöm ében végtag- 
sérülést elszenvedettek sikeres kezelésének. Az üregi sé
rü lések kezelésére a sebészek széles k örben  tapasztalattal 
rendelkeztek. A hasi és a m ellkasi sérülések ellátása tehát 
nem  k íván t új diszciplínát. A tö rések  nagy szám a és a 
tartós rokkantság fenyegető rém e azonban indokolta, 
hogy a sebészet új ága váljon le a nagy közös törzsről, 
így kezdődö tt a két nagy h áb o rú  közö tti évtizedek alatt 
e lsősorban a ném et nyelvű eu ró p a i országokban a sé
rü lte llátásra szervezett intézm ények kialakítása. Ahol az 
ortopéd ia  elsősorban konzervatív  szemlélettel és vérte- 
len m ódszerekkel, gyerm ekek veleszületett elváltozásai
val foglalkozott, ott érthető, h o g y  nem  akarta befolyása 
alá vonni a sérültellátást. De ez sem  volt egyértelm ű m in 
denü tt, h iszen Dollinger Gyula p éldáu l a szabadságharc 
évében szü letett (1849-1937) és az első v ilágháború  ide
jén  volt ta n á r  a Sebészeti K linikán. Eközben az inveterált 
ficam ok m ű té ti kezelésében szerze tt nem zetközi elism e
rést (6). Ez az ortopéd sebészet hazai úttörőjének ra n g 
jára em elte őt, aki a rákellenes küzdelem ben is k iem el
kedő szerepet játszott.

H azánkban  a m ásodik v ilágháború  elő tti és alatti 
években részben  m ár a bécsi iskola hatásá ra  terjed t a kor 
legszínvonalasabb baleseti sebészeti szem lélete és gya
korlata. U gyanakkor az ortopéd  sebészetben is kiváló 
Horvát Boldizsár  vagy Zinner N ándor  (1893-1957) és an
nak k iem elkedő tanítványa, Peer Gyula m egvalósította 
a sérü ltellátásban  is a helyreállító sebészeti program ot. 
Ekkor m ár könyvek jelentek m eg -  elsősorban katona
orvosok to llából -  a törésekről és ficam okról (16).

Hedri Endre  (1893-1962) a két h ábo rú  közti időben 
sokoldalú sebészi képzettséget szerzett. I tthonró l N ém et
országba m en t, ahol Sauerbruch m ellett a C haritében és 
Payr m elle tt a lipcsei O rtopédiai K linikán dolgozott 
éveken át. M ajd az Uzsoki utcai OTI K órházban vezetője 
lett az első hazai baleseti sebészeti p rofilú  sebészeti osz
tálynak. M egtervezte a M agdolna Baleseti K órházat is, de 
1943-ban m á r a korra jellem ző diszkrim ináció  m iatt 
vezetője a n n a k  nem  lehetett. 1945-ben az egyetem  se
bészprofesszoraként jutott el oda, ahol m egszervezte a 
sérültek ko rsze rű  ellátását és a sebészet ok ta tásán  belül 
helyet te re m te tt a traum atológia tan ításán ak  is. 1949 
őszétől haláláig  az Üllői úti Sebészeti K linikát igazgatta. 
Itt ugyancsak kiem elkedő baleseti sebészetet és kezdet
ben, am íg 1951-ben az első önálló  O rtopédiai Klinika 
meg nem  alaku lt Zinner Nándor  vezetése alatt, addig 
ortopéd  sebészete t is műveltek Peer Gyula közvetlen 
irányítása alatt, hiszen Dollinger Gyula em léke m ég élt 
e ház falain b elü l is.

A z ötvenes évek emlékei
Ekkor m ár nyilvánvaló volt, hogy a b ö h le ri töréskezelés
re épülő b alese ti sebészet új u takat ny ito tt a m ozgásszer
vi sebészetben, a sérültellátásban is. A com bnyaksze- 
gezés, a velőűrszögezés Küntscher m unkássága nyom án 
hazánkban ism ert és alkalm azott m ódszerré vált. 
Hedri 1947-ben am erikai tanu lm ányú tján  találkozott 
egyrészt az osteosynthesisek csavaros-lem ezes techn i
kájával (7), de am i ennél m élyebb benyom ást te tt rá, 
az W angenstien  nevével jelzett ún. hero ic-su rgery  volt. 
Itthon bevezette az ún. nagy beavatkozásokat, sokolda
lúan felkészülve, folyadékpótlást, vérátöm lesztést, kor
szerű aneszteziológiát fejlesztve és alkalm azva. Ez ado tt 
esélyt arra , ho g y  a súlyos sérültek ellátásában m egin
duljunk a po litraum atizáltak  m ai kezelésének rögös ú t
ján. Kezdetleges volt még a volum enpótlás, hiszen subcu- 
tan  is ad tu n k  folyadékot, de elkezdtük az in travénás és 
célzott p ó tlásokat is a nagy hasi m ű té tek  u tán , vagy a 
szeptikus szövődm ények kezelése so rán  (8).

A sérülések ped ig  azért szaporodtak , m e rt az iparban  
új technikák je len tek  meg, egyre veszélyesebb sérülése
ket okozva és ugyanez a m ezőgazdaságban is terjedt. 
Ez feltűnővé a közlekedésben vált, h iszen a lóról való 
leesés helyett gyorsan  közlekedő gépjárm űvek  ütközése 
során kezdtek sé rü ln i az emberek.

Ebbe a szakm ai környezetbe vezetett el sorsom , am i
kor 1948-ban H edri Endre m eghívott k lin ikájára  gyakor
noknak.

A helyreállító sebészet ez idő tá jt dolgozta fel a m áso 
dik v ilágháború  tapasztalatait. H ozzánk szerencsére 
nem csak a szovjet hadsereg tapasztalata i ju to ttak  el, 
hanem  a lezá rt határok  ellenére is hozzáju to ttunk  a 
ném et és angol nyelvű szakmai anyagokhoz is. így  a m a
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gyár sérültek kezelésében szerzett tapasztalatok m ellett 
a szakm a vezetőitől m egtanultuk , hogyan lehete tt e lhú 
zódó gyógyulást, álízületet kezelni, korrekciós m űtéteket 
tervezni és végrehajtani. U gyancsak tanulságos volt a 
chronicus osteom yelitis gondjainak  a m egism erése is, 
hiszen ez m áig is jelentős szövődm énye a baleseti se
bészetnek.

50 évvel ezelőtt az ország akkor első szám ú baleseti 
sebészeti intézm ényében, a III. Sebészeti K linikán lettem  
gyakornok. Tisztelettel és elism eréssel gondolok a H edri 
Klinika tapasztalt baleseti sebészeire, nem különben  a 
házban m űködő m ásik  sebész csoportra , a Dániel E lemér 
főorvos által irányíto tt osztályra, m ert ott ugyancsak a 
sérültellátás volt a kiem elkedő sebészi program .

Az országban ekkor m ég szinte m indenü tt a sebésze
teken lá tták  el a sérülteket. Az egyetemi k lin ikákon m a
gántanári előadásokon ta n íto tták  a törések és ficam ok 
kezelését, e lsősorban ott, ahol sérültellátás is folyt a se
bészeten. D ebrecenben Pap Károly volt a k iem elkedő 
egyetem i vezető. B udapesten a Baross u tcában  inkább 
csak ortopédia folyt, az Üllői ú ton  akkor indult el hang 
súlyosan a sérültellátás, am ikor 1949 őszén H edri le tt o tt 
az igazgató. Peert m ár o tt találtuk , Oberna Ferenc és én 
pedig Hedrive 1 együtt m en tü n k  át oda. Gyorsan k iderü lt, 
hogy a baleseti és o rtopédsebészet jó l segíti egym ást, ha 
a cél közös, és itt az volt.

Európai szom szédaink a z ötvenes években 
N ém etországban ekkor m ég m indenü tt az „un ter einem  
Dach” koncepciója szerin t nagy  sebészeti k lin ikák  m ű 
ködtek a fokozatosan önállósodó  szubdiszciplinákat 
művelve. Az angol képzési rendben  fejlődő országokban 
az o rtopédia szerepe m arkáns m arad t és a sérültellátás 
inkább az ő feladatuk volt. A m editerrán  országokban is 
az operatív  ortopédia, tehát az ortopéd sebészet m űvelte 
legsikeresebben a sérültellátást, m ert a nagyszám ú m oz
gásszervi sérülést ők kezelték, a kevesebb üregi sérülést 
pedig az általános sebészek. A politraum a ekkor m ég 
nem  volt m eghatározó jelentőségű a m indennap i gya
korlatban. M inden országban m egjelentek a nagy  tan ító  
egyéniségek, akik  könyvek írásával is tan íto ttak . Sir 
Watson-Jones (20), M erle d ’Aubigné, Danis vagy néhány  
olasz iskola vezetője b e írta  a nevét a század közepének 
aranylapjaira, hason lóan  az am erikai o rtopédek legjobb
jai is, akik ez idő tá jt m ég a sérültek  első ellátásában igen 
konzervatív  szem léletet tanúsíto ttak , hiszen a tá rsadalm i 
viszonyok azt sugallták, hogy  legyen élesen elválaszt
ható, m i a sérülés következtében kialakult végállapot és 
m i lehet m ajd a fogyatékosság m egszüntetésére alkalm as 
helyreállító sebészeti eljárás. N ém etországban a b iz tosí
tás igen korszerű  alapokon fejlődött. A Berufsgenos- 
senschaftok által üzem eltetett szakkórházak lassan bás
tyáivá váltak a hatékonyabb első ellátásnak, m ert ez k ö 
zös érdeke volt a b iz tosítónak  és a sérültnek, tehát végső 
soron egyénnek és tá rsadalom nak  egyaránt. Az o sz trák  
AUVA (A rbeiter Unfall V ersicherungs Anstallt) naggyá 
tette Lorenz Böhlert, m ert a Böhler-iskola sikeres volt, 
a m indennap i m unkában  és a képzésben, ok ta tásban  is 
világhírt szerzett lé trehozójának.

Ezen korban  akadém iai ösztöndíjjal kerültem  vissza 
a F ium ei ú tra , ahol ekkor B. V. Petrovszkij professzor ve
zette a III. Sebészeti K linikát. A baleseti sebészetet ott

tovább m űveltük, sőt k itágult a lá tószögünk is, m e rt a 
szovjet orvosvezető (15) nagy  tekintélyével elérte, hogy 
olyan szervezeti segítséget k ap jon  a sérültellátás, m in t az 
akkor színvonalas központi vérellátás, a rehabilitáció in 
tézm ényes m űködése vagy az égéskezelés és a plasztikai 
sebészet intenzív gyakorlása. Ezen tú l az anesztézia fej
lődésében  is szerepet kap o tt a professzor széles körű  
vezetői lehetősége és nyitottsága. Korszerű altatógépe
ket kap tunk , hozzá lassan k iképződtek  a szakem berek. 
Érczy Miklós, Zoltán János és az első p lasztikai sebész 
csapat ezen a k lin ikán kezdte el azt, am it akkor m ár 
csináln i kellett a kor igényei és lehetőségei szerint.

1954-ben Rubányi Pál p rofesszorral m ár azért m eh e t
tem  á t a Fiumei ú tró l a Baross utcai K linikára, m e rt Se
bestyén Gyula halála u tán  Rubányi Pál vette át a k lin ika 
igazgatását. Itt első feladatom  volt a klinika addig  o rto p é
diai profilú  osztályát ko rszerű  traum atológiává á tsze r
vezni. Ez gyorsan sikerült. E lkezdtük itt is az o rv o stan 
hallgatók rendszeres traum ato lóg iai oktatását, m agam  
m ár tan term i előadásokat ta rtha ttam , sőt a nagy  elődök 
nyom dokaiba lépve a m a m egengedhetetlen lépést is 
m egtettem : a tan terem ben operáltam , a hallgatóság sze
m e lá ttá ra . Mai szem m el nézve ez volt a m últ és a jövő 
m ezsgyéje. Nagyon akartam  a sebészetből a sérültellátást 
kifejleszteni és fokozatosan önállóvá tenni, de ekkor még 
a m últ eszközeivel ép íte ttük  a jövőt (2).

1957-ben m egnyíltak a határok , és m ár ebben az év
ben  plasztikai sebészeti képzésem et szolgálta a csehszlo
vákiai klinikákon eltö ltö tt idő. Láttam , hogy az európai 
színvonalú cseh plasztikai sebészet hol tart, és hogy  erre 
is szükség van a sérültellátásban. 1958-ban pedig  Böhler 
híres bécsi klinikáján, a W eber Gassén tö ltö ttem  el csak
nem  két hónapot, ezzel beiratkozva abba a nem zetközi 
csapatba, am elyiknek a m ezén az volt a logo, hogy 
B öhler-tanítványok. Ezt a tö rések  konzervatív  kezelésé
nek világszerte elfogadott m űvészete jellem ezte, de ezen 
tú l a ko r baleseti sebészetének rendszerező szeretete és 
a k iképzés jelentőségének felism erése is. M ár ebben az 
évben Tübingenben olyan előadást ta rth a ttam  egy n em 
zetközi kongresszuson, am ely 2019 csontegyesítő m űté t 
szövődm ényeinek okairó l szólt. Ez figyelem re m éltó 
anyag volt akkor E urópában, m ert a svájci A rbeitsge
m einschaft für O steosynthesefragen -  m a ism ert nevén 
AO -  ebben az évben alakult meg!

M it is tűztek ki célul az AO alapító atyái és k ik  voltak 
ők?

M aurice M üller a zseniális o rtopéd  sebészprofesszor 
m ellett elsősorban vezető sebészek voltak, akik  a sé rü lt
ellátás súlypontját jelentő törésgyógyításban, a hely re
állító sebészetben m egszerzett m űtétes tapasztalatokat 
ak a rták  hasznosítani a friss sérültek  ellátásában is.

M artin  Allgöwer, kezdetben churi, m ajd baseli sebész
professzor o tthon volt a sebészet m inden  terü letén , h a 
son lóan  Hans Willenegger liestali professzorhoz. Robert 
Schneider, Walter Bandi, Bernhard Weber vagy Urs H eim  
pedig  kórházi főorvosok voltak, akik elkezdtek együtt 
gondolkodni és tervezetten  ku ta tn i. Új fém ekből új im- 
p lan tá tum okat készítettek, ezekhez új m űszereket -  cél
szerszám okat -  terveztek és használtak. M echanikai és 
biológiai kísérleteket folytattak, m ajd közösen, azonos 
m ódszerekkel, viszonylag gyorsan, jó l dokum entált és 
ezáltal meggyőző eredm ényeket értek  el (12,13).
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K özben a hatvanas évek elején  m ár a ném et sebészeti 
klin ikákon a legfogékonyabb fiatalok, akik sérü ltellátás
sal is foglalkoztak, hozzánk hason lóan  bekapcso lód tak  
a svájci csapat munkájába. Siegfried Weller, a nem rég  
nyugalom ba vonult tübingeni o rd ináriu s volt az első n é 
m et szem élyiség, aki ezt a zászló t ott m egragadta. 1961- 
ben egy hazai nemzetközi kongresszuson  m ár B udapes
ten is ta rto tt előadást (19).

Az osz trákok  között is m egjelen t a Böhler-iskolát k i
já r t vezetők sorában a m űtétes p rog ram  iránti fogékony
ság. Az elsők közé sorolhatom  Harald Tschernét, aki m a 
a hannoveri kiinka igazgatója, akkor még a grazi vezető 
baleseti sebész volt. U gyanonnan Gerd M uhr Bochum ba 
került vezető professzornak. Bécsben kezdetben Otto 
Russe és az egyetemi k lin ikán  Em m anuel Trojan és 
utóda, Vécsei Vilmos lett az AO lelkes híve, a böh leri a lap 
képzést soha nem feledve, de a század v ilág trendjét 
idejében felismerve.

Szerencsém re m inden n agy  svájci p ion írral szem é
lyes kapcso la tba kerültem , a ném et és osz trák  első 
generáció pedig  kevés kivétellel kortársam  volt, vagy 
még fiatalabbak is nálam. E zért nem  volt nehéz egym ás 
kezét m egfogni. Évente m egh ív tak  előadás ta rtásá ra , to 
vábbképzésre vagy továbbképzőnek, és a m agyar tá m o 
gatás a rra  elég volt, hogy nem  tagadták  meg tő lem  a k i
utazás engedélyezését. így követtem  azt, am i E urópában , 
sőt a világ élvonalában tö rtén t. H iszen például a francia 
fejlődésben is m arkánssá vált a strasbourgi cen trum  és 
annak vezetője, Ivan K em pf professzor, aki francia létére 
nyito ttá vált a ném et-svájci csopo rt felé is, de az ügy 
jelentőségét is m arkánsan felism erve b á tran  tovább 
lépett az első körnél.

A m agyar baleseti sebészet kiteljesedése, a hatvanas évek 
M időn Szántó  György a hadsereg  fősebészeként, 1957- 
ben  az O rszágos Traum atológiai Intézet igazgatója lett, 
eldőlt, hogy  társadalm i hátte re  van  a hazai baleseti sebé
szeti ellátás m egszervezésének (17). Nagy in tézetet alak í
to ttak  ki, és Szántó személye volt a garancia arra , hogy a 
sebészetre építkezve sokoldalú sérültellátás lesz h azán k 
ban. A m egyei kórházakban m á r az ötvenes évek elején 
Rubányi kezdem ényezésére egy-egy sebészeti osztályból 
baleseti sebészetet alakítottak ki. így a központi intézet 
ezeken tovább szervezkedhetett. Ebben H onig Vilmos 
szerepe volt kiemelkedő. E lkezdődött a szervezett szak- 
orvosképzés is, és 1959-re az osztrák  példát követve 
E urópában  élen járva szakorvosi vizsgát vezettünk  be. 
Ezután az egyetemeken a traum ato lóg ia  m in d en ü tt m eg
jelent a képzési program ban, de ekkor még a sebészet 
keretében. A sérültellátás szervezése, a járóbeteg-ellátás
tól a rehabilitációig egységes elvek alapján tö rté n t az 
egész országban. Hamar m eg indu lt a szakm ai tu d o m á
nyos élet is. A Magyar T raum atológus Társaság 1966-ban 
alakult m eg, és megjelent az a szakm ai folyóirat, m ely 
M agyar Traumatológia, O rtopédia  néven indulva b izo
nyította, hogy  a világon sok helyen együtt fejlődő két ro 
kon diszcip lína hazánkban is tu d  együtt m űködni. M an- 
ninger Jenő  m egalapította a nem zetközi igények szerin t 
is színvonalas hazai kézsebészetet. Ebbe olyan szervező-, 
kutató- és oktatóm unkát fek te tett, hogy nap jaink ra  elég 
kézsebészünk van az országban és számos oktatóhelyen 
lehet felkészülni a külön szakvizsgára, sőt m ár eu rópai

érvényű szakvizsga letételére is m ód  nyílik. Pécsett 
Forgon M ihály, Debrecenben Pap Károly volt az ú ttö rő je  
e korszak fejlődésének.

A hatvanas évek végén a baleseti sebészek és o rto p é
dek vállvetve kezdték el a kor igényét tükröző  csípő t p ó t
ló p ro tézism űtétek  hazai bevezetését. Erre em lékezve 
jó érzéssel gondolok azokra az ülésekre, ahol szakágtól 
függetlenül együtt elem eztünk m in d en  esetet és m u ta t
tuk  m eg egym ásnak az eredm ényeket is. Szép példája 
volt az interdiszcip lináris együttm űködésnek , de an n ak  
is, hogy a közös gondokodás jobb  gondoskodást ígér a 
rászoruló  betegeknek olyan korban , am ikor az anyagi 
e rő fo rrások  közism erten  szűkösek.

A hetvenes évek
A hetvenes évek is hoztak érdekes változásokat. Böhler 
konzervatív  iskoláját k ijártuk , de m ár az ötvenes évek
ben m i is elkezdtünk érdeklődni azu tán , am i azon kívül 
van. Mi is operáltunk, az AO-val egy időben m ár velőűr- 
szögeztünk, com bnyakszögeztünk, egyszóval a m űtétes 
kezelés esélyeit keresgéltük. Az AO európai d iadalú t- 
jában  szem élyesen részt vehettem , m e rt 1966-ban az első 
ném et, m ajd  1970-ben az első o sz trák  továbbképző ta n 
folyam ra m eghívtak, azokon részt vettem . 1966 u tá n  a 
k lin ikán  használatba vehettem  az első m űszerkészleteket 
és im plan tá tum okat is. Egyszóval bevezettük  hazánkban  
azt, am i a ném et nyelvű országokból eljutott a v ilág
hírig , és a gyors, széles körű  elterjedését senki sem  ak a
dályozhatta meg. Ahogy Böhler köte teit a konzervatív  
töréskezelésről tíznél több nyelvre lefordíto tták  -  kö z
tük  m agyarra  is (4) az AO Operatív töréskezelés cím ű 
alapm űve ism ertté  vált szerte a világon. De a hetvenes 
években elkezdődött az a folyam at, am i term észetes 
velejárója m inden  jó rendszernek. Ami azon kívül van 
-  és m iért ne lenne külső felülete is annak, am i egy 
rendszert körü lhatáro l - ,  arró l nem  akartak  tu d n i vagy 
nem  k ívánták  elfogadni azok, ak ik  a „tojáson belü l” 
voltak.

E lkezdődött az új u tak  keresése anélkül, hogy meg 
akartuk  volna dönteni az AO elveit (14). Az érdekharc 
viszont ekkor m ár igen élessé vált. Az ún. függetlenül 
gondolkodó baleseti sebészek nem zetközi társaságot 
hoztak  létre, és Küntscher halála u tán , a hetvenes évek
ben az ő nevét vette fel az a kör, am ely saját tap asz ta la 
tokra  építkezve keresett még az AO m ellett is sa játo t és 
m ást, abban bízva, hogy senki sem  zárhatja le a fejlődés
spirált, m ég ha olyan nagyot is lend íte tt előre azon.

Első m agyarként léptem  be ebbe a csoportba , és 
éveken át a frankfu rti, a strasbourg i, a bécsi és a b u d a 
pesti k lin ika volt az európai együttm űködés négyszöge 
e téren. O lyan, a hetvenes években új csontegyesítő 
m űté ti ren d szert dolgoztunk ki, am ely m ára végül m in 
den ü tt győzött és az AO is elfogadta, sőt felvette a re n d 
szerébe és m indenü tt tanítja. E m unka  elism erése, ta lán  
gyüm ölcse volt, hogy 1991-ben Budapesten én ren d ez
hettem  e társaság évi kongresszusát, am elyet sok  százan 
kerestek fel.

A nem zetközi együttm űködés sokszínűén folyt to 
vább. A hazai szakem berek szívesen láto tt előadókká vál
tak az eu rópai színpadokon, m e rt nálunk  a jó l szervezett 
sérültellátás színvonalas eredm ényeket hozott, m ég a 
gazdaságilag m ostoha feltételek ellenére is.
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A nyolcvanas évek
A nyolcvanas években is tö rtén t em lítésre m éltó a hazai 
baleseti sebészetben. Budapesten a Semmelweis O rvostu
dom ányi Egyetem önálló Traumatológiai Tanszéket ho 
zott létre a Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti Sebé
szetén, am ely a fővárosban az első kórházi baleseti sebé
szeti osztályként 1957-ben jö tt létre. Első vezetője Oberna 
Ferenc volt, aki a H edri-iskola vezető szakem bereként 
került oda. V áratlan halála után, 1972-ben engem  hív
tak oda, így ott folytattam  az Üllői úti klinikai pályámat. 
Az egyetem szem élyem et -  aki akkor m ár hét éve egyetemi 
tanár voltam, és 1949 óta nem  szakítottam  m eg egyetemi 
oktatói tevékenységemet -  bízta meg a tanszék vezetésé
vel. A tanszékalapítás évtizedek álmát valósította meg. 
A döntő lépésre az adott indítékot, hogy nem csak ún. 
ráépített szakképesítésként, hanem  alap-szakképesítés- 
ként is elfogadtattuk a baleseti sebészetet (18). Ez indok 
volt arra, hogy az orvostudom ányi egyetemeken önálló 
oktatási egységeket hozzanak létre. Budapest után a 
debreceni, m ajd a szegedi és a pécsi egyetem is m eg
terem tette az önálló tanszéket, sőt klinikákat is. Renner 
Antal, Sárváry András, Bíró Vilmos, Simonka János Aurél 
és Nyárády József professzorok vezetik ezeket. Ma kevés 
európai ország m ondhatja  el, hogy m inden egyetemén 
önálló egységként létezik a traum atológia.

A kilencvenes évek
Ezt a legkönnyebb összefoglalni, m ert m ár m indenkinek 
közvetlen élménye lehet. Hazánkban a rendszerváltozás 
után m egszűnt a sérültellátás kiemelt jelentősége, és a szak
m ák kenyérharca indult el a biztosítási m űködtetés és az 
önkorm ányzati tulajdonlás útvesztőjében a szűkös forrá
sok megszerzéséért. E lm aradt a fejlődés adta lehetőségek 
és azok szűkös forrásból való megvalósításának egyen
súlya, sőt a drága korszerű képalkotó diagnosztika és az 
egyértelm űen költséges, de nélkülözhetetlen intenzív te
rápia felzárkózása is hiányzik. Ez érződik a teljesítménye
ken is. A napról napra  vergődő sérültellátás a kórházakban 
nyűg, m ert nem  lehet nyereséges, hiszen m ostoha a szorzó
ja, elfogytak a tartalékok és nincs am ortizáció sem. 2000 
utánra jobbat vár az aki k itart, aki elkötelezett, m ert egy
szer m egcsapta az önzetlen segíteni tudás szele.

Napjainkban korm ányprogram m á vált a sürgősségi el
látás korszerűsítése és tám ogatása. Köztudott, hogy ebben 
sok m inden szerepelhet. A rra senki sem szám ít m ost, hogy 
éppen a baleseti sebészet m aradhatna ki belőle.

Az európai e lism ertségért is kem ényen kell harcolni, 
hiszen nincs m inden  országban  a hazaihoz hasonló  szín
vonalon ok ta to tt, szervezett és m űködő traum atológia. 
Mivel nem  egyedül kell felvenni a kesztyűt és m elle ttünk  
szólnak az elért eredm ények, reális esély van rá, hogy 
m ire tagok leszünk, m éltó fogadtatásra is szám íthatunk  
m ajd E urópa-szerte.

A baleseti sebészet az ezredfordulón 
Európában és a világon
Kitekintő körkép
N apjainkra a ném et nyelvű országokban m inden  egyete
m en oktatják  a traum ato lóg iát, és sok helyen önálló  egy
ségekben, vagy sebészeti klin ikán létrehozott osztályo

kon  folyik a sérültellátás. Em ellett A usztriában és N ém et
országban elsősorban a b iztosítóintézetek h a ta lm as bal
eseti centrum okat, szakkórházakat üzem eltetnek, de van 
ilyen például F ranciaországban  is. M ásutt a lapítványok 
ta rtan ak  fenn hason ló t, m iközben szám os országban 
egyetem ek vagy az állam  hoznak  létre cen tru m k én t m ű 
ködő  sérültellátó közpon tokat. Az Egyesült Á llam okban 
is szaporodnak ezek, n o h a  o tt a sérültellátási m odell 
m inden  változata m egtalálható . A Távol-Keleten angol
szász modelleket követnek , de Indiában és a  dél-ázsiai 
térségben is egyre fejlődik  a szakosodott sérültellátás.

Ezek közös jellem zője, hogy  nonstop m agas sz ínvona
lú m ultidiszciplináris készenlétben dolgoznak. Ellátják 
a m indennapi m o n o tra u m át is, hogy képesek legyenek 
azonnal a legsúlyosabb politraum atizált p r im e r  és vég
leges ellátásra is. Ez u tó b b i lett ugyanis a vezető stratégiai 
elv, hiszen m ulticen trikus klin ikai vizsgálatok ada ta i iga
zolják ennek az ellátási m odellnek a szignifikáns ered
ményességét. Em ellett egyrészt költséghatékony, m ert 
m inden  rendelkezésre áll, de használják az am o rtizá 
ción belül is. U gyanakkor oktatásra, képzésre alkalm as 
helyeken folyik a m unka , hiszen a sokszínűség egyfelől, 
az esetszám  m ásfelől a kellő garancia erre. E nnek  a fejlő
dési trendnek  van azo n b an  veszélye is. Lassan hom ályba 
kerü l az, ami a traum ato lóg iá t létrehozta: hogy  a sérü ltel
látó  szakem ber a teljes p ro g ram o t uralja. Tovább parcel- 
lázódik  a 50 éve m egszülete tt önálló diszcip lína, m ert 
a tudom ány fejlődése és a betegek elvárásai m á r ezen 
belül is szubspecialistákat várnak  el. Ezért gyerm ek-neu- 
ro traum atológus kell, h a  a gyerm ek koponyasérülése 
életveszélyes, és kézsebész vagy gerincsebész ad h a t csak 
kellő m egnyugvást, ha valaki egy-egy súlyos sérülés 
észlelése során a k ilá tása it fürkészi. És még tovább  soro l
hatnám , hova vezethet m a az, ahonnan 50 éve m i elindul
tunk .

Hőgyes Endre 100 éves tan ítása azonban ú jra  eszem 
be jut: az univerzalizm us és a specializmus -  így m ond ta  
ő akkor az egész o rvoslásra  vonatkoztatva -  csak  egyen
súlyával m utathat előre (9).

Úgy gondolom , nem  lehet m inden traum ato lógustó l 
5 -6  szakvizsgát elvárni, de a jártasság  m ost is elvárható  
a sérültellátás feladata iban , ezért kell ezt a kategóriá t 
bevezetni. Tíz éve ír ta m  ró la először itthon. Ez ugyanis 
m indenkinek  m egnyugtató  garancia lenne, és ezáltal a 
szakem berek is k ia lak íth a tn ák  saját szakm ai arcukat. 
E urópa m ár ism eri ezt, N ém etországban hivatalosan  
alkalm azzák a já rtasság  elism erését és bizonyítását.

H ogyan tovább, baleseti sebészet? M it hoz a jövő?
A m it a m últról és a je len rő l eddig elm ondtam , tényekre 
alapozott, megélt valóság. Am it a jövőről gondo lok , az 
következtetésekre ép íte tt jövőkép lehet csupán . Most 
m égis m egengedem  ezt m agam nak, az eltelt fél évszázad 
ta lán  feljogosít erre.

A világ globalizálódik, az erőterek egyre m a rk á n sab 
b á  válnak. Az a hábo rú , am ely  sajnos még m a is m eg talá l
ható  a világban, m ár nem  em ber-em ber ellen való küz
delm e, nem  is a töm egeket pusztító  bom bázás, m in t azt a 
m ásod ik  v ilágháborúban  m ég megéltük. Ma m ár m ajd 
nem  a csillagok h áb o rú ja  folyik. M űhold vezérelte raké
ták  pusztítanak k iszem elt célpontokat, így teszik  harc- 
képtelenné az ellenfelet. A háború  rém e ta lán  aligha 
ösztönzi a társadalm akat a beleseti sebészet fejlesztésére.
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Ennél d rágább  eszközökkel foly ik  a harc, noha a sé rü lt
ellátás igen költséges tevékenység.

A békeidőkben az ipar és a m ezőgazdaság a XX. szá
zad fejlődését élvezi. A fejlett te ch n ik á t szerencsére m eg
felelő balesetelhárítás kifejlesztése követte. Ezért csök 
kent az ipari, mezőgazdasági, az ún . üzemi balesetek szá
m a világszerte. Csak a közlekedés szedi áldozatait. 
H alottak és rokkantak százezrei a világon szom orú b iz o 
nyítékok erre. Noha m inden tech n ik a  áldoz a b iz tonságra  
és egyre jo b b  autókat gyártanak , ezek azonban nem  csak 
az ABS-ben, hanem  a sebességben is különböznek a XX. 
század közepén  m egismert elődeiktől. Mi ünnep e ltü k  
a bukósisak  és a biztonsági öv  bevezetését. Ma a légzsá
kok sem  védenek m ár eléggé. H iába a sebességkorlá
tozás, h iába  építünk körforgalm akat az országutakon. 
A figyelm etlen vezető a vonat elé hajt, az ittas vagy d ro 
gos a m enetirány  szerinti ellenkező oldalra. És így az á r 
tatlanokból lesznek az áldozatok. Ezek a XXI. század 
baleseti sebészetének is m in d en n ap i betegei lesznek. 
Ezentúl -  szerencsére ritkán -  az ún. tömeges balesetek , 
katasztrófák  áldozatai teszik p ró b á ra  az ellátószerve
zetek teljesítőképességét.

Még egy jó  infrastuktúrával, úthálózattal és egész
ségügy intézm ényrendszerrel e llá to tt országban is nehéz 
lenne garan tá ln i az em lített á ldoza tok  reális túlélési esé
lyeit vagy lehetséges gyógyulását, azaz a minél kevesebb 
m aradandó  fogyatékosság bekövetkeztét. Ehhez ugyan is 
magas sz in tű  felszereléssel rendelkezőbő l képzett o rv o s
csoportok  szervezett együttm űködésére van szükség, 
mely képzést és gyakorlatot, együttgondolkodást is fel
tételez. M indez csak úgy m ű k ö d h e t, hogy ahhoz a m in 
dennapi kenyeret, azaz az ellátási rendszer üzem ben tar- 
tását, sőt m i több, a szin ten tartását sokoldalúan g ara n tá l
ni kell.

Ez m egvalósulhat a m o n o tra u m a  jellegzetes e lszen 
vedőinek, az egyre idősödő népesség  esendőinek keze
lése során , ak ik  otthon vagy az u tcán vagy a ho b b iju k  
közben, a konyhában vagy barkácsolásban sé rü lnek  
tízezerszám ra és világszerte nap o n ta .

Csupán az a kérdés ma, és h o lnap ra  is az m arad , el- 
várható-e, hogy  a po litraum atizáltak  legm unkaigénye
sebb és legsokoldalúbb ellátását azon kevesek vállalják  
eredm ényesen, akik helyett e llá tják  a kényelmesen és b iz 
tonságosan ellátható és zöm ében  sikeresen gyógyítható  
töm egeket mások?

Az első esetben a po litraum át baleseti sebészek által 
vezetett team ek  látják aneszteziológusokkal vállvetve, 
és szám os szubspecialistát szükség  szerint bevonva a 
csoportba. Ehhez azonban n o n sto p  üzem m ód kell, m in 
den szem élyi és tárgyi feltétel hatékony teljesítésével. 
A sebészetre épülő sérültellátás ilyen, m ert a trau m a- 
tológus is sebész és társai k iegészítik  szakmai ism erete it 
és tapasztalata it. A karm ester szerepe itt egyértelm űen  
azé, aki e rre  kiképzett és ez é rt az ellátási folyam at 
egészéért is felelőssé tehető.

Ha a töm egében m ozgásszervi sérültek ellátását te 
k intjük a jövő  hétköznapi p rogram jának , akkor az o r 
topédiára épülő  beleseti sebészet m odelljéhez ju tu n k  el. 
Ez jól m ű k ö d ik  m indaddig, am íg  elsősorban m ozgás- 
szervi m onotraum atizáltak  e llá tásá t kell garantálni. Poli- 
traum a ellátására csak úgy lehe t alkalm as, ha az ú g y n e 
vezett sürgősségi ellátási szem léle tben az anesztezio ló

gus-intenzív te rap is ta  lesz a beteg gazdája és ő szervezi 
meg a specia listák  együttm űködését a beteg  ellátásáért. 
Ehhez m ultid iszcip lináris kórház kell, m inden  szakág
ban elérhető  hozzáértő  szakem berekkel. Az ortopéd- 
traum ato lógus itt  m ár csak a m ozgásszervi sebész spe
cialista szerepét vállalja, hiszen igénye sem  lehet m ásra, 
m ert képzettsége és tapasztalatai e rre  predestinálják.

Döntse el az idő, hogy melyik tá rsadalom  m ire vá
gyik és m ennyi p énz t áldoz arra, am it szeretne. Úgy tűn ik  
Európában, e lsősorban  a ném et nyelvű országokban és 
azok szom szédságában a sérültellátás cen trum ainak  m ű 
ködtetése felel m eg  a szemlélet és a gyakorlat elvárásai
nak. Itt a sebészetre építkező baleseti sebészet a m eghatá
rozó, noha a m ozgásszervi sebészet, az operatív  ortopédia 
is m indennapi kenyér m arad, hiszen ez a zongoram ű
vésznek az ujjgyakorlat a sikeres koncertek  előtt.

Az ortopéd-traum atológiát m űvelő országokban, m in t 
em lítettem , a m indennapok  apró  m u n k á já t a szakor
vosok uralják . A különlegeset pedig  az általános kórház 
team je garan tálja , hangsúlyosan az in tenzív  teráp iások  
közrem űködésével. Mégis figyelemre m éltó, hogy az 
ilyen rendszerben  sérülteket ellátó országokban is egyre 
több sérültellátó  cen trum ot hoznak lé tre , ahol nonstop és 
teljes körű  e llá tásra  képesek. Ez anny it jelent, hogy fő- 
foglalkozásban lá tn ak  el sérülteket és m inden  egyebet 
csak aszerin t, h o g y  abból m ennyit kell vállani ahhoz, 
hogy a legsúlyosabb sérültek ellátására is folyam atosan 
készen álljanak.

H azánkban a baleseti sebészeti szakvizsgát tettek  szá
m a a sebészetből a XX. század m ásod ik  felében fokoza
tosan önállóvá vált diszciplínák közö tt a m ásodik  leg
nagyobb csopo rt. Az urológia és az ortopéd ia  ugyan 
előbb kap o tt önálló  klinikákat az egyetem einken, m in t 
a traum ato lóg ia, m égis a két em líte tt szakágnak csak 
együtt van anny i szakorvosa hazánkban , m in t a sérü ltel
látóknak. Az idegsebészet vagy a gyerm eksebészet pedig 
egyrészt m ég nem  m inden egyetem en képviselt önálló 
tanszékekkel, m ásrész t a szakorvosai együ tt is csak egy
negyed részét k épezik  a baleseti sebészek szám ának.

Legyen h á t a jövő  a világon bárm ilyen  sokszínű és ra 
gaszkodjanak az egyes országok hagyom ányaikhoz vagy 
bevált s tru k tú rá ju k h o z , mely kielégítő szolgáltatásokkal 
garantálja a sérü ltek  gyógyulásának reális esélyeit, de 
annyi biztos, h o g y  a m últban is együ tt fejlődött a sebé
szet és o rtopéd ia , és ebből lett a traum ato lóg ia  a k ó ro k ra  
szakosodott tu d o m án y  és gyakorlat. A világon jelenleg is 
ez m ozgatja a sérültellátás elm életi és gyakorlati fej
lődését. A traum ato lóg ia-cen trum ok  szolgáltatásaira 
szüksége van  és lesz is a fejlett tá rsadalom  tagjainak szin
te m indennap , m iközben  az egyszerű sérü lt ellátását ki 
lehet v inn i az alapellátáshoz közeli kisebb intézm ények
be is, m ert ez itt m ég költséghatékony m aradna. Csak a r
ra  kell vigyázni, hogy  a centrum ok v irtuóza inak  is m a
radjon a trén ingezésre, a sz in ten tartásra , a fejlesztésre, 
az oktatásra, a k u ta tásra , elég kapacitásuk  és energiájuk, 
netán m indehhez idejük is. Enélkül ugyanis veszélyesebb 
lenne a m in d en n ap i csúcsrajáratás, m e rt a k im erü lt 
team ek ö rö m te len  önsanyargatása ta rtó san  nem  lehet 
szakm ailag eredm ényes.

A sérü ltellátás jó l m űködő hálózata, a képzés, szak
képzés, továbbképzés nálunk jól k ia laku lt már. Az ezred
fordulót em elt fővel várhatjuk. Az ország egészségügyi
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intézm ényrendszerében m inden  egyetem en tanszéke 
van a baleseti sebészetnek, ezek nem csak  oktatnak, h a 
nem  kiveszik a részüket a ku ta tásból is. U gyanakkor 
m inden  megyei kó rházban  önálló gyógyító egység áll a 
sérültek rendelkezésére, de m ég azokban a városi k ó rh á
zakban is van m ár ilyen, ahol a betegforgalom  vagy a 
közlekedési viszonyok ezt indokolttá tették. A fekvő
beteg-ellátás járóbeteg-ellátással összekapcsoltan m űkö
dik, egyrészt a beteg érdekét szolgálja, m ásrészt az el
látók tudását és tapasz ta la ta it segíti. Számos ország 
irigyli a m agyar ellátó rendszer szervezetét és szakorvo
saink képzettségét. Csak a gazdasági alapok tekintetében 
vannak  hiányosságaink, de ez nem  szakm aspecifikus és 
m egoldása sem onnan  várható .

így a jövő század m agyar baleseti sebészete töretlenül 
m egőrizheti eddig elért európai pozícióját. Vagy fejlődik 
tovább a közös közép-európai ú ton  az Európai Unión 
belül is, hiszen nem  lennénk  o tt sem  egyedül jelenlegi 
rendszerünkkel, képzésünkkel és gyakorlatunkkal. Vagy 
összefogva az ortopédekkel ú jra fel lehet osztani azt, 
am ink  van, hogy ezáltal a m unkát is közösen végezzük 
el új szervezésben és újabb képzési form ákat követve. 
Az azonban nem  várható , hogy egyik napról a m ásikra 
változzon meg egy jó l bevált m odellre épülő gyakorlat. 
Ehhez ugyanis évtizedek kellettek, ezért a változtatás is 
csak a m aga törvényei szerin t következhetne be. A cent
rum ok  körültekintő tervezése és zavartalan m űködése 
nyom án képzelhető el csupán, hogy a periférián  egyesül 
az ortopédia és a traum ato lóg ia  a m indennap i m ozgás- 
szervi m onotraum a ellátására, m ert ez összegyeztethető 
az ortopédiai p rogram  szám os elemével.

Úgy gondolom , a baleseti sebészet a következő évtize
dekben is m egőrzi lendü leté t és fejlődik tovább. Egyrészt 
m ert fiatal diszciplína és azok a társadalm i tényezők, 
am elyek életre hív ták  és szükségesnek látják, hatékonyak 
m aradnak . M ásrészt, m e rt ta lán  nem  a háborúban  sérü l
tek, hanem  fiatalok és öregek egyaránt szeretnének fel
épülni, ha váratlanul balesetet szenvednek. Ilyen pedig 
m indig  lesz, m ert sem m i nem  lesz képes ezt m egakadá
lyozni. Jó lenne, ha kevés erőszakos cselekedetnek és 
gondatlanságnak lenne áldozata, hiszen még akkor is 
elég feladata m aradna a jövő baleseti sebészeinek a m in 
dennapi m unkában.

A traum atológia m eg fogja őrizn i operatív  jellegét, h i
szen m ultidiszciplináris gyökerei erre teszik alkalm assá. 
Fogékony m arad  a tá rstudom ányok  elért eredm ényeire, 
m ert elsősorban eddig is az a lapkutatások  kiváló adap
tálójaként haladt előre. És végül, de nem  utolsósorban 
készteti m ajd sajátos eszközökkel az alapkutatást, hogy 
új eredm ényekkel segítsék a betegágy m elletti gondok 
m egoldását. Itt elsősorban  a sokk-kutatás, a vérzés- 
alvadás befolyásolása és leginkább az im m unrendszer 
állapotának felism erése és befolyásolása lesz a központ

ban . A felsoroltak m indegyike elsősorban életm entő 
lehet. Em ellett egyszerűsítené a ma m ár igen nagyszabá- 
súan tervezhető gyógyító p rogram ok m egvalósítását. 
Az im m unrendszer jobb  ism erete segítene a fertőzés 
m egelőzésében és leküzdésében, ez pedig ta lán  a legalat
tom osabb  veszélyt csökkentené a beleseti sebészet m in
dennap ja i során. N em csak az elérhető eredm ények  javul
n án ak  ugrásszerűen, h an em  így a kö ltség robbanást is 
fékezni lehetne, m a még ta lán  fel sem m érhetően .

A m ikor M arkusovszky Lajos életm űvét m egidézzük 
és a baleseti sebészet jövőképét lapozgatjuk, nem  fe
jezhetjük  be anélkül, hogy ne utaljunk arra: az ő sebész
kén t induló  életpályája a h ad i sebészeten, azaz a sérültel
lá táson  át vezetett a szakm apolitikáig, az ok ta tás és a 
szak irodalom  fejlesztéséig. Ez a társadalm i érdek  felis
m erését jelentette egy olyan kim agasló o rvos elődünk 
szám ára, aki m aradandó  alkotások egész so rá t hagyta 
ránk. T öbbek között ezt m ondta: „A m últnak  tu d á sa  vilá
got vet a jelenre és sejteti velünk a jövőt, m e rt valam int 
a m últ m eghozta a jelent, éppen  úgy kebelében  hordja 
a jelen  a jövőt.” (3)

IRODALOM: 1. Balassa ].: Combtörések megrövidülés nélküli 
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Az a-interferon-kezelés szerepe 
krónikus myeloid leukaemiában
Udvardy M iklós dr.

D ebreceni O rvostudom ányi Egyetem, II. Belgyógyászati K linika (igazgató: U dvardy M iklós dr.)

A krónikus myeloid leukaemia krónikus fázisában az in
terferon-kezelés széles körben alkalmazott eredményes 
kezelési eljárás, amely elsősorban a krónikus fázis tarta
mának megnyújtását eredményezve javítja a betegség 
túlélési idejét. Az interferonnal elérhető eredmények job
bak, mint a busulphan alkalmazása esetén, s nagy ösz- 
szesítő tanulmány (metaanalízis) alapján a túlélés ked
vezőbb, mint a hydroxyurea monoterápia esetében. Az 
összefoglaló irodalmi adatok alapján értékeli az inter
feron-kezelés indikációjának kérdéseit (különös tekintet
tel a csontvelői őssejt-transzplantációhoz való viszo
nyára), az ajánlott dózist, az ellenjavallatokat, a betegek 
követésének módját.

Kulcsszavak: krónikus myeloid leukaemia, interferon, krónikus 
fázis

Az elm últ évek során  a k rón ikus myeloid leukaem ia 
(CML) kezelésében je lentős változások következtek be. 
A legfontosabbak a kom plex eljárások közül az allogen 
csontvelő-átültetés és az autológ csontvelői őssejtátvitel 
m egjelenése és szerepének pontosabb m egism erése (4,6, 
8 ,11 ,12 ), illetve a gyógyszeres kezelési m ódok közül az 
a -in terfe ron  (alF N ) alkalm azása és az azzal szerzett ta 
pasztalatok értékelése (1, 10, 13, 17, 18). A CML ism ert 
szakaszokra tagolódik, a többnyire 3-4 év ta rta lm ú  nyu
godt vagy k rón ikus fázist az akcereláció/m etam orfózis, 
m ajd ab lastos transzform áció  követik. A transzp lan táció  
m ellett a k rón ikus fázis alFN -kezelése az az eljárás, 
am ely a betegség tú lélésének érdem leges javulását ered
m ényezte (1 ,12), s nagyban  növelte a kezdeti várakozá
sokat az, hogy a kezelés so rán  a betegek jelentős részében 
-  a tartós gyógyulás ígéretét jelentő -  citogenetikai re- 
m issziót lehetett e lérni (1, 13, 17). A közlem ény rövid 
gyakorlati, szakm ai ajánlást kíván tenni az irodalm i ada
tok alapján a CML interferon-kezelése vonatkozásában.

Az alFN -kezeléssel kapcsolatos első felism erések és 
tapasztalatok Talpaz és m tsa inak (19, 20) a zM . D. A nder
son Cancer Institu te-ban  végzett ú ttö rő  tevékenysége 
nyom án váltak ism ertté . Az a lF N  alkalm azása m ono te
ráp iában  is hatékony volt a CML krónikus fázisának 
késői időszakában, illetve az akcelerált fázisában, b á r  ez a 
hatás relatíve m érsékelt fokú volt (11, 12,19). 1982-ben

R övidítések: alFN: alfa-interferon, ARA-C: cytosin arabinosid, ATRA: 
all-trans retinoic acid, CML: krónikus myeloid leukaemia, Ph: Phila
delphia kromoszóma (bcr/abl átrendeződés). FISH: fluorescens in situ 
hibridizáció

Alpha-interferon in chronic myeloid leukaemia. Alpha
interferons are widely accepted and used in chronic 
myeloid leukaemia. The standard indication is the 
chronic phase, and it seems to be clear, that by prolon
ging the chronic phase interferon therapy results in bet
ter overall survival than busulphan or hydroxyurea (this 
comparison needs metaanalysis) monotherapy. A re
view and recommendation is given considering the indi
cations (with a special attention to stemcell transplan
tation), dosage, contraindications and monitoring in
terferon treatment.

Key words: chronic myeloid leukaemia, interferons, chronic 
phase

kezdték  el 274 frissen diagnosztizált, Philadelphia-pozi- 
tív, nyugodt fázisban levő CML-es beteg alFN -kezelését 
átlagosan napi 5 M E/m 2 adagban. A kezeltek 80% -a ke
rü lt kom plett hem atológiai, 58% -a pedig  citogenetikai 
rem isszióban, s a m édián  túlélés 89 hónapnak  izonyult 
(19, 20). Más cen trum okban  és felm érésekben ugyan  az 
elért eredm ények szerényebbeknek bizonyultak (1 ,5 ,10 ,
15,21), de az a lF N  alkalm azása kétségkívül új korszakot 
ny ito tt a CML krónikus fázisának kezelésében.

Az a lF N  CML-ben kifejtett kedvező hatásának  pontos 
m echanizm usa nem  ism ert. Az antivirális és általános 
antiproliferativ hatás jól ism ert. Az a lF N  tum orellenes 
hatása bizonyos más indolens lefolyású daganatokban 
(például hajassejtes leukaem ia, myeloma plató fázisa, b i
zonyos follicularis lym phom ák, vesecarciom a stb.) ko
rábbró l ism ert (20). Biztos, hogy a hem opoeticus sejtek 
proliferációját általában gátolja. Blokkolja a P h+ klón nö 
vekedését, s valamilyen m ódon előm ozdítja a norm ális 
hem opoesis elemeinek újraszaporodását (7, 13). A sze
lektivitás m agyarázata azonban hiányzik (7). Bizonyos 
adatok arra  utalnak, hogy az a lF N  fokozza a CM L-ben a 
kóros sejtek apoptosiskészségét. Az IFN hatására m eg
növekszik az LFA-3 expresszió a Ph+ klón sejtjein, am ely e 
sejtvonal im m unogenitását fokozza, illetve citoadhezív 
tulajdonságait befolyásolja, s lehet, hogy ezek a tényezők 
vezetnek a sejtek fokozott pusztulásához. Sok in  v itro  adat 
és klinikai megfigyelés utalt arra, hogy az in vitro  vizsgála
tok  valóban hasznosak a klinikai válaszkészség előzetes 
felm érésben. Az alFN  az első olyan gyógyszer, am ely cito- 
genetikai/karyotypus rem issziót képes a CML bizonyos 
eseteiben elérni, s ez a lehetőség az am úgy csontvelő-átü l
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tetés nélkü l m indenképp fatális kim enetelű betegség 
gyógyításában teljesen új perspek tívá t ígért (7).

Az alFN-kezeléssel kapcso la tos tapasztalatok azó ta 
szám os felm érés, tanulm ány eredményeivel bővültek, 
am ely eredm ények alapvetően m egerősítik a kezdeti 
kedvező tapasztalatokat, de szám os tekintetben el is té r 
nek a korai megfigyelésektől. íg y  a German CML S tudy  
Group (10) m ulticentrikus tanu lm ányában  a CML k ró n i
kus fázisában adott a lFN  egyérte lm űen  jobb túlélést b iz 
tosíto tt, m in t a busulphankezelés, de ez eredm ények nem  
voltak szignifikánsan jobbak, m in t a hydroxyurea a lkal
m azása esetén. A kezdő a lF N -ad a g  átlagosan 5 M E/m 2 
volt, de az adagot a későbbiekben, javarészt in to lerancia 
m iatt lényegesen csökkentették, akár napi 2 M E-re. 
M indkét fontosabb a lF N -m oleku lát alkalm azták (In tron  
A, Roferon), lényeges k lin ik a i válaszkészségbéli k ü 
lönbséget a két szer, illetve az esetenként m egjelenő a n 
titestek esetében vagy h iányában  sem  találtak. A ném et 
felm érésben -  talán a kisebb dózisok  m iatt is -  ritkább  
volt a kom plett vagy szám ottevő citogenetikai rem isszió. 
Érdekes m ódon  nem észleltek igazán szoros összefüggést 
a citogenetikai remisszió foka és a túlélés javulása közö tt 
sem. Azon alFN-kezelt betegek  eredm ényei voltak  iga
zán jók , akiknek a fehérvérsejtszám a a kezelés so rán  ta r 
tósan 10 000/pl alá került. A brit m ulticentrikus (Welfe- 
ron) tanu lm ány  (1) is alá tám aszto tta , hogy az IFN javítja 
a CML krón ikus fázisában a túlélést, de a citogenetikai 
válasz és a m ortalitás javulása közö tt csak szerény össze
függést m uta ttak  ki. A CALGB tanulm ány  azt tám aszto tta  
alá, hogy  a hatékony dózis legalább 5 ME napon ta (16).

A ja p á n  multicentrikus tanulm ányban  (14) az a lF N a  
frissen diagnosztizált k ró n ik u s fázisú CML-es betegek
ben egyértelm űen jobb tú lé lést eredm ényezett, m in t a 
busulphankezelés. Sajátos m ó d o n , ha ritkán is, c itoge
netikai rem issziót a busu lphancsoportban  is észleltek, 
s ekkor a két szerrel elért eredm ények  kiegyenlítetté vál
tak. A hosszabb távú követés so rán  kiderült, hogy a szo
kásos CML prognosztikai index tő l bizonyos fokig e ltérő 
en azok a betegek reagáltak citogenetikai szem pontból 
is jó l az alFN-kezelésre, ak ik  kiindulási hem og lob in 
értéke jó  volt, a fehérvérsejtszám -em elkedés nem  volt 
jelentős, s érdemleges basoph ilia  sem  volt m egfigyelhető
(15). Az olasz m ulticentrikus tanulm ányban a relatíve 
nagy dózisú  Roferon m ellett jo b b  túlélést értek  el, m in t 
busu lphannal vagy hydroxyureával (22).

A CML krónikus fázisában az alF N  és a hydroxyurea 
túlélést javító hatásának biztonságos összevetéséhez 
m etaanalízisre is kellett tám aszkodn i, amely az összevet
hető tanulm ányok együttes elem zése alapján m egerősí
tette az a lF N  kedvezőbb tú lé lést eredm ényező vo ltát (5).

Az a lF N  vélhetően ha tékony  gyógyszerkom bináció 
része lehet a CML krónikus fázisának  kezelésében (2). A 
hydroxyureával együttadás kezdetben, a nagy sejtszám  
m ellett p raktikus okokból (in terferon-m ellékhatások  
csökkentése) szükséges, de ta lán  a tartós együttadás is 
já rha t előnyökkel. Biztatóak a kis dózisú cy tosin-arab i- 
nosid  és az alFN  kom binációval elért eredm ények (21). 
Thaler és m tsai a kezelést n ap i 3,5 ME alFN , illetve havi 
10 egym ást követőnapon 10 m g /m 2 együttes adásával 
végezték. Az orálisan adható  cy tosin  arabinosid  e te k in 
te tben  különösen előnyös készítm ény lehet. V annak 
egyéb ígéretesnek látszó kom binációs lehetőségek is (12).

K linikai ajánlás
Ma az alFN -kezelés elsődleges célja és a lkalm azási terü
lete a CML nyugodt fázisában  a hem atológiai (esetenként 
citogenetikai) remisszió elérése, a túlélés javítása.

A CML általános terápiás stratégiája. A CML korai, nyu
godt fázisának felism erésekor dön tő  fontosságú a korai, 
de átgondolt kezelési stratégiai terv. Eleve egyedi e lb írá
lást igényelnek az alábbi esetek:

-  a 60 év alatti, allogen transzplantációra alkalm as 
donorra l rendelkező személyek, ez esetben célszerűbb 
hydroxyurea-kezelést alkalm azni (az alFN -előkezelt 
transzplantáltakban mai felfogás szerin t több vagy súlyo
sabb GVHD várható);

-  a nem  rokon donor transzp lan tác ió ra  esélyes sze
m ély kezelésekor ugyancsak hydroxyurea ajánlható;

-  autológ őssejtp rogram ra alkalm as fiatal (35 év 
alatt?), frissen  felism ert CML esetben  a hydroxyurea vá
lasztása m elle tt szól az, hogy az alFN -kezelés m ellett ta 
lán kedvezőtlenebb az őssejtkinyerés, illetve túl hosszú 
időre van szükség a megfelelő citogenetikai eredm ények 
elérésére (az autológ előkészítés eszközei m a inkább  a 
gyors kem oterápia, ICE-protokoll stb. sem m int a ta rtó s 
a lF N ). Az alFN -kezelés m ellett -  m ég nem  teljesen m eg
erősített beszám olók szerint -  gyakoribb vagy erő te lje
sebb lehet a fibrosis a csontvelőben.

M inden további esetben a kezelés alapvetően m ár nem  
kurativ célzatú, hanem  a betegség nyugodt fá zisá n a k  
m eghoszabbítását célozza. Ennek egyik, illetve leginkább  
hatékonynak tarto tt eszköze az alFN-kezelés (am ely r i t
kán  ugyan, de valószínűleg ku rativ  is lehet). Az allogen 
(unrelated) és autológ p rog ram ra nem  alkalm as esetek
ben  a CML nyugodt fázisának kezelése alF N  adásán ala
pulhat.

1. Indikáció. A  kezelés indikációi: CML, nyugodt fázis, 
Ph+ (lényeges további citogenetikai anom ália nélkül). A 
blastos és az akcelerált fázisban az a lF N  alkalm azása 
nem  elégséges, illetve ru tinszerűen  nem  indokolható. Az 
akceleráció és a blastos fázis jeleit ped ig  az 1. táblázatban  
so roltuk  fel.

1. táblázat: A CML akcelerált blastos fázisára utaló jelek

-  5% feletti blastarány (periféria/csontvelő)
-  perifériás basophilia (20%)
-  thrombocytosis, thrombocytopenia
-  magvas vörösvérsejtek a periférián
-  citogenetikai többlet-anomáliák megjelenése
-  gyorsan romló splenomegalia
-  tartós láz, LDH-aktivitás tartós emelkedése
A blastos fázis jelei

-  csontvelői/perifériás blastok aránya 20% vagy afeletti, illetve
ugyanott a blast + promyelocyta 30% vagy afeletti

2. Prognosztikai tényezők. Az indikáció nem  függ 
m eghatározó m értékben  a CGL túlélésére vonatkozó 
standard  prognosztikai tényezőktől (Sokal-index stb.), 
ugyanis az a lF N -ra  adott válasz és a túlélés p rognosz
tikai fak torai nem  teljesen azonosak. A döntést egyedi 
esetben segítheti az alFN -kezelés eredm ényességével 
kapcsolatos prognosztikai tényezők ism erete.

Kedvező alFN -válaszra vonatkozó prognosztikai té 
nyezők:
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-  életkor 50 év a latt (az életkor azonban önm agában  
nem  ellenjavallat)

-  női nem
-  kis abszolút basophil- és eosinophilszám
-  a jelentősebb splenom egalia hiánya
-  norm ális ta rtom ányban  levő hem oglobin , fvs, 

th rom bocytosis, illetve -penia hiánya)
( -  az anaem ia hiánya, 5% alatti b last nem  egyértel

m űen  prognosztikus)
Kétségtelen azonban, hogy a klinikus szám ára talán  a 

legfontosabb és a legjobb prognosztikai jel a fehérvér
sejtszám  gyors és kedvező változása az IFN-kezelés in 
dítása u tán  (12).

3. A kezelés indítása, kivitele, dózisok. A  kezelés á lta
lában akkor ind ítható  el biztonságosan (a nagy fvs-szám 
m ellett sokkal több  az alFN -m ellékhatás), ha a fehér
vérsejtszám  20 000/pl alatti. Ha a sejtszám  nagyobb, úgy 
kb. 40-50 m g/kg hydroxyurea adása szükséges, m in d ad 
dig, am íg az fvs-szám  10-20 000/pl közé nem  csökken. 
Ha ez ta rtó s hydroxyurea-kezeléssel nem  érhető  el, úgy
2-3 hónap u tán  a kezelés alFN -nel bővíthető.

-  A z a lF N  kezdő  adagja  napi 2-3  M E/m 2, m elyet foko
zatosan, lehetőség szerin t átlagosan napi 4 ,2-5  M E/m 2-re 
kell em elni. A teljes dózis elérése átlagosan 3 -4  h ete t vesz 
igénybe. A ta rtó s  heti 5 x 3  M E/m2-nél kisebb adagok
nak  valószínűleg n incs kom olyabb terápiás jelentősége. 
A klinikai, illetve citogenetikai rem isszió elérése esetén 
a dózis redukálása általában indokolt. A fenn tartó  adag 
kérdésében m egoszlanak a vélemények, átlagosan kb. 
25%-os dózisredukció  ajánlható, de akár heti 5 x 3  ME 
adása erre a célra elégséges lehet. A kom plett k lin ikai és 
citogenetikai rem isszió elérése utáni, a kezelés szüksé
gessége és ta rtam a  egyedi elbírálását igényel, ajánlatos 
a kezelés folytatása legalább további egy-két évig.

-  A hydroxyureát a kezelés közben a m egszokott 
m ódon kell adn i addig , am íg a fehérvérsejtszám  kb. 
10 000/pl-re nem  csökken. Ekkor a hydroxyurea-adás á l
talában elhagyható.

-  Az a lF N -dózis redukciója indokolt 10 000/pl alatti 
fehérvérsejtszám , illetve 50 000/pl alatti th rom bocy ta- 
szám  esetén. Szüneteltetn i kell a kezelést, ha fehérvérsejt
szám  2000/pl, illetve a throm bocytaszám  20 000/pl alatti.

4. Kontrollok, az alFN -hatás lemérése. A rendszeres 
(hetente, kétheten te) vérképkontrollok m ellett a 0., 6. és 
12. hónapban  kvantita tív  citogenetikai kontro ll ajánlott.

Eredm énytelennek m inősíthető a kezelés:
Ha az adekvát dózis ellenére 6-12 h ó n ap  alatt leg

alább részleges hem atológiai rem isszió nem  alakul ki. 
Á ltalában nem  várha tó  eredmény, ha a 10 000/pl-es fe
hérvérsejtszám  elérése/tartása céljából m ég a hatod ik  
hónapban  is az a lF N  m ellett hydroxyurea adása szük
séges. Term észetesen a kezelés eredm énytelenségét vagy 
a non-responder állapot m egjelenését jelzi, ha a kezelés 
során a CML akcelerációja vagy a blastos fázisa fellép.

Citogenetikailag eredm énytelen a kezelés, ha a 6., 
illetve 12. hó n ap n á l kb. 30-40% -os kvantita tív  citoge
netikaijavu lás nincs.

Ha a hem atológiai rem isszió 6-12 hónap  alatt sem  je 
lenik meg, úgy a kezelés klinikailag is eredm énytelennek 
tekinthető. Ekkor készítm ényváltás, illetve a lF N  + hyd
roxyurea (esetleg ARA-C) adás jöhet elsősorban szám í
tásba. Kis dózisú  ARA-C kom bináció s tandard  a lF N  +

havi 4 -5  nap i 10-10 m g /m 2 ARA-C válogatott esetekben 
am úgy is indokolt lehet (kb. 6 ciklus).

A csontvelővizsgálat kontro llja  előtt egy hétte l é rde
mes az a lF N -adást szünete lte tn i, ez javítja az aspiráció 
esélyeit.

A PCR általában szükségtelen  és nem  alkalm as az 
a lF N -hatás értékelésére, a kvantitatív  FISH (5000 sejt hy- 
perm etaphasisban) többet m ondhat.

6. A kezelés tervezett idő  elő tti befejezését indokló  té
nyezők:

-  szubjektív in to lerancia (depresszió, súlyos hajhullás 
stb.);

-  nem  megfelelő kooperáció ;
-  ha a beteg a heti 15 M E-nyi adagot sem tolerálja;
-  TTP/HUS, súlyosabb veseelégtelenség m egjelenése;
-  blastos fázis -  csontvelői/perifériás b lastok  aránya 

20% vagy afeletti, illetve u gyano tt a blast + prom yelocyta 
30% vagy afeletti -  (váratlan) megjelenése;

-  extram edullaris betegség-manifesztáció megjelenése;
-  a lF N  anaphylacto id  reakció (rendkívül r itka);
-  egyértelm ű a lF N  n o n -responder állapot.
7. Ellenjavallatok, különleges elővigyázatosság.
Ism ert a lFN -túlérzékenység, anaphylaxia. Különleges

elővigyázatosság indokolt, h a  az am nézisben ak u t v íru s
hepatitis szerepel, illetve h a  a beteg HbsAg vagy  anti 
HCV szeropozitív vagy ism ert vírusos k rón ikus h ep a ti
tise van (am i m iatt m ég részesült a lFN -kezelésben). 
Ezen szem pontok a kezelés ind ítása előtt m egfontolást 
igényelnek, vizsgálatokat tehetnek  szükségessé, m ely vizs
gálatok pozitivitása esetén különlegesen óvatos/fokoza- 
tos dózisem elés válhat indokolttá.

Ism ert depresszió (kü lönösen  anorexiával és insom - 
niával -  m ely azonban jó l reagálhat esti 25-50 m g am i- 
tryp tilin re), pszich iátria i betegség is fokozott k ö rü lte 
kin tést igényel. K rónikus vesebetegségben a kezelés 
fokozott figyelem m el végezhető, krónikus veseelégtelen
ségben általában nem  ajánlott.

A kezelés eredm ényességének lemérése a hem ato ló 
giai, illetve a citológiai rem isszió elem zésén alapul. 
A fontosabb adatokat a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: CML komplett hematológiai, illetve citogenetikai 
remisszió

-  Fvs 10 000/pl alatt, thrombocyta 450 000/pl alatt
-  Normális nagyságú lép 

Citogenetikai remisszió
-  Komplett: Philadelphia + nem észlelhető (bcr-abl!)
-  Részleges: Philadelphia + 1-34%
-  Minimális citogenetikai válasz: Philadelphia + 35-90%

Ajánlás: A Ph+ (bcr/ab l+ ) CML krónikus fázisának 
interferon-kezelése m a m ár széles körben alkalm azott, 
eredm ényes eljárás, am ely a busu lphannál egyértelm űen , 
a hydroxyureánál pedig  ugyancsak valam elyest jobb  (ez 
esetben a különbség, egyértelm ű dem onstrálásához 
m etaanalízisre volt szükség) túlélést eredm ényez. A cito
genetikai válaszkészség k ap ta  kezdetben a nagyobb fi
gyelmet, de a túlélés szem pontjából fon tosabbnak  gon
dolható a hem atológia rem isszió, s ehhez kapcso lódóan  
a hosszabb túlélés nagyobb aránya alFN -kezelés m ellett. 
A hem atológiai rem isszió és a citogenetikai válasz össze
függése nem  olyan szoros, m in t korábban gondolhattuk .
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Az eredm ényes kezelés relatíve nagy  dózisok ta rtó s  al
kalm azását kívánja, jelentős költségekkel és nem  kevés 
m ellékhatással jár.

A Ph-status, a komplett citogenetikai rem isszió e léré
se a korábban  leírtakhoz k ép e st ritkább, így az a lF N - 
kezelés és az autológ őssejtkezelés közötti kapcso la t 
ugyancsak kevésbé szoros, m in t pár évvel k o rábban  
feltételezték.

Az interferon-kezelésre szo ru ló , de arra refrak ter ese
tekben a kis dózisú ARA-C-vel tö rté n ő  kom bináció lehet 
a leghatékonyabb, s talán legfontosabb választás (21). 
A jövő felm érései eldöntik, h o g y  m ás interferonos k o m 
binációk [például interferon és ATRA, esetleg ho m o h ar- 
r ing ton in  vagy tallim ustin stb. (12)] klinikai a lkalm az
hatósága és hatékonysága m ilyennek  bizonyul.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Az ovuláció-indukciós kezelés
és a petefészek rosszindulatú daganatos megbetegedése
Gőcze Péter dr., K rom m er Károly dr., C serm ely Tamás dr., Cziráky K atalin dr., G aram völgyi Z oltán  dr., 
Kovács K álm án dr. és Szabó István dr.

Pécsi O rvostudom ányi Egyetem, Szülészeti és N őgyógyászati Klinika (igazgató: Szabó István dr.)

A szerzők intézetében 1960. január 1. és 1997. decem
ber 31. között 1097 rosszindulatú petefészek-daganatos 
beteget kezeltek, közülük 92 malignus granulosasejt-tu- 
moros volt. Retrospektív vizsgálattal elemezték az ovulá
ció-indukciós kezelés és a rosszindulatú petefészek-da
ganat kapcsolatát. A mintaként választott 236 petefé
szek-daganatos beteget megkérdezték, kaptak-e koráb
ban peteérést serkentő gyógyszeres kezelést. A 113 vá
laszoló közül 7-en (6,2%) részesültek ovuláció-indukciós 
kezelésben. Két esetben az indukció alatt, 5 betegnél
6-16 évvel a klomifen-citrát-kezelés után alakult ki a 
hámeredetű petefészek-daganat. A 45 válaszoló granu- 
losasejt-tumoros beteg közül senki sem kapott indukciós 
kezelést. Összehasonlították az ovuláció-indukciós idő
szak előtt és a gyógyszerek megjelenését követően fel
vett betegek számát. A daganatos megbetegedések gya
koriságában ugrásszerű emelkedést nem találtak. Az in 
vitro fertilizációs programúkban kezelt közel 1 500 nő 
közül nincs tudomásuk malignus petefészek-daganat ki
alakulásáról. 732 páciens ezt meg is erősítette. 1979-től 
elemezték a rosszindulatú petefészek-daganatos beteg
ségben meghaltak korcsoportonkénti számát és a női 
lakosság korcsoportonkénti létszámának alakulását Ma
gyarországon. Az elhaltak számában az egyes korcso
portokban szignifikáns emelkedést nem, sőt 3 korcso
portban szignifikáns csökkenést találtak. Vizsgálataikkal 
minden kétséget kizáróan sem megerősíteni, sem cáfolni 
nem tudják az ovuláció-indukciós kezelés és a rosszindu
latú petefészek-daganatok kapcsolatát. Adataik szerint a 
logikusnak tűnő kapcsolat megkérdőjelezhető. A kérdés 
egzakt megválaszolására széles körű, hosszabb időre ter
vezett, prospektiv vagy retrospektív nyomon követéses 
esetkontroll-vizsgálat elvégzését javasolják.

Kulcsszavak: rosszindulatú petefészek-daganat, granulosasej- 
tes tumor, ovuláció-indukció, halálozás, korcsoport

Civilizált tá rsadalm akban  m ind  a női, m ind  a férfi m ed 
dőség gyakorisága em elkedő tendenciát m utat. A női 
m eddőség egyik oka az ovuláció elm aradása. A peteérés 
serkentésére egyre több  és hatékonyabb gyógyszer áll 
rendelkezésünkre. Az ovuláció-indukciós kezelés indiká-

R övidítések: CC = klomifen-citrát; FSH = folliculus-stimuláló hormon; 
GST = granulosasejt-tumor; hCG = humán chorialis gonadotropin; 
hMG = humán menopausalis gonadotropin; KSH = Központi Sta
tisztikai Hivatal; IVF = in vitro fertilizáció; LH = luteinizáló hormon

Ovulation induction therapy and ovarian cancer. In
the authors' institute 1097 patients received treatment 
for ovarian cancer between the 1st of January, 1960 and 
the 31st of December, 1997. 92 of them had malignant 
granulosa cell tumor. In this study the link between ovu
lation induction therapy and ovarian cancer was ana
lyzed with retrospective questionnaire. 236 question
naires were shared out among patients with malignant 
ovarian tumor, who were treated between 1990 and
1997. 7 of 113 patients, who gave correct answers to 
the questions (6,2%) received ovulation induction thera
py. Epithelial ovarian cancer developed in 2 of the cases 
during, and in 5 cases just 6-16 years after the 
clomiphene-citrate treatment. None of the 45 patients 
with granulosa cell tumors received induction therapy. 
The number of patients admitted because of malignant 
ovarian tumor before and after the induction therapy 
was also compared. There was no significant increase in 
the occurrence of the malignancy. Since 1986 in the in 
vitro fertilization program of the clinic nearly 1.500 pa
tients were treated with effected ovulation induction 
drugs causing superovulation. The authors don't know 
of any development of malignant ovarian tumor, and 
732 woman have confirmed this fact. The number of pa
tients deceased in consequence of ovarian cancer in dif
ferent age groups, and the distribution of the women 
population in every age group in Hungary, from the year 
of 1979 was also analyzed. There was no significant in
crease found in the number of deceased among the 
studied age groups, moreover a significant decrease 
among them could be observed. The link between ovula
tion induction therapy and ovarian cancer can neither be 
strengthen, nor deny by the result of the study, however 
the close relationship which seemed to be logical can be 
queried. To give an exact answer for the question a vast, 
long-term, prospective of retrospective follow-up case- 
control study is needed.

Key words: malignant ovarian tumor, granulosa cell tumor, ovu
lation induction, mortality, cause of death, age distribution

d ó s  köre az asszisztált reprodukciós technikák egyre 
bővülő lehetőségei m iatt növekszik.

Az 1990-es években több olyan esetet közöltek, hogy  
az ovuláció-indukciós kezelést követően rosszindulatú  
petefészek-daganat fejlődött ki (2 -3 ,8 -11 ). Ezt követően 
m egjelent néhány  epidem iológiai jellegű tan u lm án y  is 
(1,16). Ezek m egerősítették  azt a logikusnak tű n ő  feltéte
lezést, hogy az ovuláció-indukciós kezelés és a p e te
fészek-daganat kialakulása közö tt kapcsolat van. Ezt az
zal m agyarázták, hogy a hypophysis gonadotrop h o rm o n 
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ja inak  ciklusos adásával előidézett többszörös ovuláció 
kiterjedt hám sérülést idéz elő és ezek regenerációja rossz
indulatú átalakuláshoz vezethet. A petefészek gyógysze
res stimulálása után kialakult ovarium daganatok szö
vettani szerkezete a közlemények alapján széles skálán 
mozog.

A granulosasejtes tum or (GST) etiológiája nem  is
m ert. Burger és mtsai (4), valam in t Willemsen és m tsai
(16) szerint a daganat k ia lakulásában szerepe lehet a p e 
tefészek gyógyszerrel tö rténő  stim ulációjának.

A GST a petefészek ho rm onterm elő  daganata. Young 
és Scully (17) szerint az em brionális gonád m esenchy- 
m ájából vagy az ivarlécből szárm azik. A GST a p e te 
fészek leggyakoribb, nem  hám erede tű  daganata. A ro ssz
indulatú  ovarium tum orok kb. 5% -át, míg az összes p e 
tefészek-daganat kevesebb m in t 2% -át teszi k i (13).

Célul tűz tük  ki, hogy a POTE Női Klinika ro ssz in d u 
latú petefészek-daganatos eseteinek, valam int in  vitro  
fertilizációs (IVF) beteganyagának és a K özponti S tatisz
tikai H ivatal (KSH) országos daganatos halálozási a d a 
tainak retrospektív  vizsgálatával az ovuláció-indukciós 
kezelés és a petefészekrák kapcso la tát elemezzük.

Betegek és módszerek
A Pécsi O rvostudom ányi Egyetem  Szülészeti és N őgyó
gyászati K linika dokum entációs anyagában 1960. ja n u á r
1. és 1997. decem ber 31. közö tt k ikerestük a petefészek 
rosszindulatú  daganatos m egbetegedése m iatt első a lk a
lom m al felvett betegek kórra jzait. Ezen időszak alatt 
a klinika onkológiai osztályának ellátási terü lete  nem  
változott, kb. 1,2 millió em berre terjed t ki, am i az ország 
lakosságának 12%-a.

A szövettani vizsgálatok a POTE K órbonctani In té 
zetben és a POTE Női Klinika vonzáskörébe ta rtozó  k ó r
házak kórbonctan i osztályain tö rténtek .

Ö sszeállításunkban feldolgoztuk a betegek k ó r tö r té 
neti adatait. Levélben vagy személyes m egkereséssel 
m egkérdeztük a volt GST-s és az 1990-1997 közö tt felvett 
rosszindulatú petefészek-daganatos betegeinket, azok el
halálozása esetén a legközelebbi hozzátartozókat arró l, 
hogy az érin tettek  részesültek-e m eddőség m iatt gyógy
szeres kezelésben. Ha igen, m ilyen terápiát, hol, m iko r és 
m ennyi ideig kaptak.

1960-tól 1997-ig a klinika dokum entációs anyagában  
m eghatároztuk  az összes m alignus petefészek-daganatos 
és a GST-s m egbetegedés m iatt kezeltek számát.

Klinikánkon m eghatároztuk az 1986-ban indult IVF- 
program  keretében felvett nők szám át. Az indukció során  
FSH-, LH- és hCG-tartalmú, nagy hatású készítm ényekkel 
a szuperovuláció kiváltása volt a cél. A program ban rész t
vevőket levélben vagy személyesen m egkérdeztük arról, 
hogy petefészek-daganat m iatt állnak/álltak-e kezelés alatt.

Megvizsgáltuk a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által k iadott országos daganatos halálozási és korcsopor
tos petefészekrákos halálozási m utatókat és a női lakosság 
korcsoportonkénti szám ának alakulását. Ezeket az ada
tokat összevetettük azzal, hogy az ovuláció-indukciós 
gyógyszerek forgalmazását az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet (OGYI) mikortól engedélyezte hazánkban.

A statisztikai szám ításokat x 2-próbával végeztük.

Eredmények
I960, ja n u á r l .é s  1997. decem ber 31.közö tt 1097 rosszin 
dulatú  petefészek-daganatos beteget kezeltünk k lin ikán
kon, közülük  92 (8,38%) volt a m alignus GST-s (1. táblá
zat). Az ovuláció-indukciós gyógyszerek közül a leg
gyakrabban  használt k lom ifen-citráto t 1976-tól, az FSH- 
és L H -tartalm ú készítm ényt 1980-tól forgalm azzák M a
gyarországon (2. táblázat).

1. táblázat: A malignus petefészek-daganatok
és a granulosasejtes daganatok száma és aránya a különböző
időszakokban a POTE Női Klinika anyagában

Időszak összes petefészek 
tumor

Granulosasejtes
tumor %

1960-1964 84 6 7,1
1965-1969 141 9 6,4
1970-1974 177 22 12,4
1975-1979 145 12 8,3
1980-1984 179 16 8,9
1985-1989 135 9 6,7
1990-1995 162 13 8,0
1996-1997 74 5 6,8
1960-1997 1097 92 8,38

2. táblázat: A leggyakrabban alkalmazott ovuláció-indukciós 
gyógyszerek forgalmazásának kezdete hazánkban 
az OGYI-engedélyek kiadása alapján

Gyógyszer Hatóanyag Gyártó
Magyarországi

forgalomba
hozatala

Choriogonin chorion Richter 1958
gonadotropin

Clostilbegyt klomifen-citrát Egis 1976
Pergonal FSH és LH* Human-Serono 1980
Metrodin FSH és LH* Serono 1991
Humegon FSH és LH* Organon 1994
Profasi chorion Serono 1995

gonadotropin

* FSH = Folliculus-Stimuláló Hormon, LH = Luteinizáló Hormon

A petefészek-daganatos betegek közül a nagy esetszám  
és a m egbetegedés m agas m ortalitása m iatt m in taként 
az 1990-1997 között első alkalom m al felvett 236 beteget, 
illetve hozzátartozó it kérdeztük  meg a m ódszertan i rész
ben le írt m ódon. A 113 értékelhető választ adó közül
7-en (6,2%) részesültek ovuláció-indukciós kezelésben. 
Egy betegnél a te ráp ia  közben, a m ásiknál a klom ifen- 
citrát több  m in t 1 éves adását követően, laparoszkópos 
vizsgálattal d iagnosztizáltuk  a hám eredetű  petefészek
daganatot. Az egyik m alignusnak, a m ásik borderline  tu 
m ornak  bizonyult. H árm an  k lom ifen-citrát m ono te rá
piát k ap tak  6,10 és 16 évvel a daganat észlelése előtt, egy 
m ásik  páciens k lom ifen-citrát és gonadotrop  h o rm on  
(Pergonal) kezelésben részesült 8 évvel a daganatos b e 
tegség felism erése előtt. A heted ik  betegen k lom ifen-cit
rát és feltehetően hum án  choriogonin adása u tán  12 év
vel később alakult ki az hám eredetű  petefészek-daganat.

Az 1. táblázatban  szereplő adatok alapján k iszám íto t
tuk, hogy  1960-1977 között, am ikor hatékony ovuláció-
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3. táblázat: 1979 és 1996 között Magyarországon a petefészek rosszindulatú daganatában meghaltak száma korcsoportok 
szerinti bontásban

Év Meghaltak száma Meghaltak aránya* Kormegoszlás 
25-44 év

Kormegoszlás 
45-59 év

Kormegoszlás 
60 év felett

1979 620 5,8 35 190 390
1980 683 6,4 37 234 409
1981 659 6,2 41 212 400
1982 616 5,7 51 196 365
1983 649 6,1 32 195 419
1984 657 6,2 39 197 415
1985 663 6,2 41 205 412
1986 666 6,3 40 171 449
1987 653 6,2 40 160 451
1988 656 6,2 30 162 460
1989 693 6,5 41 163 485
1990 652 6,3 51 154 442
1991 661 6,4 39 154 467
1992 669 6,5 39 178 450
1993 657 6,4 29 147 479
1994 644 6,3 41 152 449
1995 672 6,6 32 147 386
1996 606 5,9 35 136 344

* 100 000 lakosra számolva

indukciós kezelés nem  létezett és 1980-1997-ig, az utolsó 
18 évben, tehát az ovuláció-indukciós érában , hogyan 
változott a k lin ikára felvett petefészek-daganatos betegek 
száma. 1960-1977 közö tt 472 rosszindulatú ovarium tu- 
m orost, ezen belül 42 GST-os beteget, 1980-1997 550 p e
tefészek-daganatost, közö ttük  43 GST-ost v e ttünk  fel. 
Ez azt je lenti, hogy 16,5%-kal több m alignus ovarium da- 
ganatos és 2,4% -kal több  GST-s beteget kezeltünk az 
utolsó 18 évben.

Ha megvizsgáljuk a KSH adatait, hogy ezen két időszak 
alatt M agyarországon hogyan változott a rosszindulatú da
ganatos betegségben m eghalt nők száma, akkor azt talál
juk, hogy a halálozás 187 773-ról 244 397-re emelkedett, 
am i 30,1%-os növekedésnek felel meg. M egállapítható, 
hogy a rosszindulatú petefészektum or m iatt a klinikánkra 
felvettek szám a nem  em elkedett olyan ütem ben, m int o r
szágosan a daganatos betegségben meghalt nők  száma.

1960 és 1997 közö tt a rosszindulatú GST-os m egbe
tegedések gyakorisága a petefészekrákos betegek szám á
hoz képest k lin ikánkon  lényeges változást nem  m utato tt 
(1. táblázat).

Összevetve a rosszindulatú  GST-ok gyakoriságát (1. 
táblázat) az ovuláció-indukciós kezelés so rán  használt 
gyógyszerek forgalom ba hozatalának idejével és széles 
kö rű  elterjedésével (2. táblázat), m egállapítható, hogy a 
m egbetegedések szám ában  ugrásszerű em elkedés nem  
m utatható  ki.

A GST-s betegek átlagéletkora 52,5 év (14-77) volt. 
A betegek 34,8%-a (32/92) praem enopausában, 65,2%-a 
(60/92) postm enopausában volt. A 92 beteg közül 31 nem  
szült, illetőleg nem  volt terhes, 28 egyszer, 33 többször szült.

A 92 GST-s beteg közül 45-től kap tunk  visszajelentést 
(közülük 3 1-et 1980-ban és azután vettünk fel), ovuláció
indukciós kezelésben egyikük sem részesült. A 31 nu lli
para közül k érdésünkre  17-en adtak nem leges választ.

47 betegről nem  sikerült inform ációt szereznünk. 
A sikertelenül m egkeresettek közül a klinikai felvételkor 8 
nő 50 évesnél fiatalabb, 39 pedig 50 évesnél idősebb volt.

Az 1980-1997 közö tti időszakban, tehát a po tenciá
lisan ovuláció-indukcióban  részesülhetett 43 beteg közül

12-ről nem  k ap tu n k  inform ációt. A 12 páciens közül az 
életkor alapján m indössze 1 részesülhetett vo lna ovulá
ció-indukciós kezelésben.

A klin ikánkon végzett ovuláció-indukciós kezelések 
szám át csak becsü ln i tudjuk. Szám ításaink szerin t kb. 
25 000 ciklusban tö rté n t ovuláció indukció.

1986 óta, az IV F -program unk keretében közel 1 500 
nőt stim uláltunk  4 200 ciklusban. Ebben a csoportban , 
a gonadotrop h o rm o n  ta rta lm ú  készítm ények alkalm a
zását követően rosszindulatú  petefészek-daganat k ia la
kulásáról nincs tudom ásunk . A m egkérdezettek  közül 
választ adó 732 páciens egyikében sem alakult ki m a
lignus petefészek-daganat.

1979-től a KSH az éves petefészek-halálozási adatokat 
5 éves korcsoportonkén ti bon tásban  is közli. Ezen k im u 
tatások alapján a fertilis korban  (25-44 év), a perim e- 
nopausában  (45-59 év) és a postm enopausában  (60 év és 
az felett) m eghaltak  szám át is elem eztük (3. táblázat). 
M egállapítható, hogy a vizsgált periódusban  a petefé
szekrák-halálozás egyik korcsoportban  sem  m uta to tt 
progresszíven em elkedő tendenciát.

A 4. táblázatban  feltüntetett években (1980,1985,1990, 
1995) rendelkezésünkre állt nem csak a petefészek rosszin
dulatú daganata m iatt, korcsoportonként m eghaltak szá
ma, hanem  a hazai női lakosság korcsoportonkénti lé t
szám a is. 100 000 azonos korcsoportú nőre vonatkozó

4. táblázat: A petefészek rosszindulatú dagnatában meghaltak 
aránya 100 000 azonos korcsoportú nőre számítva 
Magyarországon

Év Korcsoport
25-44 45-59 60-x

1980 2,4 21,6 38,1
1985 2,6 20,0 36,1
1990 2,7 15,5* 37,7
1995 3,5 14,7** 32,1***

Szignifikáns csökkenés 1980-hoz képest: *p = 0,001; **p < 0,001;
***p = 0,020
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m alignus petefészek-daganatos halálozást vizsgáltuk 1980 
és 1995 között m inden ötödik évben. Az 1980-as évi adatot 
alapul véve a rra  kerestük a választ, van-e szignifikáns vál
tozás a további években. A x 2-próba szerint egyik k orcso
portban  sem em elkedett szignifikánsan a halálozási arány, 
sőt a 45-59 éveseknél 1990-ben és 1995-ben is je lentősen 
kevesebben haltak meg, m int 1980-ban (p = 0,001, illetve 
p < 0,001). A 60 év felettiek közö tt pedig 1995-ben szig
nifikánsan csökkent a m eghaltak szám a (p = 0,020) 1980- 
hoz képest (4. táblázat).

Megbeszélés
Az 1990-es években több esetben, az ovuláció-indukciót 
követően változatos szövettani szerkezetű petefészek
daganatot észleltek (1-7).

Goldberg és m tsai (8) az ovuláció-indukciós kezelés 
u tán  10-15 évvel 3 cystadenocarcinom ás, Balasch és m tsai
(2) a terápia alatt 1 strum a ovarii, Komatsu és m tsai (11) 
az ovuláció-indukció során 1 serosus papilláris carci- 
nom át, Grimbizis és mtsai (9) a terhesség alatt 1 m uci- 
nosus cystadenom át és 8 hónappa l a kezelést követően 1 
serosus papillaris cystadenom át, Bandera és m tsa i (3) 
közvetlenül az indukció u tán  1 hám eredetű  ovarium car- 
cinom át találtak.

Ezek a kis esetszám ú, statisztikailag nem  bizonyító  
erejű közlem ények azt sugallták, hogy az ovuláció-in
dukciós kezelés és a petefészekrák kialakulása közö tt o k 
okozati összefüggés lehet.

Willemsen és m tsai (16) 12 esetet közöltek, aho l az 
ovuláció-indukciós kezelés közben  vagy nem  sokkal azt 
követően GST-t észleltek. A laposan áttanulm ányozva a 
kortörténeteket, m egállapítható, hogy a 12 eset közül 4 
m inden kétséget kizárólag genuin  GST volt. Nyolc b e 
tegnél kom oly kétségek m erü ltek  fel, hogy valóban  
GST-t találtak. M ind a 8 esetben  az ovuláció-indukció 
alatt vagy közvetlen a kezelést követően  észlelték a p e te 
fészek vagy a petefészkek m egnagyobbodását és azo n 
nal m űtétet végeztek. Ism ert, hogy  a norm ál folliculus 
szövettani szerkezete nagyon hason lít a GST-ra (5, 7). 
Valószínű, hogy a h iperstim ulált petefészek tüszői m ég 
inkább összetéveszthetők a valód i GST-ral. A pato lógu- 
soknak nincs kellő tapasztalatuk  a hiperstim ulált p e te 
fészkek vizsgálatában, mivel azokat nem  szokás eltávolí
tani. W illemsen és m tsai valószínűleg találtak néhány  
valódi GST-t, azonban az esetek nagy  részében feltehe
tően  hiperstim ulált, nem  daganatos petefészket távo líto t
tak  el, am it tévesen GST-nak m inősíte ttek  (7).

1990-1997 között a 113 választ adó m alignus ova- 
rium daganatos betegünk közül 7-nél (6,2%) tö rté n t ovu 
láció-indukciós kezelés. Ez nem  m agasabb, m int az átlag  
női populád ióban  kezeltek aránya. Becslésünk szerin t 
nap jainkban  a fertilis korú n ő k  8-10% -a kap gyógysze
res petefészek-indukciós kezelést. H a figyelembe vesszük 
azt, hogy a petefészek-daganat kockázata a m eddő, illetve 
nem  szült nők  esetében m agasabb, akkor a petefészek
daganatos betegek között talált 6,2%-os ovuláció-induk
ciós arány sem m iképpen nem  tek in thető  em elkedettnek.

A m ennyiben az ovuláció-indukciós kezelés id ő p o n t
já t és a daganat klinikai m egjelenését vizsgáljuk, azt ta 
láljuk, hogy 2 esetben az 1 évnél valamivel hosszabban

ta rtó  kezelés alatt, 5 esetben 6-16 éves periódus u tán  je 
lentkezett a daganatos m egbetegedés. K érdésként m erü l 
fel, hogy a gyógyszeres petefészek-stim uláció m enny i
ben  tehető  felelőssé a kezelés alatt vagy azt követően,
6-16 év u tán  m egjelenő daganatokért? E lképzelhető, 
hogy a m ár eleve m eglevő petefészek-daganat az ovulá
ció-indukciós kezelés során  m anifesztálódik. A stim ulá
ció csak gyorsíto tta  a daganat növekedését. Ez a feltéte
lezés nem  valószínű, m ivel a korábbi állatkísérletes GST- 
os vizsgálataink azt igazolták, hogy a közös genetikai 
h á tté r ellenére az (SWRxSWXJ-9) FI egér h ibridekben  
kialakult spon tán  GST-ok érzékenysége rendkívül vál
tozó a kü lönböző  horm onokkal és növekedési fak to
rokkal szem ben (6). 6 -16 évvel a kezelés u tán  kialakult 
tum orok , illetve a gyorsan növekvő petefészek-dagana
tok esetén szintén kom oly kétségek m erü lnek  fel, hogy 
ok-okozati kapcsolat van.

K linikánkon kb. 25 000 ciklusban végeztünk ovulá
ció-indukciót kü lönböző  protokollok alapján. IVF-pro- 
g ram unkban  közel 1 500 nőt kezeltünk kb. 4 200 ciklus
ban. A 732 választ adó közül egyikben sem  alakult k i 
rosszindulatú  petefészek-daganat. Érdekes, hogy reg iszt
rált petefészektum oros betegeink nem  az IV F-program - 
ból kerültek  ki, ahol elsődlegesen FSH-, LH-, hCG -tar- 
ta lm ú készítm ényeket alkalm aztunk. M inden petefészek
daganatos betegünk  a gyógyszeres stim uláció so rán  
k lom ifen-citráto t (is) szedett. Az, hogy a nem  IVF-esek 
közül kerültek  ki a daganatos betegek, a páciensek n a 
gyobb szám ával és a klom ifen-citrát lényegesen elter
jedtebb alkalm azásával m agyarázható.

Vizsgálati anyagunkban a klinikánkon m ű tö tt GST-os 
betegeken kívül az egyetem  vonzáskörzetéhez tartozó 
kórházakban operált -  m űtét u táni kezelésre k lin ikánkra 
irányított -  betegek is szerepelnek. Ez lehet a m agyarázata 
annak, hogy a daganat előfordulása az irodalm i adatoknál 
m agasabbnak, 8,5% -nak bizonyult. A fiatal betegek, a ko 
rai stád ium ban lévő, illetőleg nem  proliferáló, posztope
ratív kezelésben nem  részesülő daganatos betegek je len 
tős részét nem  u ta lták  k linikánkra. Feltűnően m agasnak 
találtuk a nem  szültek szám át. A 92 beteg közül 31 nu lli
para volt, közülük 24 válaszolt és egyikük sem  részesült 
ovuláció-indukciós kezelésben. A GST-os betegek szám a 
az ovuláció-indukciós érában a korábbi, 1960-1967-es 
időszakhoz képest nem  változott (1. táblázat).

A GST leggyakrabban a postm enopausában  je len t
kezik. N em rég Tanyi és m tsai (15) két juvenilis GST-os 
esetről szám oltak  be, m ely terhességgel társult. Az egyik 
20 éves p rim ig rav idának  a 24. terhességi héten , a m ásik  
20 éves terhesnek  a 27. héten ism erték fel az egyoldali 
GST-át. M indkettő t m egoperálták  és a terhességet sikere
sen k ihordták . A két beteg közül egyikük sem  részesült 
ovuláció-indukciós kezelésben (15).

H azánkban a rosszindulatú  petefészek-daganatos 
m egbetegedések előfordulásáról pontos adatok  n incse
nek, ezért a sokkal m egbízhatóbb halálozási adatokkal 
szám oltunk. A KSH korcsoportonként közölt, rosszindu
latú petefészek-daganatos halálozási ada ta inak  elem zé
sekor szignifikáns növekedést nem  találtunk. A 45-59 
éveseknél 1990-ben és 1995-ben, 60 év és feletti ko rcso 
p o rtb an  1995-ben szignifikánsan kevesebben haltak m eg 
100 000 azonos korú  női lakosra szám ítva, m in t 1980-ban 
(4. táblázat).
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Az irodalm at átnézve m indössze két közlem ényt ta 
láltunk, am elyben nagyszám ú, korrek t statisztikai m ó d 
szerekkel elem ezték az adatokat. Shushan és m tsai (14) 
izraeli felm érésük alapján  arra a következtetésre ju to t
tak, hogy az ovuláció-indukciós gyógyszerek, e lsősorban 
a hum án  gonadotrop  horm on ta rta lm ú  készítm ények 
növelhetik  a petefészek-daganat k ialakulásának  a koc
kázatát. A szerzők a borderline tum orok  növekedését 
észlelték.

M osgaard és m tsai (12) dániai felm érésük során  
m egállapíto tták , hogy a kontrollokhoz képest a nu llipari- 
tás önm agában  1,5-2,0-szeresére növeli a petefészekrák 
kockázatát. Ezt a kockázatot 2,7-szeresre növeli, h a  az il
lető m eddő. A m ennyiben a kezeltek és nem  kezeltek koc
kázatát vetették össze a fenti két csoportban , azt találták, 
hogy az ovuláció-indukció nem  növeli a petefészek-da
ganat kockázatát.

Kis esetszám ú, reprezentatív  m in tának  nem  tek in t
hető, részlegesen feldolgozott adataink alapján  a gyógy
szeres petefészekstim uláció-kezelés és a petefészek 
rosszindulatú  daganatának  kialakulása közö tt sta tisz
tikailag igazolható összefüggés nem  m utatható  ki.

Fontos, hogy a gyógyszeres indukció elő tt bim anuális 
és hüvelyi, lehetőleg color-D oppler u ltrahangvizsgálat
tal, k izárjuk  a petefészek-daganatot. A kezelés során  vagy 
azt követően kialakult petefészek-m egnagyobbodás ese
tén folyam atos nyom on követés m ellett néhány hétig  
várakozni kell. A m ennyiben a petefészek térfogata n ö 
vekszik, vagy az nem  megfelelő ü tem ben  csökken, a 
szövettani m intavétel elkerülhetetlen. A vizsgáló szövet
tanász figyelm ét m indig  fel kell hívni az ovuláció -induk
ció tényére.

Összefoglalva m egállapítható, hogy vizsgálatainkkal 
m inden  kétséget k izáróan  sem m egerősíteni, sem  cáfolni 
nem  tud juk , hogy van-e kapcsolat a gyógyszeres p e te
fészek-stim uláció és a rosszindulatú petefészek-dagana
tok k ialakulása között. Saját és az irodalm i adatok  azt 
egyértelm űen igazolják, hogy az ovuláció-indukciós ke
zelés jelentősen nem  növeli meg a petefészek-daganatos 
betegségek előfordulását. M egfigyeléseink és a korábbi 
közlem ények kritikus elemzése szerint a logikusnak tűnő  
kapcsolat m egkérdőjelezhető. A kérdés egzakt m egvála
szolására széles körű , hosszabb időre tervezett, p ro spek 
tiv, nyom on követéses esetkontroll-vizsgálat adhat egy
érte lm ű választ. Addig is a sterilitás m ia tt kezelt betegek 
tájékoztatása egy tudom ányosan nem  igazolt, nagyobb

kockázatról -  vélem ényünk szerint -  indokolatlan  és 
felesleges aggodalm akat kelt.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki Jeges Sára 
dr.-nak a statisztikai számítások elvégzéséért, Molnár Györgyné- 
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(pályázat száma: T 023656) a kutatás támogatásáért.
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Két teflondrén alkalmazása 
malignus, nem hilaris epeúti szűkületben
G yökeres Tibor dr.1 é s  Pap Ákos dr.2

MH K özponti H onvédkórház, Budapest, K linikai Endoszkópia (vezető főorvos: Dékány K atalin d r.)1
MÁV K órház, Budapest, III. B elgyógyászati-G astroenterologiai O sztály (osztályvezető főorvos: Pap Ákos d r.)2

Az ERCP során talált malignus epeúti szűkület esetén a 
sárgaság megszüntetése céljából epeúti drén behelye
zése széles körben alkalmazott módszer. A szerzők a 
drénátjárhatóság idejének megnyújtása érdekében dis- 
talis malignus epeúti elzáródás esetén két 10 French át
mérőjű teflondrént helyeztek fel papillotomiát követően 
32, a beavatkozáskor inoperábilisnak vélt betegükben. 
A műtétre valóban nem került és követett 23 esetből a 
kiértékelés idejére 14 beteg halt meg. Azt találták, hogy 
két drénnel a median túlélés 150 nap, a drének átlagos 
átjárhatósága 99 nap volt. A halálok három esetben 
cholangitis volt. Ismételt endoszkópos beavatkozások: 
átmeneti nasobiliaris drenázs dréncsere nélkül 2 beteg
ben, 3 betegben összesen négy dréncsere. A legalább 
100 napig élt vagy azóta két drént viselő 13 betegben 
157 nap a drének median átjárhatósági ideje. A hosszú 
távú túlélők ezen adatai a két tefloncsöves drenázsnak a 
fémből készült őrénekkel való összemérhetősége mellett 
szólnak. A két teflondrén az esetek többségében a be
tegek haláláig átjárható marad.

Kulcsszavak: endoszkópos, epeúti drenázs, két teflondrén, ma
lignus, palliáció, sárgaság

A leg több  rosszindulatú, elzáródásos sárgaságban  szen
vedő beteg  a diagnózis időpontjában  m ár inoperábilis 
(35). Ilyenkor a segíteni szándékozó lehetősége szűkén 
m ért. A cél m egszüntetni vagy  legalább m érsékelni a sok
szor k ínzó  viszketést, a sárgaságot, csillapítani a fájdal
m at, hogy  a hátralévő élet m inőségét a lehetőségek sze
rin t jav ítan i tudjuk. Ebből a szem pontból m indegy, hogy 
az ep eú ti elzáródást p rim e r hasnyálm irigy-, epeúti- vagy 
papilladaganat, vagy m ásodlagos, m etaszta tikus nyirok
csom ó okozza-e.

Az epeú ti elzáródás m egoldásának  sebészi és nem  se
bészeti megoldásai ism ertek . A sebészi bypass jó kései 
eredm ény t biztosít, de m agas a beavatkozás kockázata és 
korai szövődm ényeinek aránya (45).

A nem  sebészeti típ u sú  percu tan  vagy endoszkópos 
m egoldások  közül a d ista lis epeutakat é rin tő  elzáródás 
esetén  az endoszkópos m ódszer részesítendő előnyben 
(49). M űanyag epeúti d rén n e l átlagosan 3 -4  hónapig 
lehet biztosítani az epeelfolyást (3). A fém ből készült 
d rén ek  bevezetése óta ez az idő tartam  8 -9  h ó n ap ra  to ló
do tt ki (38). A betegek n ag y  részének rossz életkilátásai 
m iatt ez utóbbi, igen költséges m egoldás m ég nem  ter
jed t el széles körben. Bár a fémből készült drének az 
egyszeres műanyag drénekkel szem ben nyilvánvalóan 
hosszabb ideig m aradnak  átjárhatók, de az epedugasz-

Two teflon stents in non-hilar biliary malignancies.
Insertion of biliary stents in cases of malignant biliary ob
struction is a widely accepted method to resolve jaun
dice. The authors applied two 10 French biliary teflon 
stents to prolong the drain patency in 32 patients with 
distal malignant obstruction, thought to be inoperable 
at the time of intervention. Among the followed, inope
rable 23 cases 14 patients died for the time of evaluation. 
The median survival was 1 50 days, the median drain pa
tency was 99 days. Cholangitis was the cause of death in 
three patients. Repeated endoscopic interventions were: 
transient nasobiliary drainage without drain replace
ment in two patients and four changes of stents in three 
patients. In the 13 patients, surviving and wearing their 
drains at least for 100 days the patency of the double 
drains was 157 days. These results obtained in the long
time survivors support the comparability of the patency 
of double teflon stent to that of metalstents. In majority 
of cases the two teflon drains remained patent until the 
deaths of patients.

Key words: biliary drainage, two teflon stents, endoscopic, 
jaundice, malignant, palliation

képződés helyett m ás problém ákkal kell szem benéz
nünk . A m űanyag drénekkel szem ben fém ből készült 
ő réneknél szövetbenövés (nem csak m alignus tum or, ha
nem  hyperplasiogen szövet is, például k ró n ik u s pancrea- 
titisben  alkalm azott epeúti fém dréneknél is), vagy szö- 
vettú lnövés okozza az eldugulást. A túlnövés kockázatát 
a m űanyaggal bevont fém drének  jelentősen n em  képesek 
csökkenteni. Az elzáródott fém drén ú jra  átjárhatóvá 
tétele sokkal bonyolultabb, m in t az egyszerű  m űanyag 
d rének  cseréje. Fentiek m ia tt nagyszám ú próbálkozás 
tö rté n t az olcsón előállítható m űanyag ep e ú ti drének 
á tjárhatóság i idejének m egnövelésére (17 ,31 ,48). A szer
zők distalis m alignus epeúti szűkület esetén  a szokvá
nyos egyszeres drén  helyett egym ás mellé k é t 10 French 
á tm érő jű  teflondrént helyeztek, ettől rem élve az átjár
hatóság i idő olyan m érvű m egnyúlását, am ivel ebben a 
betegségcsoportban az epeelfolyást a betegek  elkerül
hetetlenül bekövetkező haláláig biztosíthatják .

Betegek és módszer
1996. május és 1997. december között 32 egymást követő beteg
ben (átlagéletkor: 66,3 [37-86] év) végeztünk palliativ céllal 
kettős epeúti drénezést ERCP során talált distalis és középső 
harmadi malignus choledochus-szűkület esetén. A célunk az
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volt, hogy felmérjük, vajon a két drén behelyezése által biztosí
tott elméletileg jobb átjárhatóság az egyszeres drénekkel el
érhető drénélettartamnál jobb eredményt ad-e, és így képes-e 
kiváltani a drága és ezért nehezen hozzáférhető fémből készült 
őréneket a choledochust érintő malignus elzáródás esetén.

A 32 betegből négyen később mégis operábilisnek m inő
sültek és műtétre kerültek, az átmeneti drenázsukat így ki
hagytuk az értékelésből. Öt betegről nem sikerült később ér
tékelhető információhoz jutnunk. Végül 23 betegről (5 férfi, 18 
nő) nyertünk adatokat. Háromhavonta laboratóriumi és hasi

1. ábra: Dupla teflondrén (nyilakkal jelölve) középső-harmad 
choledochustumoros betegben nasobiliaris szondán át töltve

ultrahangkontrollt végeztünk, a nem jelentkező betegeknél a 
feldolgozás kezdetén egyszer, majd a még élőkről egy későbbi 
időpontban is érdeklődtünk. Az értékelésben az így nyert leg
utolsó ismert adatok szerepelnek.

A beavatkozáskor már ismerten vagy várhatóan inoperá- 
bilis betegekbe két 10 French (F) átmérőjű teflondrént (MTW, 
Wesel, Germany) helyeztünk be transpapillaris úton. Az epeút 
kanülözése és ábrázolása után endoszkópos papillotomiát 
végeztünk. Vezetődróttal a szűkület fölé jutva azt fokozatosan 
feltágítottuk, hogy a 10 F átmérőjű tágítókatéter beférjen. Ezen 
a tágítón át második vezetődrótot is feljuttatunk a szűkület 
fölé. A 0,035 inches vezetőre 10 F átmérőjű endobiliaris teflon
drént toltunk fel. A bent maradt másik vezetőre vagy nasobi
liaris öblítődrént helyeztünk fel, és néhány napos öblítés után 
tettük fel a második drént, vagy újrakezdve a tágítást, a 10 F át
mérőjű tágítót ismét felvezettük a szűkület fölé és egy újabb 
vezetődrótot juttattunk fel ezen át. Ekkor a tágító lehúzása után 
a vastagabb vezetőre a második belső drént, a vékonyabbra 
a nasobiliaris öblítődrént helyeztük fel (1. ábra).

Öt betegben egy ülésben került sor a két drén behelyezésére 
(dupla vezetődrótos technika alkalmazásával), ilyenkor a be
avatkozás után néhány napra nasobiliaris öblítődrént is bent
hagytunk.

Kilenc betegben a szűkület foka miatt egy ülésben csak egy 
10 F drén és egy 7 F átmérőjű nasobiliaris drén volt behe
lyezhető. Ilyenkor néhány (1-8) napos öblítés után a második 
10 F drén is felfért, de 4 betegünkben hosszabb, 10-14 napos 
nasobiliaris öblítés és ismételt tágítási kísérletek után helyez
hettük csak fel a második drént.

Öt betegünk korábban már egyszeres drénnel változó ideig 
(33-794 nap) drénezve volt, bennük a két drén behelyezésére az 
egyszeres drén mellett fellépő sárgaság vagy cholangitis miatt 
került sor nasobiliaris öblítés után.

A túlélés és a drénátjárhatóság median időtartamát a 
Kaplan-Maier-módszerrel határoztuk meg.

2. ábra: Drénátjárhatóság (* nap) malignus epeúti szűkületben -  betegek csoportosítása, túlélés n = 23
m e g h a l t a k :  f e k e t e  o s z lo p :  é l e t b e n  l é v ő k :  f e h é r  o s z l o p  I. b e t e g c s o p o r t :  p a n c r e a s t u m o r ;  II.: p a p i l l a t u m o r ;  III.: n e m  h i la r i s ,  e p e ú t t u m o r ;  IV.: m e t a s t a s i s  o k o z t a  

c h o l e d o c h u s - s z ű k ü l e t ;
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Eredmények
A betegeket pancreas- (I. betegcsoport), pap illa - (II. b e 
tegcsoport) és nem  h ila ris epeúti tum oros (III. betegcso
po rt), valam in t m etaszta tikus betegség okozta (IV. b e 
tegcsoport) distalis choledochus-elzáródásos csopo rtba  
osz to ttuk  (2. ábra).

A  pancreastum oros betegekből 9 volt értékelhető . 
A feldolgozás idejére nyolcán m eghaltak, átlagos tú l
élésük 100 nap (9-253) volt. A pancreastum orban  elhal
tak közül kettőben  volt cholangitis a halálok, egy ikükben  
a drénezést követő 9., m ásikukban a 28. n ap o n . Az első 
betegnél a cholangitist okozó pancreasfe jtum or m iatt 
tö rtén t áth idalási k ísérlet nyilvánvalóan sikerte len  volt. 
A m ásik  cholangitisben elhunyt betegnek a ké t d rén  b e
helyezését követően sárgasága megszűnt. A visszatérő 
sárgaság, láz más kó rh ázb an  jelentkezett, ism éte lt epeúti 
drénezésre nem  tö rté n t kísérlet. A vélhető  halálok 
cholangitis volt. A pancreastum orosok  közü l élő egy 
beteg közel nyolc h ó n ap ja  (236 nap) él p ro b lém am en te
sen két d rén t viselve.

Öt m alignus papillatum oros  betegünkből h á rm an  
haltak  m eg a kiértékelés idejére, átlagosan 88,6 nap 
(28-120) múlva. Egyikük haláloka cholangitis volt. Eb
ben  a betegben  a 86. n ap o n  nasobiliaris ö b lítő d rén t h e 
lyeztünk fel lázas állapo t, sárgaság m egjelenése m iatt. 
A 95. n ap o n  drénjeit k icseréltük  és még n égy  nap ig  n aso 
biliaris öblítést kapott. Az átm eneti javulás u tán  ism ét 
recidiváló cholangitis a 120. napon vezetett a beteg 
halálához.

A két életben lévő papillatum oros beteg  á tlagosan  tíz 
hónap ja  (265,327 nap) viseli problém a nélkü l drénjeit.

H at distalis és középső  harm adi epeúti tum oros  b e te 
günkből ketten haltak  m eg alapbetegségükből kifolyó
lag, átlagosan  110,5 nap  (71,150) múlva. A n égy  élő beteg 
átlagosan 9,5 hónapja (247,136,394,361 nap) viseli d ré n 
jeit. Egyikük nyolc h ó n ap ja  problém am entesen, a m ásik  
három  betegben azonban  ism ételt endoszkópos beavat
kozásra volt szükség. A 17. szám ú betegben (2. ábra) a 45. 
napon  behelyezett nasobiliaris öblítés h a tásta lan  volt, és 
az első behelyezést követő 55. napon d réncserére  kény
szerü ltünk . Az azóta eltelt három  hónapban  d rén je i ve
zetnek, p roblém ája nem  volt. A 13 hónapja élő b e teg ü n k 
ben a 157. és a 324. n ap o n  kellett dréneket c seré lnünk  re 
cidiváló sárgaság m iatt. A harm adik  d rén p á rra l 70 nap ja 
tüne tm en tes. Az egy éve túlélő betegünkben a 113. napon  
sárgaság m iatt nasobiliaris drént helyeztünk  fel négy 
napig. Sárgasága m egszűnt, a drének cseréjére nem  volt 
szükség, az azóta eltelt nyolc hónapja p rob lém am entes.

H árom  betegben m etaszta tikus betegség okozta d is
talis cho ledochus-szűkület m iatt végeztünk dup la  d ré 
nezést. E gyikük alapbetegsége m iatt több m in t fél év (195 
nap) m úlva halt m eg, addig  drénjeivel n em  volt p ro b 
lém ája. A két m etaszta tikus betegségben szenvedő, m ég 
élő be tegünk  átlagosan 84,5 napja (39, 130) viseli d ré n 
jeit. Egyikükben a 48. n ap o n  nasobiliaris d ré n t helyez
tünk  fel sárgaság m iatt. N éhány napos öb lítés u tán  a ko 
rábbi d réneket b en thagy tuk , közel három  h ó n ap ja  azok
kal ú jabb  problém a nem  volt.

H uszonhárom  betegünkbő l a feldolgozás ideje alatt 
14-en haltak  meg, a beavatkozás után m ed ian  tú lélésük 
(3. ábra) 150 nap volt. Összes betegünket tek in tve á tla 

gosan 99 nap a d réná tjárha tó ság  (4. ábra). A m ég élő 9 
betegünkben átlagosan 237,1 (39-394) nap telt el a dupla 
drének behelyezése óta, az életben lévőket tek in tve  az á t
lagos drénátjárha tóság  164,1 nap (39-327) volt. Ezen b e
tegek közel felében (4/9), á tlagban 90 (45-157) n ap  m úl
va lépett fel eldugulás. Ezt két betegben á tm en e ti naso 
biliaris öblítés ta rtósan  m egoldotta , d réncserére ké t be
tegben, egyikükben két ízben  kényszerültünk, a m ásik 
élő öt beteg (9., 13., 14., 18., 21. beteg) azonban  átlagosan 
222 (39-327) napja problém am entesen viseli d rén je it 
(2. ábra).

5. ábra: Drénátjárhatóság a legalább 100 napig éltekben 
n = 13

A legalább 100 napig élt, vagy azóta két d rén t viselő 13 
beteget tekintve 157 nap (5. ábra) az átlagos d rén á tjá rh a
tóság. Ez a több m int öt hónapos dupla drénes időszak  nem 
járt jelentős m ennyiségű ism ételt endoszkópos beavat
kozás szükségességével -  13 betegből 5 betegben nasobi
liaris öblítés, melyet csak 3 betegben követett dréncsere.

79



Megbeszélés
A rosszindulatú , elzáródásos sárgaság m egoldásának se
bészi és nem  sebészi módjai ism ertek . A palliativ sebészi 
m űtétek  közül a choledochoduodenostom ia, a Roux-Y 
choledochojejunostom ia, a hepaticojejunostom ia és a 
Roux-Y hepaticojejunostom ia a leggyakrabban végzet
tek. Az endoszkópos áthidalással összehasonlítva m eg
állapítható , hogy azonos technikai sikeresség m ellett se
bészi bypass esetén a korai szövődm ényarány és m o r ta 
litás szignifikánsan magasabb, azonban  a kései k o m p li
kációk (visszatérő sárgaság, gyom orürü lési zavar) szám a 
kisebb. Sem a 30 napos, sem a teljes túlélést tekintve nem  
volt szignifikáns különbség a két csoport között (45). Az 
átlagos túlélésen kívül az életm inőséget sem befolyásol
ja, m elyik m egoldást választották (8). Term észetesen h a  
fennálló vagy fenyegető duodenum szűkület m iatt am ú g y  
is m ű té t szükséges, a sebészi bypass választandó. Egy 
szerző tovafutó, felszívódó anastom osis varrattal m eg 
lepően alacsony korai szövődm ényarányt közölt (14). Új 
és ígéretes sebészeti palliativ m ódszer a közelm últban le 
ír t laparoszkópos cholecystojejunostom ia (40). A m áj ba l 
lebenyével végzett hepaticogastrostom ia is elvégezhető 
laparoszkópos irányítás m ellett (47). Az epeúti d rén e k  
alkalm azása a közös epevezeték m alignus elzáródása 
esetén húsz  éve ism ert, széles k ö rb en  elfogadott (46) 
m ódszer. A közelm últban derü lt ki, hogy az epeúti d ré 
nezés a sárgaság és viszketés m egszüntetésén tú l az é t
vágyat és a fennálló em észtési zavart is javítja (1). M ás 
szerzők azt is igazolták, hogy a beavatkozás után m in d  a 
fizikai, m ind  az emocionális, m in d  a funkcionális jó lé t 
m érhe tően  javul (27,34).

Világossá vált azonban az is, hogy  a később m ű té tre  
kerülő , operábilis betegekben a preoperatív  dezik teri- 
zálás sem  a későbbi m űtéti m orb id itást, sem a m o r ta 
litást nem  befolyásolja szignifikánsan m alignus esetek 
ben  (23). Az endoszkópos beavatkozás szövődm ények, 
főleg cholangitis lehetőségét re jti m agában. A p reopera - 
tívan d rénezett csoportban a m ájfunkciók  javultak, de a 
posztoperatív  szövődm ényráta és a m ortalitás nem  k ü 
lönbözött. Az elzáródás m agassága, hilaris vagy distalis 
volta sem  volt hatással a fentiekre. A drénbehelyezés n em  
befolyásolta a TNF/szolubilis TNFreceptor (sTN Fr) 
kom plex aktivációt, ez lehet a m agyarázata, hogy a p re 
operatív  drénezés m iért nem  csökkenti a m űtéti m o rb i
d itást és m orta litást (2). A d rénne l tö rténő  epeelfolyás- 
b iz tosítás így palliativ beavatkozásként alkalm azandó.

A nem sebészeti megoldások közül percutan és endo
szkópos módszerek választhatók. Randomizált összehasonlítás 
szignifikánsan nagyobb sikerességi arányt, kisebb morbiditást 
és mortalitást igazolt az endoszkópos módszer esetén (49). 
Hilaris epeúti tumor esetén azonban az irodalom alapján jobb 
eredmény várható a percutan behelyezett Gianturco Z-stenttől, 
mint a transpapillaris drénezéstől (43). Percutan drén behe
lyezés esetén a fémből készült drén előnyösebb, mint a m ű
anyag: rövidebb a kórházi tartózkodás, hosszabb ideig marad 
átjárható a drén, kisebb az összköltség (24). A distalis epeúti 
szűkületek esetén fordított a helyzet, itt az endoszkópos m ód
szerekkel érhető el jobb eredmény (7). Az endoszkóposán nem 
megoldható esetekben a percutan módszerrel kombinált ún. 
„randevútechnika” eredményes lehet, bár a szövődmény ve
szélye nagy (15).

Endoszkópos módszerrel legkorábban műanyag drént al
kalmaztak. A sikerességi arány igen magas, a korai szövőd
ményarány (drénvándorlás, hasnyálmirigy-gyulladás, vérzés)

alacsony, és csekély a beavatkozással kapcsolatos mortalitás is 
(7). Erről hazai szerzők is beszámoltak (30). Hamar nyilván
valóvá vált azonban, hogy a behelyezett műanyag drén átla
gosan csak három-négy hónapig marad átjárható, utána el- 
tömeszelődik. A hilusi szűkület miatt behelyezett drének ham a
rabb elzáródnak, mint distalis elzáródás esetén (7). Az eldugult 
drén újra fellépő sárgaságot vagy cholangitist okoz. Egyéb kései 
szövődmény (például colonperforáció drénvándorlás miatt) 
ritka (13). A drént viselő betegek utánkövetésére a hasi ultra
hangvizsgálat jól megfelel, a dréndiszfunkció is jól ábrázolható 
(28). Eltömeszelődés után a drén cserélhető, újabb kiegészítő 
eszközök birtokában a régi drén a duodenoszkóp munkacsa
tornáján keresztül az eszköz kihúzása nélkül eltávolítható. 
Dréncsere után behelyezett második drénnel általában a meg
előzőnél is rövidebb árjárhatóság biztosítható.

Anyagunkban a halálozásért három  esetben tehető 
felelőssé cholangitis. Az egyik halálozás korai, endoszkó
posán nem  m egoldott cholangitis következménye volt, a 
m ásiknál ism ételt endoszkópos m egoldásra nem  tö rtén t 
kísérlet, és csak egy halálesetért felelős kései, endoszkó
posán nem  uralható cholangitis (2. ábra). Ez a cholangitis- 
arány jobb az irodalom ban egy drénnel közölteknél. Szá
mos m ódosítási kísérlet tö rtén t a műanyag drének á tjárha
tósági idejének megnövelése céljából. Néhány adat azt m u 
tatta, hogy az oldallyukkal bíró stentek ham arabb töm esze- 
lődnek el, ezért oldallyuk nélküli, ún. „karácsonyfa” drén t 
fejlesztettek ki (4, 42). Hongkongi szerzők nem  találták 
előnyét az oldallyukak elhagyásának (50). Az am szterdam i 
csoport azt találta, hogy a teflon és polietilén alapanyagú 
drének átjárhatósági ideje nem  különbözik egym ástól, 
megjegyzendő, hogy m indkettőnél elég kevés: 83 vs. 80 nap 
volt a d rének  m édián átjárhatósága (3). A hőskor „pigtail” 
típusú d rén je it m a egyenes drének helyettesítik.

Próbálták antibiotikumokkal, ursodeoxycholsawal az átjár
hatóság idejét megnyújtani, sikertelenül (17). A drén átmérő
jének növelése azonban csökkentette a szövődmények arányát, 
növelte az átjárhatóság idejét: 7 F vs 10 F (31), 8 F vs. 10 F (48). 
A 10 F-es drénátmérőnél azonban az átmérő további növelésé
vel (11,5 F) a drénátjárhatósági idő nem növekedett tovább 
(32). Liu és munkatársai két állatkísérletből kiindulva, melyek a 
„belső drének” (papilla fölötti, EST nélkül behelyezett, duode- 
numba nem kilógó) hosszabb átjárhatóságát mutatták ki, fel
mérte, hogy emberben kikben lenne elvégezhető a fenti módon 
a beavatkozás (26). Kiderült, hogy csak a betegek egyharma- 
dában lehetne véghezvinni, mert csak bennük több a papilla 
belső felszíne és a szűkület alja közötti távolság, mint 2 cm. 
Elméletileg a papilla sphincterfunkciójának megőrzése, a drén- 
nek a duodenumba való be nem lógása az ascendáló fertőzést 
előzné meg. Azonban a legtöbb betegben már az endoszkópos 
beavatkozás előtt fennáll a bakteriális cholangitis. A fertőzés a 
papillán át vagy nyirokerek útján, vagy portalis vénás vagy he- 
paticus artériás úton is felterjedhet. Vagyis a baktériumok az 
epeutakat intakt Vater-papilla esetén is elérhetik. A módszer 
esetleges hasznosságát tovább gyengíti, hogy a „belső drén” el
távolítása elzáródása esetén nehézkes lehet. Legfőképp, ember
ben alkalmazva bizonyítani kellene, valóban megnöveli-e ez a 
módszer a drénátjárhatósági időt (37).

A drén eltömeszelődésének mechanizmusa egyre jobban 
tisztázott. A plasztikdrének felszíne egyenetlen, összegyűjti az 
elektromos töltést, baktériumokat, gombákat vonz, így segíti 
elő bizonyos anyagok kicsapódását. Ez szükségszerűen elzáró
dáshoz vezet (6). Kezdeti lépésként bakteriális biofilm képző
dik, főleg az oldallyukak közül, majd ez kiterjed a belső felszín 
mentén. Ezt a bakteriális felszínt használva adhéziós recep
torként az epéből fehérjék tapadnak ki a drén falához. A bakte
riális glikokalix gélszerű glikoprotein biofdmet képez, ami 
megvédi a baktériumokat az antibiotikumoktól, a szervezet im
munválaszától, az epeflow sodró hatásától. A bakteriális enzi
mek aktivitása okozza a dekonjugált bilirubin, a kalciumsók 
kicsapódását, az epedugasz-képződést.
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Az elzáródás miatt későbbiekben eltávolításra kerülő drén 
szövettani feldolgozása a korábban szövettanilag esetleg nem 
bizonyított malignitást utólag igazolhatja (33).

Haringsma leír egy ballonnal tágítható, 18 F-es teflondrén 
prototípust, melyet három betegben alkalmazott. A polimerizá- 
cióhoz UV-fényre van szükség. Nagyon előnyös lenne a nagy 
átmérő, az eltávolíthatóság és a relatíve olcsó anyag (18).

Az irodalomban többszörös drénbehelyezéssel a jól ismert 
Klatskin-tumoros lokalizáción kívül csak elvétve, az utóbbi 
időben találkozhatunk. Francia szerzők korlátozott beteganya
gon (25) krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban, mások (5) 
máj transzplantáció utáni epeúti szűkületben közöltek néhány 
esetet. Az 1998. évi Digestive Disease Week összefoglalásaiból 
több is (9,11) foglalkozik többszörös drénbehelyezéssel benig- 
nus epeúti szűkületek esetén. Egy koreai munkacsoport 23 ma- 
lignus epeúti szűkületben szenvedő beteg többszörös drénnel 
való kezeléséről számol be, de anyagunkhoz hasonló beteg
számról az irodalomban még nincs közlemény.

Az epeáramlás a Hagen-Poiseuille-törvény szerint történik, 
nem meglepően a megnőtt átmérő növeli a drén átjárhatósági 
idejét (31, 48). Könnyen belátható, hogy a két egymás mellé 
helyezett drénnel a két cső által biztosított átfolyási keresztmet
szet nem egyszerűen az egyszeres drén kétszerese lesz, hiszen a 
két drén által kifeszített choledochusban a drének között is 
lehetőség nyűik az epe elfolyására. Ebből következik a kettős 
drén átjárhatósági idejének növekedése. A drének átjárhatósági 
idejét a fémből készült drének alkalmazásának bevezetése je
lentősen megnyújtotta (38). A fémdrének behelyezése azonban 
kezdetben enyhe submucosalis gyulladást okoz ödémával, a 
drén később beépül az epeút falába és két hónapon belül fibro- 
granulomás szövetfilm fedi. Ritkább és később következik be a 
fémdrének eltömeszlődése (29).

Az eleinte csak percutan behelyezhető fémdrének után el
érhetővé vált a duodenoszkóp munkacsatorna méretkorlátait 
legyőző öntáguló, endoszkóposán alkalmazható fémdrén, 
amely 20-30 F-re is kitágul. Behelyezése csak kissé nehezebb, 
mint a műanyag dréné (21), de a későbbiekben általában nem 
távolítható el, és előbb-utóbb ez is eldugul. A fémdrén-behe- 
lyezésnél akut elzáródás előfordulhat, ezért egyes szerzők né
hány napos nasobiliaris öblítést javasolnak. A korai szövőd
mények közül a mortalitásért felelős kimozduláson kívül a 
cholangitis, a hasnyálmirigy-gyulladás és a heveny epehólyag
gyulladás említendő (41). Vérzés duodenalis erosióból korai és 
kései komplikáció is lehet. A fémdrén eldugulását kevésbé epe- 
dugasz-képződés, inkább szövet be-, vagy túlnövés okozza. 
A részlegesen plasztik bevonatú fémdréneket a tumorbenövés 
lehetőségének csökkentése céljából dolgozták ki (44), de ezek 
könnyebben vándorolnak és adatok szólnak amellett is, hogy a 
tumorbenövést sem tudják megelőzni (36). Kétségtelen elő
nyük azonban, hogy endoszkóposán többé-kevésbé eltávolít- 
hatók (44).

Az eltömeszelődött fémdrént lézeres vagy diatermiás 
koagulációval lehet újra átjárhatóvá tenni (10), de nagy a 
vérzés, a perforáció és a dréntörés veszélye. Fémdrén el
záródása esetén rendszerint szükség van egy második fémdrén, 
vagy gyakrabban műanyag drén(ek) behelyezésére is.

A m űanyag és a fém dréneket összehasonlító vizsgála
tok döntő  többsége a fém drén  javára igazolta a hosszabb 
drénátjárhatóságot (273 vs. 126 nap), de a túlélést ez nem  
befolyásolta (12). Más vizsgálók a túlélés javulását talál
ták. A későbbi endoszkópos reintervenció igénye m iatt 
egyes szerzők a fém ből készült drének költséghatékony 
voltát igazolták (12,22). Nehezen érthető ez, m ert a fém 
drén t kapó beteg ugyanannyi ideig van kórházban, m int 
a plasztikdrénes. A m űanyag drének maximálisan 
40-50% -át kell ebben a betegségcsoportban kicserélni, 
az esetleges későbbi csere am bulánsán m egoldható, a k ó r
házi ágy költsége m egtakarítható. Az am buláns dréncsere 
költsége nem ellensúlyozhatja, hogy a fém drének ára 
15-40-szerese a m űanyag drénekének. Van olyan közle
m ény is, amely nem  igazolt klinikai előnyt a fémdrének 
javára a m egnőtt drénátjárhatóság ellenére sem  (18).

A fém drének m edian átjárhatósági ide jé t jelentő 
nyolc-kilenc hónapot hét betegünk  érte m eg. Ö ten is
m ételt endoszkópos beavatkozás, hatan  d rén csere  szük
ségessége nélkül. Ezek az adatok  a két te flondrénes áth i
dalás fém drénnel való összem érhetőségét jelzik .

A fém drének költségessége m iatt je lenleg csak  a vár
hatóan  hat-nyolc hónapnál hosszabb é le tk ilá tású  bete
gekben ajánlható egyértelm űen az endoszkópos fém 
drén  behelyezése (20). Az ennél várhatóan  kevesebb ideig 
élő betegekben a két te flondrén  a válasz tandó  eljárás. 
A datok vannak  a m űanyag drénes betegekben  való há- 
rom havonkénti p rogram ozo tt dréncsere kö ltséghaté
kony voltára is (34). Más szerzők elegendőnek ta rtják  a 
hathavonkénti p rogram ozott d réncserét (16). N em  vet
hető el azonban a jól gondozott, m űanyag d rén n e l áth i
dalt m alignus epeúti szűkületes betegekben a csak  drén- 
diszfunkció esetén tö rtén ő  csere sem. M unkacsoportunk  
ez u tóbbi gyakorlatot követi rendszeres lab o ra tó riu m i és 
ultrahang-ellenőrzéssel két d rén  alkalm azása m ellett is.

Továbbra sem teljesen egyértelm ű, m ely ik  betegcso
p o rtb an  m elyik d rén típus használandó. A legfontosabb 
döntési faktor a várható  prognózis. M alignus distalis 
b iliaris szűkület esetén a 3 cm -nél nagyobb tu m o rm ére t 
rossz prognózist jelent: átlagosan 3,2 h ó n ap , az ennél 
kisebb tum orm ére t esetén 6,6 hónap  a v á rh a tó  túlélés 
(35). E nnek m egfelelően, a várha tóan  hosszabb  túlélés 
esetén kell választani a két d rén t, hogy k ita rtso n , lehető
leg ú jabb beavatkozás nélkül, az élet végéig.

Beteganyagunkból az alábbi következtetéseket lehet 
levonni:

-  A palliativ áth idalásra  kerülő, inoperáb ilis  has
nyálm irigyrákos betegek várható  túlélése o lyan  rossz, 
hogy b en n ü k  a m űanyag d rének  alkalm azása elégséges
nek látszik.

-  A m etasztatikus betegségben szenvedők túlélése a 
folyam at kiterjedtségétől függ, de rendszerin t előre jó- 
so lhatóan nem  hosszú távú, ezért a drága fém drének 
alkalm azása itt sem tűn ik  ésszerűnek.

-  A fenti két betegcsoportban  a k é t teflondrénes 
m ódszerrel biztosítható a d rénátjárha tóság  a betegek 
zöm ében dréncsere nélkül életük végéig.

-  Az inoperábilis papillatum oros és p rim er distalis 
vagy középső harm adi epeúti tum oros betegek életkilátá
sai jobbak. Ez az a betegcsoport (II. és III.), ak ikben  a fém
ből készült őréneknek is létjogosultsága lehet. Az általunk 
alkalm azott két drénes m ódszerrel azonban a teflondrének 
átjárhatósági ideje elfogadható hosszúságú és a későbbiek
ben esetleg fellépő eldugulás a drének cseréjével jelentős 
többletköltség nélkül m egoldható. A hosszú távú  túlélők 
adatai azt mutatják, hogy a kettős teflondrénes áthidalás a 
fémdrénekkel összem érhető drénátjárhatósági időt biz
tosít ebben a betegcsoportban is.

A közeljövőben tervezzük két te flondrénnel, illetve 
fém drénnel kezelt betegek prospektiv, random izált 
összehasonlító  vizsgálatát inoperábilis, d ista lis epeúti 
szűkület esetén. Ez adhat pontosabb választ a r ra  a kér
désre, hogy a jóval olcsóbb két teflondrénes m ódszerrel 
helyettesíthető-e a költséges fém drén.
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HORUS

A kolerajárvány kezdete 1848-ban

Az Orvosi Tár 1848-as évfolyam ának jan u ár 30-án m eg
jelent 5. szám ában  Schoepf tan ár összefoglalta a „kir. 
orvoskar” 1847. okt. 30-i, valam int a nov. 7-én és 28-án 
ta rto tt üléseinek jegyzőkönyvét (10), am elynek közép
pontjában  a ko leraügy  rajzolódott ki. A baj nem  jár 
egyedül a lapon  a fellélegző országot ugyanakkor sáska
járás, valam in t k rum plivész is fenyegette. M árcius 15-e 
még m essze volt, ám  attó l függetlenül felvetődött: m i a 
teendő, ha az ázsiai eredetű  epidém ia „M agyarhonba is 
becsapna?” Az ülés fő kérdését az jelentette, küldjön-e ki 
a kar O roszországba orvosszakértő t, vagy elégedjen m eg 
a hivatalos p é te rv ári tájékoztatással. A fakultás végül egy 
szavazat ellenében az előbbi m ellett foglalt állást, a rra  
viszont csak jóval később került sor. N em  a távolabbi 
O roszhonba, hanem  a közelebbi M oldovába.

Jelképes jelentőségű, hogy Bugát és Flór lap jának 
m árcius 15-e u tán  m egjelent, m indössze 18 oldal te rje
delm ű szám a gyakorlatilag a „keleti kolerával” foglal
kozik. Érdekes az elkülönítő  kórism ézés. Amíg néhány 
tekintély az „ázsiai hányszékelést” a váltóláz egyik vál
tozatának ta rto tta , add ig  a cikk szerzője, aki feltevését az 
orvosegyletben is előadta, p rak tikusabban  vélekedett: 
„a cholerában  a k ínál nem  specificum ”, tehát a két k ó r
kép nem  azonos eredetű . Kínál alatt a k in in t kell é r te 
nünk. Az író az okot illetően rendkívül önkritikus, saját 
szavaival: „m egváltjuk tudatlanságunkat a járvány do l
gában” (8), am i n em  je len ti a té tlenségre való kárhoz- 
tatást.

A folyóirat következő szám ában (m árcius 26-i kelte
zésű) v isszhangzanak  először a forradalm i események, 
u tána ism ét R echnitz  doktor koleracikke folytatódik, 
ezúttal a gyógym ódok  sokféleségéről. Ez a sorozat leg
jobb része. Igen helyesen állapíto tta meg, hogy a szoká
sos lobellenes m ódszerek: a hashajtás, hánytatás és vér- 
lebocsátás ez esetben  nem csak nem  használnak, hanem  
„az utolsó é letszik rát is kioltják”. U gyanúgy veszélyes a 
m ákony vagy óp ium cseppek  adása, m ert leállítja a bé l
m űködést. D o k to ru n k  szerin t több em bert vitt ez m ár a 
sírba, m in t „a nagy  corsikai férfiú háború i összesen”.

Mégis, m iket ajánlott? Belsőleg: kávét, kevés pezsgőt, 
ko rtyonkén t sok  folyadékot, külsőleg: hideg vizes d ö r
zsölést a perifériás keringés élénkítésére, ahogy a 
m árvány rajzo latú  fagyos végtagot hóval szokás m asszí
rozni.

Rechnitz írásban  m egjelent előadásainak befejező 
része (9) a m egelőzéssel foglalkozik. Tőle szokatlan sz ín
vonalon. N em  javasolta ugyanis a kordonok húzását, 
m ert, úgym ond , az csak borzolja a kedélyeket, pánikot

kelt, a betegség kü lönben  sem  „ragályos te rm észe tű ”. Mai 
gondolkodással nehéz m egérten i, hogy já rv án y ró l b e
szélve m iért nem  ism erték  el és fel a ragályt! Bizonyos 
ellenvetések a hazai zárvonalak  nem  elég sz igorú  voltára 
hivatkoztak. Szerzőnk v iszont visszautal P om eránia pél
dájára, ahol a poroszok a rá juk  jellemző példás p o n to s
sággal be tarto ttak  m inden  előírást, az O roszország felőli 
terjedést m égsem  sikerült m egállítaniuk. M iként a b rit 
k ikötőkben sem az Ind iábó l való behurcolást. Érvelése 
nem  logikátlan, a m ásik  két tanácsa elfogadható: az em 
bereket fel kell v ilágosítani a kezdeti tüne tek rő l, hogy 
idejében jelentkezzenek, m ásrész t „Hygien h a ta lm án ak  
kell őrizni b en n ü n k e t”, azaz célszerű é tren d d el élni 
(m ár akinek telik) és m érték le tes életm ódot folytatni. 
H ahnem ann  hom eopata hívei szintén m egkap ják  a 
magukét.

Aztán 1848. ápr. 2. és jún . 18. között az Orvosi Tár 
lapjain nem  esik több szó a koleráról.

A történelem ből tud juk , hogy április 29-én az első 
felelős m agyar korm ány  24. szám ú rendeletére a köz- 
egészségügy átkerü lt a Földm ívelésipar- és Kereskedési 
M inister tárcájához (8), am elyet a k itűnő K lauzá l Gábor 
irányított. A láírásával m ájus 20-án a következő ko lera
ügyi körlevél m en t a m egyékhez. Szövegét sem  az il
letékes szaklap, sem  a Gortvay-féle m onográfia (2) nem  
közli, titkossági szignóval sem  látták  el, érdem es teljes
ségében idézni:

„Az illető helyekről érkezett hivatalos közlem ények  
szerint, a z oláh fejedelemségben, je lesü l Braila és 
Galaczban, legújabban a járványos cholera ki
ütvén, bárha ezen vész jellemére nézve a z  1831-nál 
szelídebbnek tapasztaltatik, még is hogy azon  eset
re, ha irányát hazánkfelé  fo ly ta ttandná , honunk  
lakosait és orvosi egyéneit készületlenül m eg ne 
lepje. Önnel ezennel meghagyom: hogy a hatósága  
körében lévő kórházakról, azok helyzetéről, s 
m iképeni elrendezéséről, úgy szinte arról is, hány  
beteg szám ára lehetne o tt m ind helyre, m in d  pedig  
bútorokra nézve rögtön rendelkezni? úgy azon 
esetre, ha ott kórházak nem  léteznek, m ely épületek 
lehetnének ott czélszerűleg használandók, m i ruha 
nem űek, bútorok s élelmiszerek és m i m ódon  meg
szerzendők, va lam in t a beteg átszállítása mikép 
lenne legkönnyebben eszközölhető, s álta lában a 
fen tiekben  jelenleg  lé tező  hiányok m iképen  lenné
nek kipótlandók? a tiszti főorvostól ke llő  fe lv ilá 
gosítást véve k im erítő  s illetőleg rovatos jegyzékkel 
ellátott je len tést a lehető  legnagyobb gyorsasággal,
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még azon esetre is, ha neta lán  a tárgybani je len tés  
az elő tt m ár megtörtént volna, hozzám ßelkü ldeni 
siessen.

Továbbá tegyen ön je len tést az iránt is, ha  
váljon a hatóság körében lé teznek e orvosi egyének  
olly szám m al, hogy a cholera, vagy más já rv á n y  
kitörése esetében a lakosoknak kellő orvosi segélyt 
nyújtanának, vagy ellenkező  esetre nem lenne e 
szükséges e helyről orvosi egyéneket bizonyos 
szám ban kiküldeni?

A gyógyszerek könnyebb kiszolgáltathatása vé
g e tt ped ig  a cholera vagy m ás járvány uralkodása  
alkalm ával úgy rendelkezzék, hogy olly v idékek  
szám ára, hol gyógyszertárak nincsenek, a főorvos  
gyógyszereket nagyobb m ennyiségben az ille tő  
gyógyszertárból felvehetvén, a járásbeli orvosok  
kö z t szám adás és felelősség terhe alatt ossza ki. 
-  Végre

Szerezzen tudomást a z  irán t is, hogy a m egye  
körében fognak-e elegendő szám m al a ján lkozn i 
egyének, kik a beteg ápolását magokra vállaland- 
ják , m ire nézve az annak  idején innen m egkü l
d endő  ápolási utasítást a főorvossal közö lje a 
végre: hogy a többi orvosokkal tudatván, ezek a n 
nak alkalmazására a fe n t  ér in te tt ápoló egyéneket 
betaníthassák.

M iu tán  azonban teljesen bebizonyult az, hogy a 
cholera terjedésének egyik alkalm i oka az ínség, 
nyomor, tisztátalanság, egészségtelen lakhelyek, 
valam in t a mértéktelenségben is rejlenék, erre n éz
ve igyekezzék ön erélyesen oda m unkálkodni, hogy  
a baj kijelölt főtényezői czélszerü intézkedések által 
mérsékeltessenek -  m ind ped ig  ezeket akép intézze, 
hogy a nép rémülése és aggodalm a idő elő tt fe in e  
ébresztessék.

Budapesten, május 20-án 1848.
K lauzál G ábor” (5., 1. ábra)

1. ábra: Kolera-körlevél Klauzál Gábor aláírásával. 
E s z t e r g o m i  M e g y e i  L e v é l t á r

Ez volt a 30. szám ú rendelet. Igaz, a m egye elnökének 
küldték, aki azonnal továbbította a m egyei főorvoshoz. 
A július 18-án k iado tt 36. szám út Gortvay ism erte ti (2), 
am ely m ár a rró l is beszám ol, hogy a M oldvába k ikü ldö tt 
Pólya József főorvos a helyszínen győződött m eg a fenye
gető veszélyről. U tólag felvetődik a kérdés, vajon szeren
csés lépés volt-e ilyen k ritikus helyzetben a közegész
ségügyet m ás hatáskörbe helyezni! Az Orvosi Tarban 
Klauzál G ábornak  m indössze két, pár soros rendeletével 
találkozunk, m indkettő  gyógyszertári u tasítá st tartalm az 
(7),ko lera-ügyben  egyszer sem, holott a m egyékhez több 
hasonló le ira t érkezett. Vagyis a szakfolyóirat és a szak
m in isztérium  közö tt nem  volt összehangolt a tájékoz
tatás. Az esztergom i m egyei főorvos, K am enszky István, 
valam int a m egyei tiszti főorvos, Feichtinger Sándor egy 
héten belü l a felszólításra válaszjelentést kü ldtek , am ely
nek m ásolata  a Megyei Levéltárban m arad t. A hosszú le
írásból érdem es két rövidebb és jellem ző részt idézni:

„Ha azonban a’ korm ány a’ sin lődő  emberiség  
ügyét fe lkarolván ápaltatásukról egyszer m inden
korra állandósítható nagyobbszerű in tézetnek fe l
állítása által kívánna  gondoskodni -  van az eszter
gom i f ő  káptalan kezelésére bízva több m illió tőke 
pénzbő l álló Csáky fé le  alapítvány m inek tudása  
Esztergom  m egyét az ínség idején annyira  eláraszt
ja  elgyengülő kéregető kóborlókkal, m iszerin t ha 
vágyaik képzelt mértékben kinem elégíttetnek, a’ 
lakosok nagy részének annyira alkalm atlanságára  
vannak, hogy kebelökből az egyébként keletkező  
könyörületességet is kimerítik, vagy ha mire az 
alapítvány által kiterjeszthető bővelkedve ellá tta t
nak, korhelkodva dolgotalanul hónapokig  kórbor- 
lanak, s m időn kiesm ertetvén a’ felsegélléstül el- 
utasítta tnak, tolvajlásokra vetemednek, és kórház 
hiányában nem  egyszer az utczáról félholtan  
hurczolta tnak el -  hogy ezen bajon gyökeresen  
segíteni lehessen, legüdvösebb volna a ’főkáp ta lan t 
a ’ m in isterium  útján  oda utasítani, m iszerin t azon  
csupán szegények felsegéllésre szán t Csáky fé le  ala
p ítványbó l m inél hamarabb egy m inden  szük
ségekkel ellá to tt nagyszerű kórháza t állítson, 
m ellyre m ind  a’ mellett, hogy a’ tőke p énznek a 
kam atja  is elegendő volna, em beribb úton lenne 
megfelelve a ’ czélnak, és üdvárasztóbb lenne az 
egész megyére.” (4)

A fentiekből k itűn ik , az akkori „hajléktalanok” ké
regető kóborlása , olykor lopása akkor sem  volt szokatlan 
jelenség, m ásrész t a köznép türelm e akkor is elfogyott. 
M egoldást „a szociális o tthon  jellegű” in tézeti elhelyezés 
jelentette.

M ásrészt:
,,A’ m egyei ké t járásokban az elszegényedett nép szá
m a kisebb lévén, ideiglenes kórházak felállítását 
csak rendkívüli esetekben tartjuk szükségesnek, tud
va lévén elő ttünk az, hogy a földm íves polgártár
saink előítéletüknél fogva csak tulajdon lakjaikban  
kívánván orvosolva lenni, csak kiváltkép küldenék  
betegeiket kórházunkba. -  A zért a’ kórház állítása 
helyett inkább az orvosi szem élyzet szaporítását 
látjuk szükségesnek. És valóban a’ Cholera já rvány
nak m ég híre sem lévén, a’ megye közönsége m ár az 
orvosi állomások szaporítását kívánja” (4)
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Talán nem  erő lte te tt a m ai párhuzam : a törzslakosság 
inkább az „a lapellátásban” bízott, míg a hajléktalanok 
részére az in tézeti elhelyezést szorgalm azták.

K am enszky István  főorvos egy kétoldalas házi orvos
lási ajánlást készített, de járvány  híján nem  kerü lt k i
nyom tatásra. Kis kom plikáció , létezéséről érdem es tudni, 
de ism ertetésétől m o st eltekintünk. Személye annál érde
kesebb. Első volt, ak i az A kadém ia m egalapításának évé
ben m agyar nyelven je lentette meg orvosi értekezését
(3), ez egyben az első „környezetvédelm i” disszertáció is. 
Bárki m eggyőződhet ró la a nem rég k iadott Dörnyei-féle 
k itűnő  összefoglalóból (1).

Halálának évét v iszont sem  ő, sem a Szinnyei-féle 
biográfia (11) nem  ism eri. Az esztergom i M ajer-féle 
gyűjtem ényben szerencsére még a k inyom tato tt halo tti 
jelentése is m eg található  (2. ábra). E lhunyt 1849. novem 
b er 18-án, „m ellvizkórság következtében”. A partecédu
lán feltüntetett kó rism e a m agyarázat rá, m ié rt nem  vett 
aktívabban részt az esem ényekben. A hydro thorax  akár 
cardialis, akár p leu ra lis  eredetű  volt, erősen akadályoz
hatta  a m unkában . A p rím ási város egyébként nem  szen
vedett o rvoshiányt, élükön  a bo tan ikusnak  szintén jól 
ism ert Feichtinger Sándorral.

S á n d o r ,  lís*Icfgam -w egyiá királvi IdüW  u«ji\ <is K l e k ,  Ka/.tcrgam-incgyc aljcgjzüjo 
clkeaereili'll szívvel jelenii rlíulejl'i.-lle:i kedves leijének illetülrg eile« Alijuknak
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2. ábra: Kamenszky István főorvos gyászjelentése

Az Orvosi Tár 1848. II. 18. szám ában jelentette Bugát 
Pál szerkesztő, hogy  „A cholera m egérkezett Buda
pesten” (így!). A közlés lakonikus hangvételű. Első tétele: 
„Vidám élet, azé rt ne féltsd nagyon életedet: m ost úgy is

h áb o rú s idők vannak. Ha békében 100 fo rin to t ért, m ost 
ö té rt is od ’adhatod.” Szokatlan érvelés egy orvostó l, de 
Bugát tollából nem  volt m eglepetés az ilyesmi.

Klauzál m in isztérium a 1848. ok tóber 31-én újabb 
körlevelet bocsátott ki, ezú tta l a Honvédelm i B izottm ány 
m eghagyásából. Az Orvosi Tárban ezzel sem  találko
zunk. Közben Pólya Józsefet kinevezték az Országos 
C holeraügyi V álasztm ány elnökének. P rofilaktikus, 
p rak tikus 10 pontjá t Bugát lapja nyom án G ortvay  is közli 
(2). Klinikai szem pontból igen szakszerű összefoglaló, 
b á r  az utolsó bekezdésben a kór contagiosus vo ltá t ő is 
tagadja. Sauer Ignác ta n á r  és Pólya József főorvos kolera 
elleni utasításait Kossuth Hírlapja, s annak  a lap ján  Sass 
István  doktor, Petőfi Sándor  egykori pad társa  és barátja  
sz in tén  ism erteti.

Bár Flór főorvos felhívta a megyei főorvosok  figyel
m ét arra , hogy a m egbetegedési, illetve elhalálozási ada
toka t idejében küldjék be a kijelölt m in isztérium  egész
ségügyi osztályára, a sürgetésekből a rra  lehet következ
te tn i, hogy a kettéválasztás zavart okozott. Legalábbis az 
eddig  nem  közölt levéltári adatok ezt sejtetik.

Még annyit: a kallig ráfikusan  készített k özpon ti le ira
tokban  Klauzál m in isztérium ának  neve nem  keres
kedelm i, hanem  „kereskedési”. Aligha elírás ez, m ert 
Orvosi Tár közlem ényeinek fogalm azási helyét szintén 
így jelölik.

A szakfolyóirat a szabadságharc m ásod ik  évében 
m egszűnt, a 49-es ko lera-dokum entum ok  u tá n  ped ig  to 
vább érdemes k u ta tn u n k  a levéltárakban.

IRODALOM: 1. Dörnyei S.: Régi magyar orvosdoktori érte
kezések 1772-1849.1. Borda, Bp., 1998. -  2. Gortvay Gy.: Az újabb- 
kori orvosi művelődés és egészségügy története, I. Bp., 1953. -  3. 
Kamenszky I.: Orvosi értekezés a magyarországi levegő 
egészséges létéről. Trattner, Pest, 1825. -  4. Kamenszky I., 
Feichtinger S.: Orvosi jelentés. Kézirat, Megyei Levéltár, Eszter
gom. 1848. máj. 28. -  5. Klauzál G.: A földmivelés-ipar és ke
reskedési Ministertől Esztergom megye elnökének. Kézirat. 1848. 
máj. 20. -  6. Klauzál G.: A földmivelés-ipar és kereskedési 
Ministertől, Pest városa közönségének. Orvosi Tár, 1848, 25, 
14-15. -  7. Pesti Hírlap, Rendelet, 1848, 5, 4. -  8. Rechnitz ].: 
A keleti kolera I. Orvosi Tár, 1848,12,186. -  9. Rechnitz J.: A keleti 
kolera III. Orvosi Tár, 1848, 14, 210. -  10. Schoepf A.: A kir. or
voskar 1847-iki oct. 30-, nov. 7 s 28-án tartott ülései. Orvosi Tár, 
1848,5, 72-80. -  11. Szinnyei ].: Magyar írók élete és munkái V., 
Bp., 1897,907. old.

Szállási Á rpád  dr.

Választások Magyarországon -  Orvosok és gyógyszerészek 
az önkormányzatokban 1861-1862-ben

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését követő ön 
kényuralom  évei m in d en  vonatkozásban bénítólag h a
to ttak  az ország életére, nem  csupán politikailag, de a 
közigazgatás szervezetének  m űködését illetően is. Ez k i
hato tt a m agyar egészségügyre, a közegészségügy sza
badságharc alatt k ido lgozott, ígéretes fejlődést sejtetni 
engedő -  ám  ek k o rtá jt szinte m űködésképtelen -  szerve
zetére egyaránt.

A közegészségügy központi vezetése az egész 
M onarchia te rü le tén  a bécsi belügym in isztérium  alá 
ta rtozo tt, a legfelsőbb hatóság  a bécsi székhelyű állan
dó  egészségügyi b izo ttság , a Ständige M edizinal Komis- 
sion  beim  S taa tsm in iste rium  volt. Az o sz trá k  b iro d a
lom  egészségügyi vezetője, Franz G ünthner  (1790-1882) 
m in iszteri tanácsos 1850-ben látogatást te tt M agyar- 
országon, hogy előkészítse a m agyar egészségügy
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közigazgatásának a M onarch ia egységes jog rendsze
rébe való beillesztését.

1851-ben láttak napvilágot az első erre irányuló in 
tézkedések. Augusztus 18-án G eringer Károly h e ly tartó  
aláírásával kiadott szabályzat (Utasítás a községi k ö z 
ügynek ideiglenes szabályozására a magyar korona
országok szabad királyi városaiban s rendezett tanáccsal 
bíró egyéb községeiben) 106. § -a szólt arról, hogy -  átfogó 
közegészségügyi rendelet h ián y áb an  -  milyen, egész
ségüggyel kapcsolatos feladat h á ru l a helyi önkorm ány
zatokra. Eszerint: „A tisztaság, egészség kérdése, g o n 
doskodás a szegény, m agatehetetlen  em berekről, vagy  a 
jó tékony egyletek, szegényházak, vagy a község k ö lt
ségéből.”

Az ország  és a várm egyék közigazgatásának és á l
talában az ország korm ányzati rendszerének ügyében 
több k ísé rle t történt. Bécs ígérge te tt, a rendelet késett. 
1851 szeptem berében adták  k i a m agyarországi szabad  
királyi városok ideiglenes szervezése tárgyában azt a 
hely tartóság i rendeletet, am ely  figyelm en kívül hagy ta  
az 1848-as reform intézkedéseket és a forradalom  elő tti 
á llapotokat vette k iindulópontnak. Szűkítették az ö n k o r
m ányzatok autonóm jogait, az állam i hatóságok el
lenőrzését növelték. A városi helyhatóságok jogkörében  
hagy ták  továbbra is a tisztaság és egészségügy kérdését, 
valam int a szegények ellátásának  ügyét. Ebbe a m unkába  
kapcso lódo tt be a városi ren d ő rség  is, am elynek h a tás
köre jószerivel a kom m unális feladatok ellenőrzésére 
szorítkozott, ezért kapta az ún . jó lé ti rendészet (W ohl
fahrtspolizei) elnevezést. Tevékenységüket a 2432. sz. h a 
tározat szabályozta, amely a közegészségügyi és kórház- 
gazdászati felügyeletre is vonatkozo tt.

A közegészségügyi változások  kezdetét az 1852. okt. 
20-án kelt birodalmi belügym in iszte ri rendelet je len 
tette. Ez érin tetlenül hagyta az ad d ig i megyei orvosi szer
vezetet; az ország öt tartom ányi helyhatóságának keretén  
belül (Buda, K assa,Sopron,N agyvárad, Pozsony) egy-egy 
egészségügyi hivatalt hozott lé tre , amelyek élére -  hely
ta rtó tan ácso si minőségben -  o rvos tisztviselőt (Landes 
M edizinalrath  und Sanitätsreferent) állított. U gyanakkor 
m inden  kerületben állandó egészségügyi b izottságot 
(Ständige Sanitätskom m ission) szerveztek. Az egészség- 
ügyi közigazgatásban lé trehozo tt állásokat kinevezés ú t 
ján tö ltö tték  be. Ezek a tisztségek  voltak: a megyei fő 
orvos, a  já rá s i orvos, valam int a já rá s i bába. Országos v i
szonylatban 58 vármegyei és szab ad  királyi városi főo r
vost (Kom itätsarzt), 298 já rási o rv o st (Bezirksarzt), 263 
járási b áb á t (Bezirkshebamme) és 50 kerületi állatorvost 
neveztek ki. A járási orvosi p o sz to k o n  (az addigi m egyei 
alorvosi tisztség) -  m iután g y ak ra n  csak sebészekkel 
tud ták  betö lten i -  kifejezetten „ideiglenes hatállyal” ke
rültek alkalm azásra, tehát m eghatá rozo tt idő u tán  tisz t
ú jításra kellett számítani. A já rá s i orvosi m inőségben 
m űködő seborvosok a tö rv én y  értelm ében a m agán 
orvosok felett is felügyeleti jo g g a l b írtak , am i nem  kis 
feszültségeket eredményezett.

A falusi lakosság kedvezőtlenebb helyzetben volt a 
betegellátás vonatkozásában is, m in t a városi. A k orm ány  
ezért lépéseket tett a kör- és község i orvosi in tézm ény 
fokozatos bevezetésére. A m egvalósítás azonban k o rán t
sem  m u ta to tt ilyen optim ista k ép e t. A nagyobb községe
ket kü lön  orvos alkalm azására kötelezték (Kom m un-

arzt), a k isebb községeknek pedig egy egészségügyi k ö r
zetbe töm örülve, közösen kellett vo lna orvost fizetni 
(Sanitätsgem eine). Az állások javarésze azonban b e tö l
tetlen m arad t, m e rt vagy a lakosság n em  volt képes az o r
vos bérét b iz tosítan i, vagy az o rvosok  nem  voltak h a j
landóak az alacsony fizetésért dolgozni.

Az ország po litikai életében je len tős változások k ö 
vetkezetek be -  határozott enyhülés -  az 1860-1861-es 
esztendőben. A központosító  o sz trák  b irodalm i politika 
Solferino u tán  vereséget szenvedett. Az 1860. évi O któ
beri D iplom a visszaállította a m agyar alko tm ányt és 
ezzel összefüggésben a helyhatóságok visszanyerték ko 
rábbi szerepüket a közigazgatásban. Fokozatosan zajlo t
tak az 1861-es országgyűlés előkészítő  m unkálatai, o r
szágos sz in ten  és a legkisebb településeken egyaránt. 
Ennek a fo lyam atnak  fontos tám pillére i voltak a hely
hatóságok és a tisztújítás. Term észetesnek m ondható , 
hogy legaktívabban  a megyei és a városi helyhatósági 
tisztú jításban vett részt az ország, h iszen  a lakosság éle
tének közvetlen  irányítása, annak  m ilyensége volt a tét. 
Ez volt az az állam igazgatási szint, am elynek tisztség- 
viselői közö tt az orvosok és gyógyszerészek is jelen vol
tak, hiszen -  rem ényeik  szerint -  az ország közegészség- 
ügyi helyzetének alakulására ezen a fó rum on  tu d tak  b e 
folyást gyakorolni.

A gyakorlat az volt, hogy a m eglévő tisztikarok le
m ondtak és választm ányok alakultak  an n ak  felm érésére, 
hogy kik ak a rn ak  a régi gárdából m aradn i, illetve k ik  al
kalm asak új tagkén t részt vállalni a feladatokból. A vá
lasztm ányokat u tasíto tták , hogy vegyék figyelembe „a 
közvélem ény” je lö ltjeit is listáik összeállításakor. A gya
korlat persze változó volt: egyes helyeken a főispán „ősi 
jogánál fogva” nevezett meg jelölteket. Bizonyos állam i 
alkalm azásban álló tisztségviselőket egyszerűen k in e
vezett a főispán. Ezek között volt igen gyakran  az orvos 
is, a jegyző, a m érn ö k , a levéltárnok és a várnagy m ellett. 
Ilyen „tisz tú jítás” tö rté n t például Sopron m egyében. M á
sutt azonban sikerült „közfelkiáltással” k ibuk ta tn i az 
ellenszenves orvos-jelöltet.

Az ország kü lönböző régióiban a tisztú jítás ered
m ényeként b e ju to tt tagok aránya tá rsadalm i hovatar
tozás, foglalkozás, nem zetiség, ső t felekezeti szem pont
ból is változó képe t m utatott. Ez u tó b b it illetően eltérőek 
a vélemények: egy korabeli közlem ény a rra  utal, hogy az 
orvosok m in tegy  fele „m osaita”, ezért nem  választható. 
Szabad  György viszont azt állítja, hogy  kizárólag orvosi 
tisztségek betö ltésére voltak je lö lhetők  az izraeliták. Az 
értelm iségiek -  és ezen belül az o rvosok  -  igyekeztek m i
nél nagyobb arányban  helyet szerezni a b izo ttm ányok
ban. K iragadott példaként em líthetjük , hogy M oson 
m egyében 159 tagbó l 3 fő orvos, sebész és gyógyszerész 
volt, Temes m egyében az 586 fős tisz tikarban  32-en 
voltak orvosok, sebészek, gyógyszerészek.

A korm ány  1860 végén kinevezte Sauer Ignácot o r
szágos főorvossá, aki ezt a tisztséget m ár korábban  -  
1848-1849-ben -  betöltötte, ezzel egyidejűleg hely tartó - 
tanácsi tanácsnok i cím et is kapott. Ezt követően a v á r
megyék e lbocsá to tták  a hatalom  által k inevezett hatósági 
orvosokat és országos szinten tisz tú jításra  került sor. 
A hatósági o rvosi állások betöltése ó riási izgalm at válto tt 
ki országszerte, az események nagy visszhangot keltettek 
a szaksajtóban is, elsősorban a G yógyászat és az Orvosi
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H etilap  szám aiban hallatták  vélem ényüket az érintettek. 
Két tá b o rra  szakadtak  az orvosok, ném elyek féltek az 
időnkén t m egism ételendő tisztú jítási p rocedúrátó l, m á
sok viszont helyeselték és kifejezetten ösztönzőnek 
vélték ezt az eljárást.

A sok-sok vélem ény közül néhányat em elnénk ki a 
legjellem zőbbek közül. „A választó közönség ism erheti a 
közigazgatási tisztviselőt, de az orvost, főleg a vidékit 
nem  ... nem  ta rtju k  célszerűnek a m ostan i orvosvá
lasztásoknál dívó eljárást, m iszerin t az orvosokat a 
választó közönség szakértők bevonása nélkül válassza.” 
A hozzászóló javaslata az volt, hogy  a megyei orvosokat 
az országos főorvos és egy községi b izo ttm ány válassza 
m eg, am elynek alapján  több jelöltet állítson az országos 
főorvos. A végső dön tést szakm ai alapon  hozzák meg. 
A já rási orvosi helyekre -  szintén pályázati alapon -  
nevezze meg a három  esélyest a m egyei főorvos, m ajd 
ezu tán  döntsön  egy bizottság az alkalm azásról. Akit 
azonban  ilyen m ódon  egyszer poszthoz ju ttattak , az 
m arad jon  m indaddig  a helyén, m íg m unkaképes, vagy 
egyéb ok nem  indokolja a leváltását. Smalkovics M ihály  
zalaegerszegi orvos k izárólag szakm ai alapon, szakm a
beli tiszségviselők általi választást ta r to tt célszerűnek, 
m égpedig  egy életre szóló kinevezéssel. Úgy vélte, hogy 
az orvos szakm ai tevékenységének rovására m enne, ha 
nem  a betegekre, hanem  a tisz tú jításokra  fecsérelné 
energiáját. H am ary Dániel v iszont a rendszeres m eg
újítás híve v o lt.,,... a tapasztalat . ..  világosan m egm u
ta tta , úgy »neveztetnek ki a fő ispánok  által« és nem  
választás ú tján  kerü lnek  hivatalba az o rvosok ... A kit 
vagy akiket egy két befolyásosabb m egyei »úr« szeszélye 
vagy kedélye szerin t a fő ispánnak  ajánl, az vagy azok 
lesznek aztán a m egyei főorvosok. Lehetnek aztán 
ezeken kívül a legszorgalm asabb, legtudom ányosabb, 
közösen szeretett és becsült, három -négy  oklevéllel és 
tá rsadalm i m űveltséggel b író  o rvostudo rok  a m egyében, 
azok kívül m aradnak  a m éltatás k o rlá ta in ... Célszerű a 
h á ro m  évenkénti újraválasztás, m e rt aki jó l végzi a m u n 
káját, sem m i félnivalója sincs, ism ét m eg fogják válasz
tan i. .. Inkább az orvosokat kellene a népnek  választani, 
m in t a többi tisztviselőket, m ert az orvosok végzik k ö rö t
tü k  ... a legkényesebb teendőket, s őket is . ..  az ő zsebük
ből fizetik, m in t a többi tisztviselőket.”

A m egyei tisztú jítások  során végül is több ism ert o r
vos lett megyei főorvos: így példáu l N yitra m egyében 
C hrenóczi Nagy József és H uszár Im re, Szabolcsban 
Pozsonyi János és Korányi Frigyes kap o tt megyei m eg
bízatást. Pest m egyében Schm idt János és Kajdacsy 
István, a Jászkun kerü le t három  főorvosa közül a legis
m ertebb  személy K átai Gábor volt. Borsodban ism ét 
főorvos lett K atona Mihály, aki a negyvenes években m ár 
betö ltö tte  ezt az állást, m ellette a közegészségügy tö r
vényes rendezéséért sokat fáradozó Kun Tamás nevét kell 
em líteni.

H asonló forrongó indulatokkal k ísérve tö rtén tek  a 
városi önkorm ányzatok  felélesztésére és tisztségeik b e 
tö ltésére irányuló intézkedések. A sajtó  segítségével a 
fővárosi esem ényeket követhetjük  nyom on. A kissé 
zavaros helyzetet jellem zi, hogy  m ég decem ber ele
jé re  sem  tud tak  érdem leges tervet kidolgozni a városi 
önkorm ányzatok  m unkájának  beind ítására . A szorult 
helyzetben  az az áth idaló  m egoldás született, hogy az

1848-as törvények alkalm azásával, k irály i b iz tosokat 
kü ld tek  k i a városi helyhatóságok ú jjáalak ításának  el
lenőrzésére.

Pesten, a H elytartó tanács rendelkezése nyom án  ism ét 
R ottenbiller Lipót -  a hajdan i ’48-as po lgárm ester -  fog
lalta el a főpolgárm esteri széket (dec. 4-én). Két nap  m úl
va 170 -  zöm m el a fo rradalom  alatt m egválasztott -  tisz t
ségviselőt h ívott össze. K özülük valójában csupán  149-re 
szám íthato tt, a többiek vagy m eghaltak, vagy egyéb ok 
m ia tt nem  jöhettek  szám ításba. Rövid adm in isz tratív  
form aság u tán  létrejö tt a képviselő-testület.

Az o rvostársadalom  nem  volt tökéletesen elégedett az 
önkorm ányzati választás eredm ényével az o rvosok  rész
vételét és a m egválasztottak szám át illetően, an n ak  el
lenére, hogy  a lakosság b izalm át nyilváníto tta k i azáltal, 
hogy  a város m inden régiójában jelöltek orvosokat, 
gyógyszerészeket. A jelölő bizottságokban ténykedett 
Bókái János, Bugát Pál, Havas Ignác, B atizfa lvy Sámuel, 
Gurovics Tamás, Lum niczer Sándor, Poór Im re  orvos, 
valam in t Sztupa György és Török József gyógyszerész.

A szavazási végeredmény szerint a 290 városi kép
viselő közé 16 orvost, 3 sebészt és 3 gyógyszerészt válasz
tottak be. A szavazatok száma szerinti sorrend alakulása: 
Sauer Ignác: 2631 - Bugát Pál: 2629 - Pólya József: 2618 — 
Grósz Ferenc: 2604 -  Havas Ignác: 2600 -  Balassa János: 
2591 -  Bókái János: 2395 -  Poór Imre: 2211 -  Halász 
Géza: 2172 -  Bene Ferenc: 1977 -  Kovács Sebestyén 
Endre: 1870 - Batizfalvy Samu: 1759 -  Lumniczer 
Sándor: 1752 -  Szabó Alajos; 1560 -  Gurovics Tamás: 
1555 -  Wagner János: 1540 szavazattal. A sebészekre 
leadott szavazatok: Szigethy Mihály: 1570 -  Wagner 
Endre: 1541 -  Tessényi József 1361. A gyógyszerészek 
közül a legtöbb voksot -  2546 - Sztupa György kapta, őt 
követi Schernhoffer Károly 2395 és Török József 2395 
szavazattal.

A Gyógyászat anonim  közlem ényének (szerzője felte
hetően  a főszerkesztő, Poór Imre) statisztikai ada ta i ked
vező arány t m utatnak  az orvos helyhatósági képviselők 
vonatkozásában (a fővárosi orvosok összlétszám át h a 
sonlítja össze a m egválasztottak szám ával). Az egyéb 
értelm iségi szakm abelihez képest azonban csekélynek 
véli a m egválasztott o rvosok szám át. Az okot azonban  az 
o rvosokban  keresi a szerző, „ ...k ik  m agánérdek  haj- 
hászásából, h ibát hibával tetéznek a városi tisztújítás 
k ö z b e n .. .”. K árhoztatta azokat, akik a korteskedés 
közben  nyíltan hirdették , hogy az orvosok m inél je len
tősebb részvételét szeretnék a képviselő-testületekben. 
„Nem azért választ a város orvosokat képviselő i közé, 
hogy ezek a közigazgatási téren  az orvosi ren d e t és 
érdekeket, hanem  hogy a képviselő-orvosok is szak- 
m ájok  körében  a várost képviseljék és an n ak  érdekeit 
m ozd ítsák  e lő ... az o rvosok és gyógyszerészek kor- 
teskedési izgásban kifogtak az ügyvédeken, k ik n ek  p ö r
lekedés a kenyerök ... a tú lha jto tt korteskedés tetem esen 
apasz to tta  orvosi rendünk  tek in té lyét.. -  szól a kritika.

A m eg tám ado ttak  nevében Schm idt György és Balogh 
K álm án  szólalt fel az Orvosi H etilapban, jól végiggondolt 
logikával m egfogalm azott, nyom ós érvekkel alátám asz
to tt válaszban utasítva el a rágalm akat. így  fejezik be az 
okfejtést: „Az orvosnak úgy m in t m indenk inek  három 
féle kötelessége van, ti. hogy legyen em ber, szakférfi és ál
lam polgár”.
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A m egválasztott tisztségviselők -  nem  mélyedve bele 
túlságosan a politikai viszályokba -  azonnal m unkához 
lá ttak , és a legégetőbb egészségügyi kérdések m ego ldá
sára dolgoztak ki javaslatokat. Pólya József a G yógyá
szatban  közölte le Pest m egye egészségügyi re n d e 
zésének tervezetét. Balassa János a Szt. Rókus kórház á t 
szervezésének m enetét vetette p ap írra . A fő alapelv az 
volt, hogy m int városi kórház és m in t egyetemi k lin ikum  
is megfelelően m űködjön. Ehhez a kettős feladatkörhöz 
kellett az optim ális arányt k ia lak ítan i az orvosi szem ély
zet, illetve a különféle orvosi szakm ák terén, an n ak  
érdekében, hogy az ellátás se szenvedjen csorbát, és a tu 
dom ány fejlődése is b iz tosíto tt legyen. Korányi Frigyes a 
közegészségügy általános p rob lém áira  hívta fel a figyel
m et: a dem ográfia kezdvezőtlen alakulására, a nép el
hanyagolt egészségügyi ellátására. Bizottságot ho zo tt 
lé tre  a megoldási javaslat k idolgozására, Balassa János és 
Pólya József elnöklete alatt Bugát, Bókái, Flór és 
Lum niczer részvételével. M egoldandó kérdések voltak: a 
dajkaság m egnyugtató rendezése és az ellenőrzés b iz 
tosítása, a lelkészek szervezett bevonása a nép egészség- 
ügyi felvilágosításába, a h im lőoltás kérdése (a tö rvény  
csak 15 év múlva tette kötelezővé!), szülésznő és 
bábakérdés rendezése, színvonalas oktatásuknak a m eg
valósítása.

Bars megye a nem i betegségek óriási m értékű te r 
jedésére hívta fel a figyelmet, bizonyos politikai élet is a d 
va a dolognak, mivel az ott állom ásozó osztrák helyőrség 
„vétkének” tüntette fel a helyzet súlyosbodását. A Nagy- 
Kun kerületben Kátai Gábor főorvos a községi k is
dedóvók, kórházak, elm ebetegek ellátásának problém áit 
feszegette, sürgette a m ocsarak  lecsapolását, a jó m in ő 
ségű ivóvíz biztosítását, a közegészségügy szem pontjait 
követő, tervszerű várospolitika kialakítását.

Fontos központi intézkedés tö rtén t 1861. n o v e m b e r i 
én, am ikor a H elytartótanács m inden  megyei, járási és 
szabad királyi város főorvosának kötelezővé tette a n e 
gyedéves jelentést, am elyben klim atológiai és dem ográfiai

adatokról, orvostörvényszéki esetekről, az egészségügyi 
személyzetről, állategészségügyi esem ényekről (járvány), 
fertőző betegségekről kértek  pontos beszám olót.

Az 1861-es országgyűlés feloszlatása u tán  egy újabb 
visszalépés következett be. „Az egy esztendős magyar 
éra” elég ham ar véget ért, az „alkotm ányosdi”-nak 
m egálljt parancsoltak . A várm egye intézm énye passzivi
tásba burkolódzott, és a tisztú jítások  alkalm ával meg
választott o rvosok lem ondtak. Az egészségügyi közigaz
gatásban ism ét a császárhű h ivatalnokok kap tak  helyet. 
Az 1862-ben kinevezett orvostisztv iselők közö tt ugyan 
m ár lényegesen több volt a m agyar, de sok helyen ism ét 
csak sebésszel tud ták  a helyeket betö lteni. A Provizórium  
idején -  a Schm erling nevével je lzett korszakban -  két
ségtelen hanyatlás következett be a tiszavirág életű 
m egújhodás u tán , bár a legnevesebb o rvosok  továbbra is 
az ország közegészségügyének törvényes rendezése 
érdekében fejtették ki m unkájukat, és ezirányú véle
m ényüket hallatták  m inden  lehetséges fórum on.
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Kapronczay Katalin dr.

Emlékérem időskutatóknak, idősgondozóknak

B runner Zoltánná Jámbor Gréte (született Budapesten, 
1910. szeptem ber 17-én, elhuny t Budapesten, 1998. 
április 15-én, életének 88. évében) budapesti lakos az 
idősekkel foglalkozó ku ta tók  és gondozók szám ára ké t 
alapítványt hozott létre: 1993-ban a Jámbor Gréte 
Időskutatási A lapítványt, 1994-ben a Jámbor Gréte 
Idősgondozási Alapítványt. 1998-ban a tisztelt Alapító  és 
az alapítványok m egbecsülése je leként em lékérm et b o 
csáto tt ki az Alapítványok  K ura tó rium a, ezt m utatjuk  be.

Ö ntött b ronz em lékérem , 100 m m  átm érőjű. Az 
előlapon középen az alapító szem benéző portréja, a k ü l
ső körívben szöveg: BRUNNER ZOLTÁNNÉ JÁMBOR

GRÉTE ALAPÍTÓ, a jobb váll a latt az alkotóm űvész 
(Takács Győző, békéscsabai szobrász- és érem m űvész) 
m onogram ja és az érem  készítésének éve: TGy 98’. A há t
lapon a felső körívben: IDŐSKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY, 
az alsó körívben: IDŐSGONDOZÁSI ALAPÍTVÁNY, 
középen: 1993 (az alapítási év), a K uratórium ok tag
ja inak  neve: Dr. Bencze Rozália / Dr. M eskó Éva / Dr. 
Ferenczy M iklós / Dr. V értes László, alatta: 1994 (az 
alapítási év), ez alatt leveles faág. Az em lékérem m el 
tö rténő  k itün tetésben  a k iem elkedő pályam unkát 
benyújtó szem élyiségek részesülnek. Az em lékérem  te r
vezője e sorok  írója.
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1. ábra: A Jámbor Gréte emlékérem előlapja

Első alkalom m al a következő szem élyeket tisztelték 
meg a Jám bor Gréte Emlékéremmel:

Prof. Dr. Fehér János, az o rvostudom ány doktora, 
országos in tézeti igazgató, Prof. Dr. Iván László  Ph. 
D .,tanszékvezető egyetem i tanár, in tézeti igazgató, Dr. 
Pauka Tibor Ph. D., egyetem i docens, Dr. Ferenczi István  
főigazgató, Dr. Varga M ária  orvos igazgató, Dr. Burger 
M ónika  in tézetvezető főorvos, Dr. Sásdi A n ta l osztály-

2. ábra: A Jámbor Gréte emlékérem hátlapja

vezető főorvos, Regius O ttó  intézeti igazgató h., Kiss 
Jánosné osztályvezető főnővér. További k itün tete ttek : 
Dr. Baksa József osztá lyvezető  főorvos, Berkesné Hegedűs 
M árta  igazgatónő, P ro / Dr. Lipcsey Attila  Ph. D. egyetem i 
c. tanár, tudom ányos igazgató, osztályvezető főorvos.

Vértes László dr.

A Magyar Gyermekneurológiai-ldegsebészeti Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai 
Társaság következő évi Kongresszusa 2 0 0 0 . április 2 7 - 2 8 - 2 9 - é n  lesz Sopronban.

A  K o n g r e s s zu s  fő  tém á ja : Beszédzavarok

A neurológiai szekció témái:
- Gyermekkori agydaganatok
- Ritka gyermekneurológiai kórképek
-  Demyelinizációs parainfekciósus kórképek 
Pszichiátriai szekció témái:
- Gyermekkori magatartászavarok
-  Gyermekbántalmazás

A referátumok ideje 20 perc, az előadásoké 10 perc (szimultán dia, írásvetítő, video, vetítési lehetőség). 
Jelentkezés és az absztraktok beküldési határideje: 2000. január 31.

A neurológiai témákat prof. dr. Kálmánchey Rozáliának (Budapest II. Gyermekklinika, Tűzoltó u. 9.), 
a pszichiátriai témákat prof. dr. Vetró Ágnesnek kérjük eljuttatni (SZOTE Gyermekpszichiátriai Osztály, 
6701 Szeged, Semmelweis u. 6.).

Részvételi díj: 3000 Ft 
(Nyugdíjas, 30 éven aluli: 1500 Ft)

A kongresszus szervezője: dr. Kígyóssy András főorvos 
9400 Sopron, Tómalom u. 23.
Telefon: (99) 311-361
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,,Egyszer m egkérdeztem  a leg m eg e lég ed e tteb b  m u n k á s 
tól a z  eg y ik  krem atórium ban, h o g y  m i o k o z z a  n e k i a 
leg több  ö rö m e t m unkája során. A z t  felelte, h o g y  eg észen  
e l van b ű v ö lv e  attól, h o g y  m ily e n  sok  m eg y  b e  és  m ilyen  
kevés jö n  ki. A z t  gondo ltam , h o g y  m ég  sokka l e lé g e d e t
teb b  lenne , ha állást a ján lanék  n e k i a z  e g é szsé g ü g y b e n .", 
írja C ochrane  1971-ben m e g je len t, a m odern  eg észség -  
ügyi s ze m lé le te t m eg a la p o zó  k ö n yvéb en  (E ffectiveness  
a n d  Efficiency, The N u ffie ld  P rovincial H ospita l Trust).
V é le m é n y e  szerin t va la m en n y i ha tékony  e g é szség ü g y i 
szo lgá lta tást korlátozás n é lk ü l b iztosítan i ke ll a z  ország  
va la m en n y i polgára szám ára, a n e m  h a téko n ya ka t p ed ig  
cé lsze rű  elhagyni.
N em ig en  a kad  ma már o lya n  szakem ber, aki e z z e l  a vé le
m é n n y e l n e  értene egyet.
A z  anyagi források s zű k ö ssé g e  miatt, harm inc  é v  e lte l
téve l h o z z á  kell azonban  te n n ü n k , hogy a kö ltség h a té 
k o n y  szolgálta tásokat ke ll ko rlá to zá so k  n é lkü l b iz to síta n i 
m in d e n k in e k , a m éltányosság  és a társadalom  érték íté 
le te in ek  m egfelelően.
N incs m in d en re  p én z , rangsoro ln i kell. A  p ro b lém a  
v iszo n t az, hogy  a sza k iro d a lo m  m eg fe le lő  forgatásával 
m in d e n  és m in d en n ek  a z  e l le n k e z ő je  b izo n y íth a tó .
Vagy m égsem ?
H ogyan  állapítsuk m eg  azt, h o g y  m ely ik  eg é szsé g ü g y i szo lgá lta tást tám asztanak  alá tu d o m á n yo s té n y e k /  
b izo n y íté k o k , és a zoknak  m ily e n  a m in ő sé g e ? H ogyan  keressünk  sz isz tem a tiku sa n  tu d o m á n yo s in form á
c ió ka t? M it tehetünk, ha a z  á lta lu n k  ö sszeg yű jtö tt p u b liká c ió k  e lle n tm o n d ó  e re d m é n y e k e t k ö zö ln e k ? H ogyan  
m érh e tjü k  a z  e re d m én yeke t? H ogyan  v é g e z zü k  a gazdasági e le m zé se k e t, és hogyan  in terpretáljuk a z  ered 
m én yeke t?  M ely ik  g y ó g yszer t és b ea va tko zá st válasszuk? H ogyan  rangsoroljuk a z  egészség ü g y i szo lgá lta 
tásokat? H ogyan készítsük  e lő  a n ép eg észség ü g y i döntéseket?
A  k ö n y v  e g y  gyorsan fejlődő , vá lto zó , új s z e m lé le t  szá za d vég i e re d m é n y e irő l a d  nagyon  rövid  összefoglalást. 
A já n lju k  a k ö n y v e t m in d a zo n  érdek lődőnek , g y a k o r ló  orvosnak, o sz tá ly o s  vagy in té zm é n y i v e ze tő n ek , e g é sz 
ségpolitika i, népegészségügyi, finanszírozási, v a la m in t a gyógyszer- é s  m űszergyártás területén  d o lg o zó  s za k 
em b ern ek , ak i döntéseit s ze re tn é  m ega lapozo ttá  tenn i.
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1088 Budapest, Múzeum utca 9.
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUM OK

Gyógyszerészet
A M eniére-betegség noninvazív  te 
ráp iá jának  fejlődése. Gyógyszeres ke
zeléssel halasz thatóvá válik a m űté t.
MeDev. M edical News, 1260 Nyon, 
Svájc

Ez év április 11-14. között rendez
ték meg P árizsban  a 4. N em zetközi 
M eniére-betegség Szim pózium ot, m e
lyen 500 résztvevő volt jelen, és k ö 
rülbelül 250 előadás hangzott el. A tu 
dom ányos esem ény egyben Prosper 
M eniére 1799-es születésének bicen- 
tenárium át is ünnepelte .

A teráp iát tekin tve a gyógyszeres 
kezelés előretörésének ism ertetésén 
volt a fő hangsúly. Prof. Coletti Vero
nából az acetazolam id és a beta- 
histin m űtéti beavatkozást halasztó 
szerepéről szám olt be. Kiemeli a be- 
tahistin  nagyobb hatásosságát a ro 
ham ok gyakorisága, súlyossága és a 
sebészi kezelés halaszthatósága szem 
pontjából. Ezt az előnyt a vestibularis 
neurectom ia m űté té  u tán i egyensúly- 
zavar kezelésében is em líti. Prof. 
H äusler Bernből felhívta a figyelm et 
az időskori M eniére-betegség és a 
cerebrovascularis kó rképek  differen
ciáldiagnosztikájára. A M eniére-be
tegség okozta elesés vagy egyéb p e r i
fériás vestibularis kórképek soha nem  
já rn ak  eszm életvesztéssel. R ám utat
nak  az idős- és a fiatalkorú M eniére- 
betegek gyógyszeres kezelésének k ü 
lönbözőségére. Az antih isz tam inok  
például P ark in son -kó rt induká lhat
nak. Ez az időseknél irreverzíbilis 
lehet. Prof. H äuser is a betah is tin  jó 
tolerálhatóságáról szám olt be, szem 
ben a c innarizin  szedatív hatásával. 
A 10 napos felezési idejű flunariz in t 
pedig kifejezetten nem  ajánlja idős 
korban.

Az állatkísérletek a betah is tin  h a 
tásosságát igazolták, a gyógyulási fo
lyam atban a kontrollegyedekhez ké
pest, a statikus és d inam ikus egyen
súlyfunkció javulása szem pontjából. 
A betah istin  egyarán t kifejti hatásá t a 
preszim patikus H3 és a posztszim 
patikus H l receptorokon.

Kisely M ihály dr.

Orvostörténelem
Paget-von Schroetter-szindróm a. Em
lékezés Sir Jam es Paget halálának 
100. és a sz ind róm a elnevezésének 50. 
évfordulóján. Zell, L. és m tsai (Inst. u. 
Poliklin. f. A llgem einm edizin Univ. 
Saarlandes, H om burg): D tsch. Med. 
W schr.,1999,124, 948.

Sir James Paget angol term észettudós 
100 évvel ezelőtt halt m eg. K ortársá
val, az osztrák  laringológus és belgyó
gyásszal, Leopold von Schroetterrel 
együtt ír ta  le a felső végtag vénás 
throm bosis p rim er és szekunder for
m ájának tünettanát.

Paget 1814-ben egy kelet-angliai 17 
gyermekes családban született. Apja 
hajótulajdonos volt. Ifjúként Paget is 
hasonló foglalkozást k íván t válasz
tani, de term észet- és m űvészetked
velő anyja hatására  négyéves term é
szettudom ányi képzésben  részesült. 
Ezt követően N orfolk flórájával és 
faunájával foglalkozott, elsajátította a 
pontos megfigyelés m ódszereit.

Londoni tanu lm ányait a St. Bartho
lomew’s kórházban  végezte, melynek 
során tanulm ányt ír t az izomszövet 
szerkezetéről, a trich inosis kórokozó
járól. A sebészkollégium i vizsgák után 
hét évig diákok vizsgára tö rténő  fel
készítésével foglalkozott és a Medical 
Times and Gazettes c ím ű folyóirat 
társkiadója volt. A St. Bartholom ew ’s 
kórház m úzeum ában  k u rá to ri m un
kát végzett. Ezt követően  a fenti kór
házban patológiai an a tó m iá t és élet
tant oktatott.

1847-ben az anatóm ia és sebészet 
professzorává nevezték ki, melyet 57 
éves korában, egészségi okokból abba
hagyott. A továbbiakban m agánorvos
ként m űködött és publikált. 1878-tól 
számos európai országban előadásokat 
tartott, tudom ányos társaságokban te
vékenykedett, tudom ányos társaságok, 
egyetemek és királyi kitüntetések tulaj
donosa volt. Baráti kapcsolatok fűzték 
Darwinhoz, Pasteurhöz, Tyndallhoz, 
Virchowhoz.

51 évig ta rtó  házasságából hat 
gyerm ek született. E lőbb felesége halt 
meg, m ajd 1899-ben Paget távozott az 
élők sorából. Egyik m élta tó ja  szerint 
klinikai és tudom ányos m unkássága 
John H untert is felülm últa.

Paget nevét a Schroetter által is 
le ír t sz indróm án  kívül őrzik: a Paget- 
sejtek, a vulva és axilla Paget-beteg- 
sége, a m am illa Paget-kórja, a csontok 
Paget-betegsége, a m am illa  ekcém a
szerű  carcinom ája, az a típusos nagy 
epithelsejtek , az osteodystroph ia de
fo rm ans.

Leopold Schroetter (1837-1908) 
Pagettő l függetlenül 1899-ben írta  le 
a jo b b  vena subclavia th rom bosisá- 
nak  lehetséges okait, a su b cu tan  vénás 
collateralis hálózatot. É letében főként 
laringológiai m unkásságát ism erték, 
de szám on ta rto tták  belgyógyászati 
és a tbc  klim atikus kezelése terü letén  
k ifejtett tevékenységét is.

A P aget-S chroetter-sz indróm a el
nevezést Hughes londoni sebész ja 
vaso lta  1949-ben a tém áró l ír t m ono
gráfiájában . Az angolszász elnevezés
tő l e ltérően  a ném et szakirodalom  
P ag et-v o n  S chroetter-sz indróm a k i
fejezést használja.

A történet teljességéhez tartozik, 
hogy  Paget az ism eretlen eredetű felső 
végtag phlebitis első két esetét 1857- 
ben  figyelte meg, és a M edical Times 
and Gazette folyóiratban ism ertette.

Paget és Schroetter k lin ikai és tu 
dom ányos tevékenységének összekap
csolódása példaképül szolgál a jelen 
és a jövendő orvosai szám ára.

H olländer Erzsébet dr.

B ibliai ikrek. Blickstein, I. és Gure- 
w itsch , E. D. (D epartm ent o f O bstet
rics an d  Gynecology, Kaplan Hos
pital, 76100 Rehovot, Izrael): Obstet. 
Gynecol., 1998,91, 632.

A Bibliában em lítenek terhességet, 
szülést, világrajövetelt és k é t ikerpárt: 
É zsau t és Jákobot, R ebeka és Izsák 
fiait, valam int Pérect és Zerákhot, 
T ám ár és apósa „törvénytelen” fiait.

Izsák  és Rebeka p rim e r m eddőség
b en  éltek. Az Úr m eghallgatta ké
résüke t és Rebeka ikreket fogam zott. 
Az Ú r közölte Rebekával, hogy két 
nem zetség  van a m éhében. Ézsau szü
le tett m eg elsőnek, szőrösen  és vörö
sen, Jákob, a m ásodik  ped ig  fogta 
Ézsau sarkát. A kétféle fenotípus az 
egypetéjűség lehetőségét k izárta. Le
hetséges, hogy a szülés nagyon gyors 
volt, Jákob keze röviddel Ézsau szüle
tése u tán  előesett, és a fogóreflex kész
te tte  Jákobot Ézsau sa rkának  m eg
fogására.
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T ám ár Júda megözvegyült menye, 
első férje Jákob Er nevű fia volt, és 
röviddel később, Onan -  Júda m ásodik  
fia -  halála után apósától esett teherbe. 
A B m agzat karja előesett az A m agzat 
feje előtt. A kar visszahúzódott és az 
A m agzat született meg elsőnek. A 
Biblia később Pérec leszárm azottait 
em líti, de Zerákhét nem. Z erákh  talán 
az apja halálát nem élte túl.

Az ókori idők közel-keleti ikono
gráfiájában  gyakori az anya áb rázo lá
sa gyermekével. Anya ikergyerm ekkel 
csak a Bibliából és a K anaán-Föníciai 
ugarit m itológiából ism eretes. Az 
ugariti m itológia szerint az is ten  ap á
nak  ké t ikerfia volt Sahar és Saleim  
(Esti szürkület). Revadim k ibucban  
1980-ban találtak egy fertilitas agyag
szobrot a Kr. e. XIII. századból. A nő 
két karja  szimbolizálja a szobo r ölét 
két ikerrel, akik egy-egy em lő t szop
nak. A nő karjai a hüvely fe ltárásá t 
ábrázolják  a két m edencevégű m ag
zattal.

Jakobovits A n ta l dr.

A prevenció kérdései
A fizikai aktivitás, a tréning és az 
epehólyag betegségei. Szerkesztőségi 
közlemény. Vega, K. J., Johnston, D. E. 
(U niversity o f New Mexico H ealth  
Sciences Center): N. Eng. J. M ed., 1999, 
341, 836.

Az epekövesség gyakori m eg b e te 
gedés, és gyakran sebészeti b eav at
kozást is igényel. Nők, k ü lönösen  
többszöri szülés után vagy bizonyos 
etn ikai csoportokban (őslakos in d iá 
nok, északnyugati, spanyol, b ev á n 
dorlók  leszárm azottai) kü lönösen  ve
szélyeztetett populációnak szám ítanak  
az epekövesség kialakulása szem p o n t
jából. Az elhízás fontos veszélyeztető 
tényező, am ely m ódosítható, fogyó
k ú rá t követő testsúlycsökkentés ré 
vén. A gyors testsúlycsökkenés a z o n 
ban az epekövek gyors növekedését 
eredm ényezi. Az átlagnépesség ennek  
m egfelelően testsúlya megfelelő sz in 
ten ta rtá sá n  tú l kevéssé tehet valam it 
is az epekövek kialakulásával szem 
ben.

Az elhízáson kívüli egyéb r iz ik ó té 
nyezők bizonyos szituációkban elke
rü lhetők  vagy csökkenthetők. P rosz
ta tarákos betegek nagy dózisú  öszt- 
rogénkezelése során az epe ko leszte
rin ta rta lm a  növekszik, és kövesség

alakulhat ki. Az orális kontracep- 
tívum ok -  alacsony ösztrogéntar- 
talm uk révén -  m inim álisan em elik  
az epekövesség kialakulásának a ko c
kázatát. A te rm inális  ileum szakasz 
hiánya vagy diszfunkciója, epesav- 
sequestránsok  (cholestyram in stb.) 
elősegítik a kőképződést. A m agas 
kockázatú egyének, akiknek te s tsú 
lya gyorsan csökkent, ursodiol (u rso- 
deoxycholsav) perorális szedésével 
m egelőzhetik az epekövesség k ia la 
kulását. Az ételek magas z s írta r ta l
m ának oki szerepével kapcsolatban 
-  kivéve az elh ízást m int következ
m ényt -  n incs megfelelő szám ú adat. 
Néhány m egfigyelés a rostdús táp lá l
kozás preventív  hatását igazolta, de 
kevésbé m egalapozott a C -vitam in 
vagy a koffe in tarta lm ú kávé fogyasz
tásának a kedvező hatása. A HM G- 
CoA reduktáz inh ib ito rok  csökkentik  
az epe koleszterin-telítettségét, de nem  
alkalm asak az epekövek feloldására. 
Az aspirin  és egyéb NSAID állatk ísér
letekben az epekövek képződését 
csökkenti, de ezen kedvező hatást em 
beren m ég n em  igazolták.

Az egyik legutóbbi beszám oló sze
rin t a nők  rendszeres rekreációs fi
zikai ak tiv itása csökkenti a cholecys- 
tectom ia rizikó ját. Az idézett vizsgálat 
prospektiv  kohorsz, de nem  rando - 
mizált tanu lm ány  volt a N urses’ 
Health Study keretében. A zavaró té 
nyezők korrekció ja u tán  a trén ing  
kedvező hatása  függetlennek b izo 
nyult az egyéb rizikótényezőktől 
(obesitas, testsúlycsökkenés).

Milyen m echanizm us révén csök
kentheti a trén in g  a cholecystectom ia 
kockázatát? Az egyik lehetséges m a 
gyarázat az lehet, hogy a trén in g  
csökkenti az epekövesség képződésé
nek kockázatát. Az előzőkben id é 
zett tanu lm ány (L eitzm ann és m tsai 
NEJM, 1999, 341, 777.) során csak a 
cholecystectom ia rizikóját elem ezték, 
és nem  vizsgálták  az epekövesség 
prevalenciáját. H árom  tényező fokoz
za vagy csökkenti a koleszterinkő 
kialakulását: az egyik jelentős m eny- 
nyiségű és o ldékony koleszterin fel- 
dúsulása az epében, a m ásodik m uko- 
proteinek és egyéb fehérjék jelenléte, 
amelyek a koleszterinkristályok k i
alakulását segítik  elő, és a harm ad ik  
az epehólyag nem  megfelelő összehú
zódó képessége, am elynek révén a 
koleszterinkristályok az epehólyag
ban m aradnak  ahelyett, hogy az in- 
testinum ba ü rü lnének .

A kövérség m in d h á ro m  tényezőt 
befolyásolja, és fokozza a kolesz
terinkövek képződését. Eddig sem m it 
sem tudunk  arró l, m ennyire befolyá
solja a trén ing  az epe lipid- vagy fe
hérjekom ponenseit, an n ak  ellenére, 
hogy ism ert tény, m iszerin t a rendsze
res testm ozgás csökkenti a vastagbél
ben az epe tranz itide jé t, am ely révén 
csökken az epesavak bélbak térium ok 
által történő dehidroxilációja, és ezál
tal csökken az epe és szérum  deoxi- 
cholsav-koncentrációja. A deoxychol- 
sav em elkedett szin tje az epesav pool- 
ban ugyanis veszélyeztető tényező 
kövesség k ia lakulása szem pontjából. 
A csökkent co lon tranzitidő  közös 
kapcsolatot és m agyarázato t jelenthet 
a terhelés, az elfogyasztott rostdús 
táplálék és a kávéfogyasztás kedvező 
és védő hatásaiban.

A tünetm entes egyének szűrése 
során 1%/év a tü n e tek  kialakulásának 
gyakorisága az u tánkövetés során. 
Ügy tűnik, a rendszeres fizikai aktivi
tás csökkenti a tü n e tek  k ialakulásá
nak  kockázatát az epehólyag-kont
rakció, epeszekréció javítása és a 
fájdalom érzés m egváltoztatása révén.

Felm erülhet a kérdés, vajon m elyik 
fajta tréning csökkenti leginkább az 
epekövesség és a cholecystectom ia 
kockázatát? A n agy  erőkifejtést igény
lő tréning, m in t példáu l a súlyemelés, 
kedvező hatású  az inzulinérzékeny
ségre és a vérzsírok szintjére, de kvan
titatív  hatása az epehólyag betegsé
geire nem  ism ert. Az aerob tréning 
m ég kedvezőbb h a tású  a cardiovas- 
cularis betegségek k ia lakulása szem 
pontjából, am ely a vérzsíreltéréseket 
is kedvező irányba befolyásolja. Talán 
ez lehet az egyik m agyarázata a tré 
ning kedvező h a tása inak  az epehólyag 
betegségei k ia lakulása szem pontjá
ból, bár indirek bizonyítékok azt m u
tatják, hogy a p lazm a em elkedett ko
leszterin -tartalm a az epekőbetegség 
kockázatát csökkenti.

Milyen tanácsokat ad h a tu n k  a b e 
tegeknek, hogy elkerüljék  az epekő
képződést? Először is megfelelő test
súlyra kell tö rekedni, am elyet jelentős 
testsúlyingadozások nélkül kell elér
ni. Ez azt jelenti, hogy  heti 1,5 kg súly- 
csökkenésnél nagyobb ü tem ű  fogyás 
veszélyes lehet. A jánlani lehet a ros
tokban dús ételek fogyasztását, C- 
vitam in szedését és a kávézást. A leg
újabb adatok alap ján  a rekreációs fizi
kai aktivitás is kedvező hatású , am ely
nek védő hatása van  az epekövesség

92



kialakulásával szem ben, bár protektiv  
hatásának  m echanizm usa m ég p o n 
tosan nem  ism ert. A rendszeres test
m ozgás azonban jó ötlet, és egyéb 
okokból is m indenki szám ára m ele
gen ajánlható!

Orosz István dr.

Tartós P-karotin-kiegészítés és a 2. 
típusú diabetes mellitus kockázata.
Liu, S. és m tsai (Div. of Prevent. Med., 
Brigham  and  W omen’s Hosp., 900 
C om m onw ealth Ave E, Boston, MA 
02215, USA): JAMA, 1999, 282, 
1073-1075.

Az oxidativ  stresseknek a 2. típusú  
diabetes mellitus kialakulásában 
újabban  egyre nagyobb szerepet tu 
la jdon ítanak  és a m egelőzésben egyre 
többen  hangoztatják az erős antioxi- 
dáns ß -karo tinok  jelentőségét. Az is 
ism eretes, hogy a táplálékban bevitt 
zöldségfélék, amelyek karo tino idok- 
ban  gazdagok, ugyancsak csökkentik  
a 2. típusú  diabetes rizikóját. A jelen 
közlem ény szerzői ta rtó s prospektiv  
tanu lm ányban  vizsgálták, m ennyiben 
hatásos a ß -karotinok bevitele a 2. 
típusú  d iabetes prevenciójában.

A vizsgálatokat az orvosokat m agá
ba foglaló egészségügyi tanu lm ány 
(Physicians’ Health Study -  PHS) ke
retében  folytatták 1982-től több m in t 
10 éven át. A tanulm ány elsődleges 
célja az volt, hogy felderítse: a résztve
vőkben  aspirin  és ß -karo tinok  kü- 
lön-külön , illetőleg együttesen adva 
m ennyire védik ki a cardiovascularis 
betegségek, illetve a rákbetegségek k i
alakulását. A részt vevő egészséges 
férfi o rvosok naponta 50 m g ß-ka- 
ro tin t tartalm azó  tab lettát szedtek, a 
tanu lm ány  indulásakor életkoruk 
40-84 év közötti volt. A vizsgálat ket
tős vak és placebóval kontro llá lt volt, 
és 22 071 USA-beli orvost foglalt 
m agában. Átlagosan 12 évvel a kez
dettő l szám ítva kap tak  a résztevők 
kérdőíveket, ezeken az eredeti célki
tűzésre vonatkozó adatokon tú l a 2. tí
pusú  diabetesre vonatkozó kérdések 
is szerepeltek. A diabetes m egítélésére 
elfogadták a részt vevő orvosok vála
szait. A vizsgálatból 603 orvost k izár
tak , mivel közöttük m ár induláskor 
ism ert volt a diabetes. A ß-karo tinnal, 
illetve placebóval kezeltek között in 
duláskor a klinikai jellem zőket te 
kintve alig volt különbség.

A két csoportban évenkénti b o n 
tásban  és 12 év m úlva összegezve sem  
találtak különbséget a 2. típusú d ia 
betes kialakulását illetően. A ß-ka- 
ro tinna l kezeltek között 396, a place- 
bocsoportban 402 új 2. típusú diabetes 
m ellitus fennállásá t regisztrálták. 
Ezek az adatok az irodalom  hasonló  
m egállapításaival azt tám aszto tták  
alá, hogy a ß-karotin  ta rtó s k iegé
szítés nem  jelentett sem m iféle koc
kázatot a 2. típusú  diabetes k ia laku 
lására. Term észetesen nem  lehet m eg
határozni, hogy a résztvevők táp lá lko
zása m ennyiben játszott szerepet a d ia 
betes mellitus kialakulásában, m ert 
az elfogyasztott zöldségfélék nem csak 
karo tino idokban , hanem  egyéb anti- 
oxidánsokban is gazdagok, és az 
egyéb antioxidánsok is felelősek le
hetnek  a kockázati tényezők csök
kentéséért. Bár a szerzők vizsgálata 
nagyszám ú résztvevőn és hosszabb 
időszakon át tö rtén t, m égis úgy vélik, 
hogy további random izált vizsgála
tok ra  van szükség a kérdés egy
érte lm ű eldöntésére.

Iványi János dr.

Pszichiátria
Pajzsmirigyhormonok az affektiv be
tegségek kezelésében. Bschor, T. és 
Bauer, M. (Psychiatrische Klinik und  
Poliklinik der FU Berlin, Eschenallee 
3, 14050 Berlin, N ém etország): Psy- 
chopharm akotherapie, 1998,5, 94-98.

A psychosis m aniaco-depressiva és 
a pajzsm irigyfunkció zavara között 
sok a hasonlóság. A hypothyreosis 
hasonlít a depresszióhoz a gondol
kodás és a pszichom otoros lassultság, 
az Antrieb-gyengeség, koncen trác ió 
zavar m iatt. H yperthyreosisban  a 
pszichom otoros nyugtalanság, alvás
zavar és fokozott késztetés a m án iára  
hasonlít. Mégis a legtöbb affektiv 
kórképben euthyreoid  állapot van, 
csak szubklinikus pajzsm irigyfunk- 
ció-zavar található. Terápiarezisztens 
depresszióban és gyors ciklusú b i
poláris pszichózisban a latens hypo 
thyreosis előfordulási gyakorisága 
30-50% , ami azt jelenti, hogy  m agas 
TSH-vérszintjük van, norm ális p e ri
fériás pajzsm irigyhormon-szintek mel
lett. Az eu thyreoid  depressziósok 
30% -ánál csökkent a T R H -stim ulálta 
TSH-válasz. Ezt úgy m agyarázták ,

hogy a fokozott TRH -szekréció m iatt 
csökken a hypophysis TR H -recep- 
to rainak érzékenysége. U gyanakkor a 
depressziósok 10% -ában fokozott a 
TRH -stim ulálta TSH-válasz. A ntide- 
pressziós kezelés m ellett csökken  a 
vér tiroxin-(T4) szintje, am i korre lál a 
klinikai javulással. Ez m egfigyelhető 
tri- és tetraciklusos, szerotoningátló  
antidepresszívum oknál, Carbam aze
pin- és lítium kezelésnél is. Az alvás
m egvonásnak, az elektrosokk-keze- 
lésnek és a kognitív pszichoterápiának 
is hasonló a hatása. Az antidepresszív 
hatású prefrontális transcran ia lis 
mágneses stim uláció fokozza a TSH- 
elválasztást, m íg az occipitalis és ce- 
rebellaris depresszióra ineffektiv m ág
neses stim ulációnak nincs ilyen ha
tása.

A pajzsm irigy tr ijó d tiro n in t (T3) és 
tiroxint (T4) term el, ezek közül a T3- 
nak van jelentős biológiai hatása. 
A T4-ből a dejodáz enzim  képez T3-at, 
am inek három  izotípusa van. A p e r i
fériás horm onelválasztást a hypophy
sis TSH ho rm on ja  indukálja , am i a 
hypothalam us term elte TRH h o rm o n  
hatására szekretálódik. A T3 és T4 
negatív feed back hatással gáto lja a 
TSH- és TRH-elválasztást. A központi 
idegrendszer a perifériás pajzsm i- 
rigyhorm onokat 80% -ban T4 fo rm á
jában veszi fel, am it a specifikus II. tí
pusú  dejodáz T3-má konvertál. Ezt az 
enzim et az an tidepresszívum ok  sti
mulálják. A T3 a nukleáris recep to rra l 
T3-receptorkom plexet képez és a DNS 
thyreoid-response-elem éhez kapcso 
lódik, amivel a különböző gének  ex
pressziója létrejön.

Van olyan megfigyelés, am iko r a T3 
62,5 pg/nap dózisban önm agában  gyó
gyította a depressziót. A T3-augm en- 
tatio esetén a pajzsm irigyhorm ont 
általában 25 pg /nap  dózisban  több
nyire triciklusos antidepresszívum ok- 
kal együtt adják. Terápiarezisztens 
depresszióban 11 tanu lm ány  ered
m ényének összesítése a lap ján  a T3- 
augm entatio  15-50 p g /nap  T3-mal 
33-90% -ban, átlagosan 40-50% -ban  
hatásos. Egy m etaanalízis 8 tanu l
m ány 292 betegét elem ezte. A T3-aug- 
m entatióval kétszer több depressziós 
beteg gyógyult meg, m in t anélkül. 
A T3-mal m ég nem  p róbálkoz tak  a 
fázisprofilaxist illetően.

A T4-gyel önm agában  m ég nem  
kezeltek depressziót. 150 pg/nap 
T4 és an tidepresszívum -kom bináció- 
val a terápiarezisztens depressziósok
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25-50%-a eredm ényesen kezelhető. 
300-500 pg/nap, átlagosan 482 pg/nap 
nem  fiziológiás T4-antidepresszívum - 
kom binációval ennél jobb eredm ény t 
is el lehet érn i, egy tanulm ány szerint. 
A T í-et fázisprofilaxisban is ered 
ményesen alkalm azták. A m o n o - és 
bipoláris betegek 20% -ának a líti
um , Carbamazepin, valproinsav adása 
nem  előzi m eg az újabb fázisát. Ilyen 
esetekben a szuprafiziológiás T4 
adása 36-50% -ban eredm ényes. A 
hatás csak szuprafiziológiás T4-gyel 
(600 pg /nap  dózisig) érhető  el, am i a 
norm a 1,5-szörösére emeli a T4 vér
szintjét. Ezt jó l viselik a betegek. 50 
pg/nap T4-gyel kezdik a te ráp iá t, há- 
rom napon ta  50 pg/nap dózissal em e
lik az adagot és 500 pg/nap dózist 
érnek el így, rendszeres belgyógyásza
ti ellenőrzés mellett.

A többi ho rm ont illetően im ipra- 
m in-kezelés m ellett adott h e ti 2 x 1 0  
IU TSH i. m. javította az an tide- 
presszív kezelés effektivitását. Egy
szeri 500 pg  TRH-injekció is gyors, de 
átm eneti antidepresszív ha tást é r  el.

A pajzsm irigyhorm onok a n tid ep 
resszív hatásának  m agyarázatára 
több hipotézis született. Felvetődött, 
hogy ezek a horm onok lassítják  az 
antidepresszívum ok eliminációját, de a 
p a jz s m ir ig y h o rm o n -a u g m e n ta t io  
nem  em elte az antidepresszívum ok 
vérszintjét, és nem  lett több  az a n 
tidepresszívum ok m ellékhatásainak 
előfordulási gyakorisága sem. A pajzs- 
m irigyhorm onoknak  lehet közvetlen  
hatása is az agy transzm itter re n d 
szereire. W hybrow  és Prange szerin t 
ezek a ho rm o n o k  a noradrenerg iás 
transzm isszió t modulálják. Á llatk í
sérletekben a thyreoidectom ia az 
agyban a ß- és cx-2-adrenoreceptorok 
szám ának csökkenését okozza a lim - 
bikus rendszerben , valam int n öve
kedik a szerotonin-1 A -receptorok 
szám a a cortexben  és a h ippocam pus- 
ban. A T3 befolyásolja az agy 
GABAergiás rendszerét is. Bonyolult 
a pajzsm irigyhorm onok és a dopa- 
m inergiás rendszer között a k ap c so 
lat.

Felmerül annak  a lehetősége is, hogy 
egyes esetekben „centrális hypothy- 
reosis” okozhat depressziót, am ikor 
csak az agyban az elégtelen d ejodáz 
enzim m űködés révén a T4nem alakul 
át T3-má. A T4 transzportját az agyba 
a vér-agy gáton  keresztül egy tiro - 
xinkötő preglobulin, a tran sth y re tin  
végzi, am i a plexus chorio ideusban

term elődik. Euthyreoid terápiarezisz- 
tens depresszióban a transthyretin  li- 
quorkoncentrációja kevesebb a nor
málisnál, am i jelezheti az agy kisebb 
T4-ellátátását. Tehát egyes esetekben a 
depresszió terápiarezisztenciáját a köz
ponti hypothyreosis okozhatja talán, 
ami m agyarázná a T4-augmentatio 
előnyös antidepresszív hatását. A szer
zők kü lönösen  a tiroxinfázis profilak- 
tikus hatásá t tartják  figyelemre méltó
nak.

M olnár Gábor dr.

Intenzív vagy standard esetmene
dzselés súlyos pszichózis esetén: 
egy randomizált vizsgálat. Burns, T., 
Creed, F., Fahy, T. és m tsai (D epart
m ent o f Psychiatry, St George Hos
pital M edical School, London): Lan
cet, 1999,353, 2185-2189.

A súlyos m entális betegek am buláns 
ellátásának hatékony rendszerei elsőd
leges fontosságúvá váltak, mivel a pszi
chiátriai ágyak száma több m int két
harm adával csökkent az utóbbi 40 
évben. Nagy-Britanniában és Európá
ban az am buláns esetm enedzselés a 
bizonytalan eredm ények ellenére aján
lottá és gyakoribbá vált a mentális 
betegek ellátására. Ennek során egy 
képzett szakem ber (például nővér, szo
ciális m unkás vagy pszichológus) fe
lelős a beteg közvetlen ellátásáért és a 
számára elérhető  egészségügyi és szo
ciális lehetőségek koordinálásért. A cél 
az, hogy a beteg  képes legyen kórházon 
kívül m aradni. Az ism ertetett vizsgá
latban a szerzők célja az volt, hogy 
felbecsüljék a súlyos mentális betegek 
intenzív esetm enedzselésének (egy 
esetm enedzserre kisebb betegszám 
jut) hatását a  nagyvárosi pszichiátriai 
ellátásban. A random izált vizsgálatban 
azt a h ipo tézist tesztelték, hogy az 
anam nézisük szerint a kórházba gyak
ran felvett pszichotikus betegeket in
tenzív esetm enedzseléssel kezelve rövi- 
debb kórházi bentfekvések érhetőek el. 
Feltételezték azt is, hogy ez a hatás na
gyobb az afro-karibi betegeknél (akiket 
nehezebb kezelésben tartani, és a je
lenlegi ellátási rendszerekben szegé
nyesen ellátottak) és a szociálisan hát
rányos helyzetűeknél. További felté
telezett előnye az intenzív esetm e
nedzselésnek a költségek csökkentése, 
a betegek igényeinek való jobb m eg
felelés, tüne te ik  és szociális funkcióik 
javulása.

A vizsgálat so rán  4 cen trum ban (3 
london i és egy m anchesteri kó rház
ban) random  m ódon kijelöltek 708 
pszichotikus beteget vagy standard  
esetm enedzselésre (365 beteg, 30-35 
beteg ju t egy-egy esetm enedzserre) 
vagy intenzív  esetm enedzselésre (33 
beteg, 10-15 ju t egy esetm enedzserre). 
A 18-65 éves résztvevők pszichotikus 
betegsége legalább két éve fennállt, 
leg többük  diagnózisa schizophrenia 
vagy schizoaffektív zavar volt, a pszi
ch iátria i tü n e ti pontozóskálák  szerint 
közepes és súlyos betegek voltak, 
28% -uk volt karib i. A betegeket a 
bentfekvő és am buláns regiszterekből 
választo tták  ki, diagnózisuk egy 
s tru k tu rá lt vizsgálattal a halluciná- 
ciók, téveszm ék és gondolkodászava
rok  m eglétén  alapult.

Az esetm enedzserek főként pszi
ch iátria i szaknővérek, valam int fog
lalkoztató terapeuták , pszichiátriai 
seg ítőm unkások  és pszichológusok 
voltak. M inden esetm enedzser egy 
m ultiprofesszionális team  tagja volt, 
orvosi és szociális m unka teljes el
érhetőségével, k lin ikai pszichológiai 
szakértővel és bentfekvő részleggel.

A klinikai tüneteket és a szociális 
funkciókat m érték  a kezdetkor, 1 és 2 év 
múlva. A kezelés hatását a kórházi 
kezelés igénybevételére a két évre vo
natkozóan értékelték, alcsoportelem 
zésekkel az afro-karibi és a szociálisan 
súlyosan hátrányos helyzetűekre vo
natkozóan. 35 (10%) beteg az intenzív 
csoportból és 63 (18%) beteg a stan
dard  csoportból nem  vett részt a 
kétéves interjúban. 331 (54%) beteget 
vizsgáltak az egyéves és kétéves kö
vetés időpontjától szám ított egy hó
napon belül. 142 (23%) beteget vizsgál
tak 6 hónappal korábban és 137 (22%) 
beteget ezen az időszakon kívül.

A kezelési csoportok  nem  kü lön
böztek  szignifikánsan a kórházi felvé
tel bárm ely  jellem zőjében. Több in 
tenzív esetm enedzselésű  betegnek 
volt rövid kórházi kezelése (1 hónap 
nál rövidebb), és közülük kevesebbet 
kezeltek 1-6 hónapig . Többük került 
viszont kezelésre több m in t hat h ó 
napig; hovatovább az átlag kezelési 
id ő ta rtam o k  a két csoportnál m ajd
nem  azonosak  voltak  kórházban, 
m in t m ás etn ikai eredetűek, és nem  
volt kü lönböző  hatása az intenzív 
esetm enedzselésnek. A rokkantságra 
vonatkozóan sem  m uta ttak  ki eltérő 
hatást. A ké t csoport nem  különbö
zött szignifikánsan egyik m ásodlagos
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eredm ényben sem  (pontozóskálák  á t
lagpontszám ai, életm inőség, beteg 
elégedettség) a két év során. Ezen m á
sodlagos változókra vonatkozóan a 
hiányzó és kapott értékekkel ren d e l
kező betegek alapadatai nem  k ü lö n 
böztek egym ástól. A harm adlagos 
eredm ényeket tekintve kü lönbözö tt a 
ké t csoportban an n ak  szám a, hány  
beteggel vesztette el a kapcsolato t az 
esetm enedzser (46 intenzív és 27 
standard). A betegséglefolyás a W HO 
életdiagram  szerin t folytonos volt 
(nem  volt 6 hónapnál hosszabb re- 
m isszió). 37% intenzív  és 35% stan 
dard  esetm enedzselésű betegnél; ep i
zodikus volt (nem  volt 6 hónapnál 
hosszabb epizód) 35%, illetve 36%- 
ukban. Nem volt szignifikáns k ü lö n b 
ség a két csoport közö tt a nem  pszi- 
chotikusok szám ában sem.

Az eredm ények nem  tám aszto tták  
alá a hipotéziseket, ennek  fontos b e 
tegbiztosítási vonatkozásai vannak, 
m iszerin t a szem élyzet szám ának  
egyszerű növelése hatalm as h aszo n 
nal járhat. A gondozás m onitorozása 
és koordinálása elvégezhetőnek tűn ik  
30-as vagy 15-ös esetszám m al is m e
nedzserenként. A fejlesztéseknek in 
kább a gondozás specifikus ta rta lm á t 
kell megcélozniuk, m in t an n ak  fo r
máját.

Linka Emese dr.

A resuscitatio kérdései
Amiodaron alkalmazása kamrai fib- 
rillatio okozta, kórházon kívüli ke
ringésmegállás resuscitatiójára. Ku-
denchuk, P. J., Cobb, L. A., Copass, M.
K. és m tsai (Division of Cardiology, 
Box 356422, University o f W ashing
ton, Seattle, WA,98195-6422, USA): N. 
Engl. J. Med., 1999,341, 871-878.

Az USA-ban évente 250 000 h irte len  
szívhalál következik be. Eddig m ég 
nem  bizonyították random izált k lin i
kai vizsgálattal, hogy  an tiarrhy thm iás 
szerek javítják-e az eredm ényes re
suscitatio arányát kórházon  kívüli 
keringésm egálláskor.

A szerzők random izált, kettős vak, 
placebóval ellenőrzö tt m ódszerrel 
vizsgálták az i. v. am iodaron  hatásá t 
1994. novem ber és 1997. feb ruár k ö 
zött. Azokat a betegeket, akik kam rai 
fibrillatio vagy kam ra i tachycardia 
m ia tt kórházon kívül keringésm egál
lást szenvedtek és a resuscitatio  előtt

legalább három  au tom ata DC defib- 
rillatióban részesültek, vénabiztosítás 
(13,4 perc), intubálás (14 perc) és 
1 mg adrenalin  beadása u tán  vélet
lenszerűen két csopo rtra  osztották:
a) 246 beteg 20 m l-re h íg íto tt 300 mg 
am iodaront kapo tt iv., b) 258 beteg 
placebót kapo tt, 21,4 perccel a ke
ringésm egállás u tán . (Az első au 
tom ata defibrillálást és a resuscitatiós 
ABC-t végző tűzoltók  4,4 perc múlva, 
a képzett m entősök  (param edikusok) 
8,6 perc m úlva érkeztek a helyszínre. 
A random izálás u tán  fo ly ta tták  a m ár 
m egkezdett szokásos cardiopulm o- 
nalis resuscitatiót.

A két csopo rt klinikailag hasonló 
volt. Nem volt különbség sem  a resus
citatiós kísérlet id ő tartam ában : a) 
42 ± 16 perc, b) 43 ± 16 perc, sem  a 
defibrillatiók szám ában: a) 4 ±  3, b) 
6 + 5, sem azon betegek arányában, 
akik a vizsgált szeren kívül további 
an tiarrhy thm iás gyógyszerre szoru l
tak: a) 66%, b) 73%.

Az a) csoportban  több beteg lett 
hypotensiv: 59% vs. 48% (p =  0,004), 
illetve bradycardiás: 41% vs. 25% 
(p = 0,004), m in t a b) csoportban .

Az am iodaron t kapók  közül tö b 
ben ju to ttak  el élve a kórházig: 44% 
vs. 34% (p = 0,03).

Az am iodaron  kedvező hatása kö
vetkezetesen érvényesült m in d en  al
csoportban is, és nem  függött a 
beadás időpontjától. A kó rházba  való 
eljutás korrigált valószínűsége 1,6- 
szoros volt (95%-os konfidencia
intervallum : 1,1-2,4, p = 0,02) a pla- 
cebóhoz képest.

A vizsgálat nem  m uta to tt ki szig- 
nifkáns különbséget a kó rházbó l élve 
távozottak aránya között: a) 33/246, 
13,4% b) 34/258,13,2% .

A szerzők következtetése szerin t a 
defibrillálásra nem  reagáló, kam rai 
arrhy thm iák  m iatti, kó rházon  kívüli 
keringésm egállás am iodaronos keze
lése növelte az élve kó rházba  jutás 
esélyét. Tovább kell vizsgálni azon
ban, hogy ez az előny k ite rjed -e a k ó r
házból való távozásig is.

[Ref: A vizsgált beteganyag kerin
gésmegállása több m in t 60% -ban ott
hon, közel 30% -ban közterü leten  tör
tént, az esetek több m in t 70%-ában 
szem tanú jelenlétében. E szem tanúk  
68, illetve 59% -ban azonnal elkezdték  
a cardiopulmonalis resuscitatiót és 
nyilván ennek volt köszönhető, hogy a 
dicséretes gyorsasággal, de mégiscsak 
elkésetten (4 percen túl) kiérkező  tűz

oltók, m a jd  param edikusok a betegek 
jelentős részét élve tu d tá k  a kórház
nak á tadni. A  vizsgálat -  bár a szerzők  
erre nem  térnek ki -  végső soron a 
lakosság resuscitatiós kiképzésének a 
jelentőségére hívja fe l a figyelm et.]

Incze Ferenc dr.

Reumatológia
Nőbetegben gyomorműtét után elő
forduló hasi actinomycosis több éves 
rheumatoid arthritis methotrexat-ke- 
zelése során. Jung, C. és m tsai (Abt. für 
Allgemeine Innere Med. Schwerpunkt 
Nephrologie und  Rheum atologie der 
M edizinischen Klinik und  Poliklinik, 
Inst, für M edizinische Mikrobiologie 
und Infektionsim m unologie und  Inst, 
für Pathologie, Universitätsklinikum  
Benjam in-Franklin der Freien Univer
sität Berlin, Németország): Dtsch. Med. 
W schr.,1999 ,1 2 4 ,1066.

A rheum ato id  a rth ritis  (RA) világ
szerte az egyik leggyakoribb k ró n i
kus gyulladásos-degeneratív  beteg
ség, m elynek bizonyos form áiban  az 
infekció gyakorisága fokozott. Ebben 
a folyam atban a m ozgáskorlátozottsá
gon kívül szerepe van az im m un- 
szuppresszív kezelésnek is (szteroi- 
dok és m ethotrexat).

78 éves nőbeteg tanulságos esetét 
ism ertetik , aki néhány héttel felvétele 
előtt m in tegy  3 cm -es nagyságú, tö 
m ött fájdalm as csom óra lett figyel
mes a hasfali heg alsó csúcsán. Négy 
hónappal ezelőtt B illroth-I szerinti 
gyom orreszekció tö rtén t. RA-je 30 
éve ism ert és több éve szteroidokkal, 
valam int nem -szteorid  an tireum a- 
tikum okkal kezelik, am it az u tóbbi 18 
hó n ap b an  m etho trexa tta l és folsaw al 
egészítették ki. A gyom orm űté t fedett 
gyom orperforáció  m iatt tö rtén t.

Az ízületi elváltozásokon kívül a 
beteg fizikális statusa lényegében nega
tív. Közvetlenül a köldök és a bőr alatt 
m integy 4 x 4 cm-es, fájdalmas, elmoz
dítható rezisztencia volt tapintható, 
ami sérv vagy potenciális m alignus 
neoplasm a gyanúját vetette fel, jóllehet 
rheum ás csom ót sem lehetett elvetni.

A gyulladásra jellem ző laborató
rium i param éterek -  leukocytosis, m a
gas C-reaktív protein és w s.-süllyedés 
-  m ellett mérsékelt anaem ia és emel
kedett szérum  alkalikus foszfatáz, 
valam int y-GT volt k im utatható .
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Hasi CT-vizsgálat az elváltozást 
pon tosan  lokalizálta; k ö rü lír t hipo- 
denz térszszűkítő folyam at egyrészt a 
m . rectussal és a colon transversum - 
m al kapaszkodott össze, m elynek 
alap já t nekrotizáló m etasztázis vagya 
belekből kiinduló gyulladásos elvál
tozás vetődött fel. Nagyobb ny irok
csom ók nem  látszottak.

A beteg fájdalmai fokozódtak, ezért 
a konzultáló sebész k izá ró d o tt sérv 
gyanúja alapján m űtéte t javasolt. 
Az indurált csomó közelében m asz- 
szív gennygyülemet tá rtak  fel, és az 
om entum  maiussal, valam in t a hasfal
lal összekapaszkodott k o ng lom erá tu 
m ot, m elynek leválasztása u tán  vált 
lá thatóvá a colon transversum  fedett 
pontszerű  perforációja, ezért átöblí- 
tés u tán  elvégezték a szegm entreszek- 
ció t appendectom iával együtt. Poszt
operatíve a széles sp ek tru m ú  anti- 
b io tikus terápiát m ezlocillinnel és 
m etronidazollal folytatták. A m ű té ti 
sebzés mikrobiológiai vizsgálata n e 
gatív  eredménnyel zárult, v iszont az 
om en tum  m aiusban és a paraco licus 
zsírszövetben a bélfalban egészen a 
lam ina submucosáig te rjedően  anae
rob, Gram -pozitív elszórtan elágazó 
filam entum okat lehetett k im u ta tn i, 
m elyek ezüstözéssel jól festődtek, és 
végső fokon Actinomyces israelinek 
bizonyultak. ív. im ipenem , m ajd  do- 
xycyclin hatására a beteg m eggyó
gyult.

H a a bacillusra em lékeztető k ép 
le tek  sérült szövetekbe ju tn a k , és 
egyéb anaerob bak térium m al tá rsu l
nak, az actinomyceták patogénekké 
válhatnak . Hasi actinom ycosis fáj
dalm at, lázkiugrásokat, bélgörcsöket 
és testsúlycsökkenést okoz, gyakran  
Crohn-betegséggel téveszthető össze, 
a cervicofacialis form ával szem ben 
m in tegy  20%-ban fordul elő. Az in- 
fectio forrása gyomorfekély vagy gyo
m orm űtét. Im m unszupprim ált bete
gek prediszpozíciója m indedd ig  nem  
igazolódott, de felvethető, h iszen  le
ír tá k  diabetes m ellhúsban, HIV-in- 
fekcióban, alkoholistákban, leukae- 
m iásokban  és különböző gyu lladá
sokban.

Az ism ertetett esetben o p p o rtu 
n ista  infekcióra utaló fokozott rizikó 
állo tt fenn, hiszen az RA-t im m un- 
szupprim áló  gyógyszerekkel kezel
ték. Kis adag m ethotrexat ezt ugyan 
nem  befolyásolja, de egyidejű szte- 
roidkezelés m ár igen; esetenkén t 
csökkent im m unglobulin- és citokin-

term elésről a cellularis im m unválasz 
és a leukocyták  chem otax isának  a 
csökkenéséről szám oltak  be. A bdom i
nalis actinom ycosis kü lönösen  en 
doszkópiák, m űtétek , hasi trau m ák  
vagy k rón ikus gyulladások folyam án 
szokott előfordulni (cholecystitis, a p 
pendicitis és diverticulitis). A k ó r
okozó behato lása és m anifeszt beteg 
ség keletkezése közö tt hónapok , n em 
ritkán  évek telnek el. A közölt esetben 
posztoperatíve keletkezett gyulladá
sos gócból indu lt ki.

A diagnózis legtöbbször posz tope
ratív. Lényeges, hogy a d ifferen
ciáld iagnosztikában szám ításba kell 
venni, mivel könnyen kim utatható . 
S trukturálisan  nocardiosistó l kell el- 
differencálni; disszem ináció itt is im 
m unkárosodo tt betegekben követke
zik be.

Az actinom ycosis leghatásosabb 
terápiája a penicillin  napi 18-24 m il
lió egységgel legalább 2 -6  héten  át, 
am it 6-12 hónap ig  per os készít
ményekkel tanácsos folytatni. Vegyes 
fertőzés esetében alternatív  gyógy
szerek; tetracyclinek, ery throm ycin , 
clindam ycin és im ipenem . O xacil
lin, m etron idazol és am inoglycosidák 
nem  elegendőek. Összegezve a ta n u l
ságos esetet, b iztos, hogy ritka  o p p o r
tun ista infekció im m unszupprim ált 
betegekben előfordulhat Actinom yce- 
tákkal, kü lönösképpen  hasi m űté tek  
u tán  rendszerin t hosszabb idő m úlva.

Bán A ndrás dr.

Osteoporosisban szenvedő postme- 
nopausalis nők törési kockázatának 
csökkenése raloxifen-terápia ered
ményeképp -  3 éves randomizált kli
nikai vizsgálat eredményei. Ettinger,
B., Black, D. M., M itlak, B. H. és m tsai 
(Division of Research, Kaiser P erm a
nente M edical Care Program , 3505 
Broadway, 13th Floor, O akland, CA 
94611-5400, USA): JAMA, 1999, 282, 
637-645.

A raloxifen-hydrochlorid  új, az Egye
sült Á llam okban és Nyugat-Euró- 
pában m ár piacon lévő szelektív 
ösztrogénreceptor-m odulátor (SERM) 
gyógyszer hatóanyaga. A csontszö
vet ösztrogénreceptoraihoz kö tőd ik , 
ugyanakkor nem  stim ulálja az u terus 
endom etrium át és az em lőszövetet 
postm enopausalis nők  esetében. Szá
m os megfigyelés igazolta, hogy hosz-

szú távú ösztrogénhatás csökkenti a 
csonttörések kockázatát, ezért 1994- 
ben három éves m ulticentrikus, ran 
dom izált, kettős vak, placebokontrol- 
lált vizsgálat kezdődött a raloxifen 
hatásának  igazolására (The Multiplex 
Outcom es o f Raloxifene Evaluation -  
MORE). A világ 25 országának 180 
cen trum ában  -  M agyarország 4 cent
rum m al vett részt -  összesen 6828 
beteg fejezte be a vizsgálatot. A be
választott betegek körében  két alcso
porto t hoztak  létre aszerin t, volt-e az 
illetőnek megelőző csigolyatörése vagy 
sem. A beteganyag körülbelül egyhar- 
m ada nap i 60 mg, m ásik  egyharm ada 
napi 120 m g raloxifen-kezelést ka
pott, a többiek  a p lacebocsoporto t 
alkották. M inden beteg kalcium pót
lásban és D -vitam in-szupplem entá- 
cióban részesült. A fenti egyharm ad- 
egyharm ad arány  m indkét alcsoport
ban közel egyenlő volt. A betegeket 
félévente labo ra tó rium i vizsgálatok
nak, évente radiológiai és osteoden- 
sitom etriai vizsgálatoknak vetették 
alá.

A vizsgált időszak végére a raloxi- 
fen-terápiában részesült betegek 
körében szignifikánsan alacsonyabb 
szám ban fordult elő csigolyatörés, 
m int a p lacebocsoportban . A két al
csoport közö tt az új csigolyakom 
pressziók előfordulásában nem  volt 
jelentős kü lönbség, ugyanakkor ab
ban az alcsoportban , am elyikben ko
rábban m ár előfordult vertebralis 
fractura, a 120 m g napi dózissal kezei
teknél szignifikánsan ritkább  volt az 
új kom presszió előfordulása, m int 
azoknál, akik  napon ta  csak 60 mg 
raloxifent szedtek. A perifériás tö 
rések gyakoriságát illetően nem  volt 
jelentős kü lönbség  a placebocsoport 
és a raloxifencsoportok között. A 
raloxifent szedők csontdenzitása 
m ind a com bnyak, m ind  a csigolyák 
esetében szignifikáns m ódon  em el
kedett a vizsgált periódus alatt a kont
ro llcsoport csonsűrűségéhez képest, 
bár a vizsgálat harm ad ik  évében a 
csontdenzitás növekedése megállt. 
A nem  k ívánt m ellékhatásokat il
letően a vénás th rom boem bolisatio  
-  ideértve a m élyvénás th rom bosist 
is -  az egyetlen em líthető  esemény, 
mely a raloxifent szedők körében 
magasabb arányban  fordult elő. A 
m alignus em lőtum or, illetve a vagi
nalis vérzés előfordulása a raloxifen- 
terápiával kezelt betegek körében 
ritkább volt, m in t a kontro llcsoport-
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ban. E ndom etrium -carcinom a a 120 
m g napi raloxifendózissal kezeiteknél 
jelentősen ritkábban  fordult elő, m in t 
a m ásik két csoportban.

A klinikai vizsgálat előrevetíti a ra- 
loxifen m int új SERM hatású  anti- 
poroticum  létjogosultságát. A nagy 
esetszám ú kontro llá lt vizsgálat 
eredm ényei szerin t a tö rési rizikó  
30-50% -kal csökkenthető raloxifen- 
kezeléssel. Ezek az arányok nagyon 
hasonlóak az alendronatta l vagy a 
transderm alis ösztrogénkezeléssel 
szerzett tapasztalatokhoz. A m alignus 
em lő tum or előfordulásának szignifi
káns csökkenése egyezik a tam oxifen- 
nel (Brest Cancer Prevention Trial) 
végzett vizsgálatok eredm ényeivel, 
am i a raloxifen em lő tum or p reven 
ciós hatását bizonyítja. A kezelés 
egyetlen m ellékhatása a th rom bo- 
em boliás szövődm ény volt, ezek 
azonban nem  gyakoribbak az öszt- 
rogénkezelés során  tapasztalt hasonló  
m ellékhatások gyakoriságával, m íg a 
perifériás ödém a előfordulása ritkább  
raloxifen-kezelés során , m int ösztro- 
génterápia esetén.

Szom bati István dr.

Sebészet
Léppeliosis: a spontán lépruptura 
egyik okozója. D eballon, P. 0 . és m tsai 
(D epartm ents of Surgery and P atho
logy, Hospital U niversitario de Getafe, 
M adrid): Surgery, 1999,126, 585.

38 éves férfinak h irte len  a bal lum - 
balis árokba kisugárzó diffúz hasi fáj
dalm a lett. A fizikális vizsgálat a has 
bal felső negyedében érzékenységet és 
izomvédekezést talált. A Hb 10,3 g/dl, 
a H tk 31%. A hasi radiológia szabad 
in traperitonealis folyadékot, a CT 
haem operitoneum ot és lép ru p tu rá t 
m utatott, am it az elvégzett laparo to- 
m ia is m egerősített. A splenectom iát 
zavartalan posztoperatív szak követte. 
Tíz hónap u tán  a beteg tünetm entes.

A lép norm ál súlyú és m éretű. A 
m etszési felszínen szám os, különböző 
nagyságú, alvadt vagy friss vérrel telt 
cystához hasonló üreg  látható perifol- 
licularisan. A léppeliosisra jellem zők 
a kitágult sinusoidok és a parenchy
m a vérrelt telt üregei, am elyek szét
roncsolják a norm ális szövetet. N é
hány  üreg m eg tartja  az endo thel 
bélését.

A léppeliosis együtt szokott előfor
dulni m ájpeliosissal, tü d ő tu b e rk u 
lózissal, m yelodysplasticus és lym- 
phoproliferativ sz indróm ákkal, idült 
veseelégtelenséggel, sz tero id tarta lm ú  
és im m unszuppresszív gyógyszerek 
szedésével.

Tüneteket nem  okoz, de splenom e- 
galiával járhat. Á ltalában m ű té t vagy 
boncolás váratlan  lelete és m etasta- 
sisokat utánozhat. A spon tán  lép ru p 
tu ra  igen ritka, eddig 3 esetet közöl
tek.

Újabban gyulladást, sinusoidalis 
reticu lin rost-destrukció t, IgG és ak 
tiválódott C3 helyi le rakódásá t írják 
le a károsodás környékén. E m egfi
gyelések im m unkom plexum  által 
közvetített kórfolyam atot tételeznek 
fel, amely ellenkezik az ism erte te tt 
hajlam osító körülm ényekkel. Talán 
infectio hozza létre, m iként hepaticus 
peliosisban gondolják.

Kollár Lajos dr.

Szemészet
Heparin indukálta thrombocyto
penia által kiváltott orbitavérzés.
Sholl, H. P. N„ Thiel, H .-J., Schlote, T. 
(Univ. A ugenklinik Tübingen, Abt. I., 
Schleichstr. 12-16, D-72076 T üb in 
gen, Ném etország): Klin. M onatsbl. 
Augenheilkd., 1999,215, 197-200.

A spontán kialakult orbitavérzések 
szerencsére ritkán  fordulnak  elő, de 
akár a látás elvesztésével is já rha tnak . 
A kiváltó okok szám osak, k ö z tük  sze
repel az im m un th rom bocy topen ia  is. 
M inden spontán  vérzésnél, am ely he- 
parin teráp ia so rán  lép fel, gondol
ni kell arra, nem  hep arin  indukálta 
th rom bocytopenia k iválto tta vérzés
ről van-e szó.

A tübingeni szem klin ika szerzői 
egy 76 éves nőbeteg  k o rtö rtén e té t 
ism ertetik  részletesen, aki a 3 h é t
tel korábban elvégzett csípőízületi 
protézis beültetés u tán  th rom bosis- 
profilaxis cím én ta rtó san  k ism oleku- 
latöm egű heparinkezelésben  része
sült (M ono-Em bolex). 1991-ben Dic
lofenac szedése so rán  m ár volt 
th rom bocytopeniája . 20 évvel koráb
ban toxicus hepatitisen  esett át. 
A jelenlegi h ep arin teráp ia  so rán  vá
ratlanul erős fájdalm at érzett jobb 
szem ében, és fokozatosan te rjedő  b e
vérzést.

Felvételekor a jobb szem en a visus 
0,25, a balon  0,8 volt. A vizsgálók a 
jobb szem  m otilitásának  csökkenését, 
a szem héj duzzadását, m asszív  ecchy- 
m osisát észlelték, a funduson  nem  lát
tak eltérést. Azonnal koponya-CT- 
vizsgálat tö rtén t, ez az o rb ita  extra- és 
in trakonális bevérzését fedte fel opti- 
cus-kom presszió jelei nélkül. Bár a 
vérzés biztos forrását ekkor m ég nem 
tudták, sürgősségi beavatkozást nem 
láttak  szükségesnek. Az egyidejűleg 
elvégzett egyéb vizsgálatok közül 
kiem elendő volt a 8000-es throm bo- 
cytaszám  (7 nappal k o rábban  336 000 
volt). Throm boem boliás szövődm ény
re u taló jeleket nem  ta láltak . A f i 
gyelem  a heparin oki szerepére tere
lődött, a z úgynevezett 2. típusú hepa
rin indukálta  throm bocytopenia 1-2 
héttel a heparin m egkezdése után ala
kul ki, és jelentős throm bocytaszám - 
csökkenéssel jár. M indezek figyelem- 
bevételével hagyták  ki a szerzők a he
parin  adását, 3 nap m úlva a throm bo- 
cytaszám  m ár 114 000-es volt. Ezzel 
párhuzam osan  a k lin ikai tünetek  is 
gyorsan visszafejlődtek, a visus gyor
san felem elkedett 0,8-ra.

Az eset ism ertetése azzal a tanu l
sággal jár, hogy heparinkezelés során 
a th rom bocy taszám ot rendszeresen 
kell ellenőrizni, csökkenése esetén a 
heparinozást azonnal abba kell hagy
ni, s így a szövődm ények -  je len  eset
ben az orbitavérzés -  m egelőzhetők.

Iványi János dr.

Szexológia,
szexuálpatológia
A turisták és a bennszülöttek közötti 
szexuális kapcsolat Kubában. Rinder
m ann, H. (In stitu t f. Psychol, d. Univ. 
39016 M agdeburg. Pf. 4120) Zeitschr. 
f. Sexualforschung. 1999,12, 159.

A szexturizm us a tu rizm us speciális 
form ája, am ikor az „első világbeli” 
tu ris ták  a harm ad ik  v ilágot keresik 
fel, hogy o tt szexuális kapcsolatot 
építsenek ki a bennszülöttekkel.

Ez a kapcsolat sokban különbözik 
a ném et p rostituá ltakkal folytatott 
nem i élettől, am enny iben  például 
ritkábban  használnak  kondom ot, a 
szexuális kapcsolat többny ire  nem  al
kalom szerű , hanem  „ ta rtó s”, azaz az 
egész szabadság idejére vonatkozik,
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ső t sokszor m ég fennáll később is; 
gyakori a száj-csók, ném i rom an tika  
övezi az egészet. Az utóbbi időben  az 
u tazási irodák közép-am erikai o rszá
gokba (Dom inika, Kuba) is szervez
nek  szexturista utakat.

Az 1959-es forradalom  elő tt Kuba 
az USA bordélyháza volt. Az u tó b 
bi években pedig a határok  m in d 
inkább  nyitva állnak a tu ris tá k  szá
m ára . A lakosság átlagos havi jöve
delm e 20 DM, így nem  csoda, hogy  
ezt többen növelni szeretnék. Utcai, 
országúti prostitúció gyakorlatilag 
nincs, így a hozzátartozó m affia és 
piroslám pás negyed sem.

A tu rista  nem  fizet előre k ia lk u d o tt 
összeget, hanem  „ajándékot” ad  (pénz 
vagy valamilyen tárgy), nem  is ta rtja  
m agát a bennszülött p ro stituá ltnak , 
hanem  Jineteros-Jineteras elnevezést 
használják. Egyébként kubai trad íc ió  
-  a forradalom  előtt és u tán  - ,  hogy  
vezető személyiségek -  politikusok , 
katonák, gazdasági vezetők -  gyakran  
ta rto ttak , illetve ta rtanak  m etreszt, 
aki felette divatosan öltözött és drága 
illatszereket használt. H íres errő l 
C astro  is, és a dem oralizálás te rjed t 
lefelé az ifjúság felé. Az állam  igyek
szik a gyerm ekprostitúció ellen eré
lyesen fellépni. Kubában sok olyan 
üzlet van, ahol csak do llá rért lehet 
vásárolni -  szappantól kezdve tv-ké- 
szüléken át luxus piperecikkekig és 
ehhez is kell a turistá tó l kapo tt p én z
ajándék.

A szerző jelen cikkében a tu r is 
tákkal kapcsolatot ta rtó  férfiak és nők  
helyzetét, perspektíváit igyekszik b e 
m utatn i. A felm érést titokban végez
hette , m ert a hatóságok ilyesm ire 
nem igen adnak engedélyt vagy ha a d 
n ak  is, sok követ gördítenek az ú tjába. 
E zért kerestek egy olyan kubait, ak i
b en  a m egcélzottak m egbíznak, és 
ak it nem  „köpnek be”. E lő tanu lm á
nyok alapján kérdőívet készítettek, és 
úgy  fogalm azták meg a kérdéseket, 
hogy  azokat a kubaiak segítség és 
m agyarázat nélkül is m egérthették . 
A m eginterjúvoltak a kérdőív k itö lté 
séért 1 USA-dollárt kaptak, am i nem  
olyan sok, hogy egyesek csak a p én z
é rt konfabuláljanak.

Összesen 75 személy tö ltö tt ki 
kérdőívet: 64 nő és 11 férfi. Bőrszínük: 
27% fekete, 52% m ulatt, 3% ázsiai és 
18% fehér. Ez a megoszlás nem  felel 
m eg a kubai átlaghelyzetnek, de azt is 
figyelem be kell venni, hogy a felm érés 
Kuba fekete részén készült. K oruk 13

és 35 között volt, a nők  átlagosan 23, a 
férfiak 25 évesek voltak. Foglalkozás: 
13% egyetem i hallgató, 6% iskolás, 
7% egyetem i végzettségű (orvos, 
tanító), 10% sporto ló-táncos-m űvész, 
8% ápolónő, 7% háztartásbeli, 7% 
dolgozó, 4% tisztviselő és 13% m u n 
kanélküli. L egtöbben egyedülállók 
voltak, de néhányan  házasságban él
tek. A nők  három negyed  része gyer
mektelen, a több inek  is csak kevés 
(1-2) gyerm eke volt. A n ők  közül egy
nek volt leszbikus tu ristanővel kap 
csolata, és csak 2 férfinak hom osze
xuális turistával.

Ezen aránylag kevés kérdőívből a 
következő in fo rm ációkat lehete tt b e 
szerezni.

Diszkóban, szállodában, strandon  
vagy az utcán ism erkednek m eg a tu 
ristákkal, többnyire ők szólítják le a 
turistákat. A bennszülöttek tapasztala
tai szerint a tu risták  többnyire nagy
vonalúak, lehetővé teszik olyan helyek 
látogatását (diszkó, hotel), ahová 
különben nem  ju tnának  el. A szexszel 
csak 4% volt nagyon elégedett, de 
többeknek tetszett a partner, szerelm e
sek voltak bele. A m egkérdezettek 30%- 
ánál eddig nem  volt a turistákkal kap
csolatban sem m i panasza sem, 23% 
azonban arró l te tt említést, hogy nem  
kapott elég pénzt, a többiek különböző 
negatívum okat em lítettek (csoport
szexet, análist stb. kívántak, vagy nem  
volt jó szexpartner).

A kapcsolat különböző ideig ta r 
tott, és nem  korlá tozódo tt csak a 
szexre: együtt já r ta k  s trand ra , bevá
sárolni, é tterem be, diszkóba, együtt 
is alszanak.

A kubaiak  szerin t a tu ris ták  őket 
sokszor olcsó „ku rvának” ta rto tták , 
de sokan úgy érezték, hogy szeretik  
őket, vonzódnak  hozzájuk. Szerin tük 
a külföldiek kedvesek, szim patikusak, 
akik segítenek nekik, míg egyesek 
inkább a negatív  oldalt hangsúlyoz
ták. Elváláskor sokan  szom orúak  vol
tak, sajnálták, hogy  vége az ágybéli 
és/vagy anyagi kielégülésnek. Leg
többen nem  érezték  m agukat k izsák - 
m ányoltnak, noha  egyesek nem  szí
vesen tették, am ire vállalkoztak.

Kondom ot aránylag  kevesen hasz
náltak, m égis csak 4 nőnek volt go- 
norrhoeája és kettőnek  valam ilyen 
folyása.

Legtöbben abban reménykedtek, 
hogy a tu rista  oly m értékben m egsze
reti őket, hogy feleségül veszi és „haza
viszi”. bár ez nem  nagyon „jött be”,

legtöbben ism ét szeretnének tu rista
kapcsolatot, m ert egyszer talán „be
jön”, de ha nem , akkor is jobb lesz az 
életszínvonaluk. Félnek azonban attól, 
hogy AIDS-t kapnak, a rendőrséggel 
m eggyűlik a bajuk, és a szülők is ellen
zik ezt az életm ódot.

A szódi Imre dr.

A férfim eddőség  pszichés feldolgo
zása. K üchenhoff, J., Könecke, R. (Psy- 
chiatr. Univ.-Klinik. Ch. 4051 Basel. 
Socinstr. 55a): Psychother, Psycho- 
som. m ed. Psychol., 1999,4 9 ,225.

A gyerm ektelen házaspárok felében 
az „ok” a férfiban (is) keresendő. 
Több-kevesebb idő telik el addig, 
am íg a p ár o rvoshoz fordul. E folya
m at m inden  fázisában nyomasztó 
lehet a gyerm ektelenség ténye, maga 
a kezelés és az, vajon m ennyi rem ény 
van a gyerm ek m egszületésére. A fér
fiakra depresszív reakció, szégyenér
zet, b űn tuda t lehet a jellem ző. Sokan 
a szaporítóképességet a szexuális po
tenciával asszociálják, így saját fér
fiasságukat kérdőjelezik  meg.

Kérdéses, hogy  valam ilyen pszi
chológiai különlegesség vezet-e a 
m eddőséghez, vagy m aga a m eddőség 
okoz-e bizonyos problém ákat, tehát 
nem tud juk , hogy a gyerm ektelen 
házaspárok pszichés gondjai esetén 
mi az ok és m i az okozat.

A szerzők azt vizsgálták, m i
ként v iszonyulnak a férfiak a med- 
dőség/gyerm ektelenség tudatához, a 
szükséges andro lóg iai kezeléshez egy 
egyéves m egfigyelési idő alatt. Öt 
ízben foglalkoztak velük:

1. Az andro lóg ián  való jelentkezés
kor kérdőívet tö ltö ttek  ki.

2. Az első vizsgálat elő tt 1-1,5 órás 
interjú készült.

3 .6 -8  h é t m úlva az ellenőrző 
andrológiai v izsgálatkor újabb kér
dőíveket tö ltö ttek  ki, egyben újabb 
in terjút készítettek  velük. Innen  kezd
ve az anyagot 3 cso p o rtb a  osztották: 
no rm ozoosperm ia, jó  és rossz prog
nózis.

4. Fél évvel később ellenőrző and
rológiai vizsgálat + kérdőív  + in 
terjú.

5. Egy év m úlva ugyanaz a vizsgá
lat. Aki nem  részesült kezelésben, csak 
kérdőívet tö ltö tt ki.

Jelen közlem ényben csak az első és 
utolsó kérdőív  adata it vették  figye
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lembe. Az elsőt 136, az utolsót 80 férfi 
töltötte ki.

Bonyolult m atem atikai szám ítások 
segítségével értékelték  a kérdőív  vála
szait. A kérdőívek adataiból lényegi
leg az derült ki, hogy  szoros kapcsolat 
van az önértékelés és a gyerm ek u tán i 
vágy mélysége között.

[Ref.: Sajnos nem  közlik  az in ter- 
jú k  eredményét, és a z t sem, hogy 
az andrológiai kilá tásokat illetően  
van-e eltérés, illetve m ilyen keze
léseket a lka lm aztak és m ilyen ered
ménnyel.]

Aszódi Imre dr.

A pedofilok tragédiája. Schm idt, G. 
(Abt. f. Sexualforschung. Univ. Ep
pendorf. 20246 H am burg. M artinistr. 
52.): Zeitschr. f. Sexualforsch., 1999, 
1 2 ,133.

A pedofília m egítélése szinte állandó 
vita tárgya, és ahhoz, hogy el lehes
sen igazodni ebben  az útvesztőben, 
először élesen el kell kü lön íten i egy
m ástól a m orális és a klinikai aspek
tusokat. Fontos a megfelelő szóhasz
nálat, azaz az erkölcsi m egítélést je 
lentő kifejezéseket helytelen a klin ikai 
leírásokban alkalm azni. A „sexueller 
M issbrauch” (m egerőszakolás) k ife
jezés tipikus példája a két aspektus 
összekeverésének: am i nem  k ívána
tos, az ártalm as, és mivel árta lm as, 
nem  kívánatos. Ez a kifejezés elfogad
ható nem  tudom ányos fórum okon, 
ahol a gyerm ekek m egrontóiró l b e 
szélgetnek.

A szerző fon tosnak  ta rtja  közölni, 
hogy szerinte m i a pedofíla. M eg
ítélése szerint pedofil az a férfi, ak inek  
a szexuális kívánságai, illetve a k ap 
csolat és szeretet u tán i vágya k izá
rólag vagy főleg a pubertáskor előtti 
gyerm ekek felé irányul. Az em lített 
három  terület -  szex, kapcsolat, sze
retet -  súlya, akárcsak m ásoknál, a 
pedofil szem élyeknél is eltérő lehet. 
A pedofilok csoportja  a tek in te tben  is 
igen heterogén, hogy  m it tesznek és 
m ire vágynak: fiúk  vagy lányok 
irán t vonzódnak, esetleg kü lönböző 
korúakhoz, és a „norm álistó l” eltérő 
szexuális p rak tik ák ra  törekszenek 
(exhibíciótól a penetráció ig); egyesek 
gyakran váltják a partnereiket, m ások 
ta rtós kapcso la tra  törekszenek. Leg
többen  tap in ta tosak  a gyerm ekekkel, 
m ások kényszerítik  őket vagy erősza
kot is alkalm aznak; vannak, akik  a

szervezett szexpiac vevői, m íg -  talán 
a legtöbben -  egy életen át vagy csak 
hosszabb ideig absztinensek. E kap
csolat felnőtt és gyerm ek -  azaz nem 
egyform án erős felek kö zö tt -  folyik, 
és éppen ez a hatalm i egyenlőtlenség 
veszélyezteti a gyerm ek szexuális ö n 
m egvalósítását.

Ezzel el is érkeztünk  a m orális 
megítéléshez, de figyelem be kellene 
venni, hogy nem csak egyféle erkölcsi 
megítélés létezik. Az egyik előítéleten, 
érzelm eken alapszik, és elveti a felvi
lágosítást. Eleve árta lm as, bűnöző, 
üldözendő m inden  pedofil, legfeljebb 
ma úgy vélik, hogy a gyerm eket pszi
chésen károsítja, lelkét megöli.

A régi „erkölcsi” m egítélések-fel- 
fogások elavultak, inkább a tá rsadal
m i to lerancia erősödik  a szex m inden 
terén, így a házasság elő tti, kívüli, 
orális-anális nem i élet, azonos nem ű
ek közötti kapcsolat vonatkozásában 
is, így term észetes, hogy  m a m in d in 
kább az az alapelv u ralkodik , hogy 
m indaz m egengedett, am i két -  azo
nos döntőképességgel és felelősség- 
vállalási képességgel rendelkező -  fél 
között tö rtén ik . Ma nem  a szexuális 
ak tust m inősítik , hanem  azt, hogy 
az milyen m ódon  és körülm ények 
között jö tt létre.

Az angol nyelvű irodalom  Intim ate  
Citizenship  néven nevezi a nap ja ink
ban érvényes szexerkölcsöt, am it a 
szerző ném etre nem  tu d  tökéletesen 
lefordítani, a Verhandlungsmoral k i
fejezést használja. A ném et-m ag y ar 
nagyszótár szerin t pedig  a verhandeln  
szónak több  m agyar jelentése van: 
elad, áruba bocsát, m egtárgyal. Ez a 
kifejezés a szerző szerin t egy olyan 
szexuális társadalm at jelez, am i civil, 
dem okratikus, pluralista , m agát a kö
zösséget pedig egyenjogú ind iv idu
um ok alkotják, a m aguk in tim itá
sával, szexuális vágyaikkal, o rien tá lt
ságával, kapcsolati form áival és a 
gyerm eknevelés kü lönböző  m ódjai
val.

Ezen elvek alapján m in d  több  szél
sőséges szexuális m agata rtás válik 
tolerálttá, a pedofilok pedig  továbbra 
is erősen nyom ás alatt állnak, m ert 
kapcsolatukra a párok  közö tti hatal
mi különbség a jellem ző.

Kérdés, hogy m egoldhatatlan-e a 
pedofilok m agatartási m oráljának  a 
vétke, létezhet-e szexkonszenzus fel
nő tt és gyerm ek között. A pedofilok 
ugyanis úgy  érvelnek, hogy  ők  csak 
azt akarják, am it a gyerm ek is, szá

m ukra  csak az a jó, am it a gyerm ek 
is jó n ak  talál.

A szerző e felfogás helyességét 
erősen v itatja, m ár csak azért is, m ert 
kérdéses, hogy a gyerm ek képes m eg
ítélni, m i a jó  neki és m i nem . A p ed o 
filok egy része sem  biztos abban , hogy 
az a pedofil „ideológia” fenn tartás 
nélkül elfogadható, szabad-e a gyer
m eket „m eggyőzni”. M ásképp íté len 
dő m eg term észetesen, ha m ár kam a
szodé k orban  van az egyik fél, a m ásik 
pedig m ég nem . Bonyolítja a hely
zetet, hogy  egész m ás a gyerm ekek és 
a felnőttek  szexuális vágya, elképze
lése, az ak tus m egítélése stb., így nem  
azonos a klinikai-pszichés következ
m ény sem . H ollandiában vannak  p e
dofilok, akik  gyerm ekszerelm ük so r
sát továbbra is figyelem m el kísérik , 
életv itelükben tám ogatják.

A szerző szerint tudom ányos igény
nyel kellene vizsgálni a pedofil k ap 
csolatok m ikéntjé t és sorsát, hisz 
traum atizálhat az erőszak és kényszer 
nélküli pedofil szex is. A hatás többek 
között attó l is függ, hogy m ennyire 
felnőttes a szexpraktika, m ilyen gya
koriságú és id ő ta rtam ú  a kapcsolat, 
m ilyen a gyerm ek családi helyzete.

U gyanakkor nem  m inden  pedofil 
kapcsolat traum atizál akkor sem , ha 
az a konszenzust nélkülözi. Felm erül 
az a kérdés is, hogyan neveljük a gyer
m ekeket, ha egy önm agát m utogató 
látványa károsítja  őket, vagy ha egy 
férfi m eg akarja velük fogatni a nem i
szervét.

A v ita  napestig  fo lytatható, tény, 
hogy a pedofil életform a m a nem  
folytatható, m ert a sok konszenzuális 
nehézséget nem  képes legyőzni. Ez 
okozza tragédiájukat, ezért őket tisz
telni lehet, nem  kell d iszkrim inálni.

A szódi Imre dr.

Funkcionális szexuális zavarok. Rau
tenstrauch, J. Fortschritte  der M e
dizin, 1999,141, Nr. 26.6.

A szexualitásról m a m ár eléggé szaba
don és nyíltan beszélnek N ém et
országban, de m ég m indig  tabu  a 
szexuális zavar, problém a. Előítéletek 
és ham is elképzelések sok  em bert 
akadályoznak m eg abban, hogy orvo
suknak  ilyen gondokról beszéljenek.

A n ő k  a nőgyógyászukkal gyakrab
ban  verbalizálják ilyen gondjaikat, 
m íg a férfiak restellnek errő l panasz
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kodni. Pedig a m edicina tö rtén e lm é
ből közism ert, m iszerint m á r az ókor
b an  sem  volt ritka a potenciazavar, és 
en n ek  a leküzdésére a legkü lönbö 
zőbb gyógy-„szereket” -  agyarő rle
m ényt, bizonyos ételeket (például 
osz trigát) -  használtak. M ai felm é
rések szerint a 40 feletti férfiak 
30-50% -a érintett e vonaktozásban, 
és -  ha az illető orvoshoz fordul -  
szinte m inden esetben tu d n a k  segí
ten i rajta, hisz ma m ár megfelelő 
gyógyszerek állnak rendelkezésre. 
A problém a egyik oka az in form áció- 
hiány.

Ezért Freiburgban egy egyletet 
alapítottak, ami telefonszolgálatot tart 
fenn, és eligazítja az érdeklődőket.

A Viagra bevezetése, és „közhírré  
tétele” sokat javított a helyzeten. 
A Viagrakezelésben részesültek  kö ré
ben  kérdőíves felm érést végeztek. 
Értékelhető  kérdőív 567 volt, és eb
ből k iderült, hogy

-  100 mg bevétele u tán  77% -uk 
po tens volt.

-  90% -uk -  és p a rtn e rn ő ik  -  meg 
voltak  elégedve a hatással.

-  38% -uknál volt tapasz ta lható  
m ellékhatás.

Ü gy tűnik, a heti egyszeri a lkalm a
zás a leghelyesebb.

A szód i Im re dr.

Szülészet és nőgyógyászat
Kettes ikrek spontán születése a 
terhesség 39. hetében. Az eredetileg 
hármas ikrek idő előtti burokre
pedése és az első magzat extrakció- 
ját követő cerclage után a tehesség 
19. hetében. Dieling-M avridis, D. 
(F rauenklin ik  Stenglingstrasse 1, 
D-86156 Augsburg, N ém etország): 
G eburtsh . Frauenheilk., 1999, 59, 425.

A szerzők  betege 32 éves, n em  szült. 
Évek ó ta meddő házasságban  élt, 
ezért in vitro fertilizációt végeztek 
nála. U ltrahanggal három  peté jű , h á r
m as ikreket m utattak ki. A terhesség 
19. hetében  idő előtti bu rok repedés 
következett be. M éhszájzárás k ísé r
lete közben  az elölfekvő m agzat karja 
és köldözsinórja előesett. A b u ro k 
repedés u táni 3. napon az elölfekvő 
m agzat elhalt, majd a törzse a hüvely
be lökődött. A terhességet m éhszáj 
cerclage-val, antibiotikum  adásával 
igyekeztek m egtartani, ágynyugalom

mellett. Időnkén t toco ly ticum okat is 
adtak. Később a terhest hazaenged
ték, de a kó rházban  gyakran ellen
őrizték. A cerclage-t a 140. napon  
távolíto tták  el. A terhesség 39. h e té
ben , 144 nappal az első m agzat 
burokrepedése után a következő m ag
zatnál is idő előtti burokrepedés követ
kezett be. Gyors tágulási szak után, 
egym ást követve megszületett a két fe
jvégű fekvésben lévő lánymagzat. Szü
letési súlyuk 2200 és 2320 g volt. Apgar- 
értékeik 9/10/10 voltak. A retardált 
növekedés m iatt 10 napos megfigyelés 
után jó állapotban bocsátották haza 
őket.

Jakobovits A n ta l dr.

A világrajövetel előtt adott szteroi- 
dok hatásossága ikerterhességben.
Shah, U. és m tsai (New York M edical 
College, Valhalla, NY, USA): Am. J. 
Obstet. Gynecol., 1999,180, S22.

A szerzők 1990. jan u ár és 1997. jú lius 
között 1750 g-m al vagy kisebb te st
súllyal világra jö tt kettes és hárm as 
ikreket vizsgálták. A terhesség alatt 
adott szteroidok hatását, illetve h iá
nyát hason líto tták  össze respirációs 
d istressz-szindróm ában , kam rai v é r
zésben, periven tricu laris leukom a- 
laciában, nagyobb agyi k á ro so d ás
ban, nekro tizáló  enterocolitisben, 
ú jszülött sepsisben és ú jszü lö tt-ha
lálozásban. Az an tenatalisan  ado tt 
szteroidok szignifikáns m értékben  
csökkentették a respirációs d istress- 
sz indróm a (39,7% vs. 50,9%), a sú 
lyosabb agyi károsodások  (5,2% vs. 
27,3%), a nekrotizáló  enterocolitis 
(1,05% vs. 6,7%) és az ú jszülött h a 
lálozás (5,2% vs. 15,2%) előfordulását.

Jakobovits A n ta l dr.

Havi egy injekció pilula helyett. R. K.
B. Pro Família, 1999,27,2. sz. 34. o.

A hírek  közö tt szerepel a fenti kezdő
betűkkel jezett referáló h íradása  a 
D jerassi-interjúról.

Talán a naponkén ti pilulaszedés 
helyett egy „oltás” lesz a szokás (nem  
úgy, m in t ahogy azt Carl Djerassi 
jósolta). E tavasszal közölte az USA- 
beli (Andrew  Kaunitz, Jacksonville-i 
egyetem, F lorida) szerző, hogy 1103 
nő részvételével k u ta tást végzett. 
E nők  közül 782 m inden  h ónapban

kapott egy in jekciót 60 hónapon  át, 
321 nő pedig  pilulát szedett. Azt 
tapasztalták, hogy  egyetlen terhesség 
sem fordult elő az injekciós csopo rt
ban, míg 2, p ilu lát szedő nő teherbe 
esett. A fogam zóképesség a havi in 
jekció abbahagyása u tán  egy h ó n ap 
pal helyreáll, m íg a 3 hónapos in jek
ció u tán  csak 9 h ónap  múlva.

Az injekció összetétele m egegyezik 
a piluláéval, és azt a nő akár m agának 
is beadhatja.

Az EU -országokban m ég nem  k ap 
ható, m ert előbb az EMEA (Európai 
Orvos Ü gynökség) meg fogja azt vizs
gálni. A gyártó  cég, a P harm acia & 
U pjohn m ár m indenesetre  elkeresz
telte LUNELLA-nak.

Aszódi Imre dr.

Fiatal nők a klimaxról. Richter- 
Appelt, H., Karwen, B. (Abt. f. Sexual
forschung d. K linik f. Psychiatrie, d. 
Univ. 20246 H am burg  M artinistr, 
52): Psychother. Psychosom . Med. 
Psychol, 1999,49, 224.

Az utóbbi évtizedekben m ind  a szak
mai, m ind  a lakosság körében  m ind 
inkább a közérdeklődés tárgya lett a 
klimax. Eleinte főleg a testi p an a 
szokkal foglalkoztak, noha a pszichés 
jellegű változások-panaszok legalább 
ilyen jelentősek. Jellemző a szakem be
rek hozzáállására, hogy például az 
1988 és 1992 közö tt m egjelent 1000 
közlem ény 90% -a nem  is vetette fel a 
pszichés aspektust.

Később több  felm érés tö rtén t, am i 
m ár e szem pontra is k ité rt és tö b b 
nyire azt találták, hogy bár a m egkér
dezettek 57% -ának volt ilyen tünete, 
csak 22% -uk ta r to tta  ezt jelentősnek.

A szerzők m ost azt nézték, hogy 
fiatal -  m ég a klim axtól m essze lévő -  
nők  m it tu d n a k  a k lim axról általában, 
és a saját jövőbeli k lim axukat illetően. 
A m intába olyan, kb. 30 éves nők  ke
rültek, akiknek  az anyjuk élt és való
szerű klim axos volt. Különböző h e
lyeken osz to ttak  ki 300 kérdőívet, 
amelyek 68% -a vissza is érkezett; 
értékelhető 173 volt. Az így kapo tt 
adatokat dolgozták  fel, és az alábbi 
következtetésekre jutottak:

-  65% helyesen határozta  m eg a 
klim ax korát, de 31% szerin t az 
a ténylegesnél ham arabb  jelentkezik;

-  a k lim axra vonatkozó további 16 
kérdésre ad o tt válaszok közül csak 5
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olyan volt, am ire a válaszolóknak 
legalább a fele helyesen felelt.

-  a válaszadók zöm m el elégtelen
nek  m inősíte tték  saját ism ereteiket, és 
csak kevesen kaptak  erre vonatkozó
an nőgyógyászoktól felvilágosítást.

További 24 kérdés tárgya az volt, 
m it tudnak-gondo lnak  saját jövendő 
k lim axukról, hogy állnak hozzá e k é r
déshez. Érdekes: annak ellenére, hogy 
m inden  m ásodik  a saját anyjától ha l
lo tt a klim axról, erről az anyjukkal 
legtöbben alig, illetve m inden  n e
gyedik soha nem  beszélt. Legtöbben 
jelenleg úgy vélik, hogy nagy terhet 
je len t m ajd szám ukra a klim ax, s 
kevesen gondolnak arra, hogy orvosi 
segítséggel a panaszok leküzdhetők.

N em  befolyásolta a hozzáállást- 
tu d ást sem  az, hogy volt-e az illetőnek 
nőgyógyászati betegsége, sem  pedig 
az, hogy volt-e m enstruációs panasza 
vagy sem.

A szerzők szerint a fiatal nőket 
nem  érdekli a jövő -  a k lim ax - ,  nem  
igyekeznek a panaszok m egelőzésére, 
édesanyjuk sem hívja fel a figyelm ü
ket erre.

Aszódi Imre dr.

Toxikológia
Mi a teendő  gyilkosgalóca-m érgezés- 
ben? Rabe, C., Scheuerlen, C., Casel- 
m ann , W. H. (M edizinische Klinik und  
Poliklinik I, Allgemeine Innere M edi
zin, Bonn, Németország): D tsch. Med. 
W schr., 1999,124,1073-1076.

A kérdés m a is időszerű, hiszen E uró
pában  a gyilkosgalóca-m érgezés inci- 
denciája évente több száz esetet ölel 
fel. A közlem ény többek közö tt a gya
korló orvos legfontosabb teendő it is
m erte ti, ezért m a is aktuális.

A gyilkos galócában levő toxinok 
közül phallodinokkal és am atoxinok- 
nak  az a -am an itin n a l együtt lényeges 
szerepe van az em beri m érgezési 
tünetekben . Az a -am an itin  a legtöbb 
em lősben m ár 10“8 m oláris koncen
trációban képes az m RNA -transzkrip- 
ciót az RNA-polimeráz II ú tján  gáto l
ni, am i esszenciális fehérjék hiánya 
folytán sejtnecrosist vált ki. A cellu- 
laris fehérjehiány kialakulásáig azon
ban  6-24 órás tünetm entes időszak 
telik el, am i azért fontos, mivel egyéb 
gom bam érgezésekben ez az in te r
vallum  általában két óra. Farm ako- 
k ine tika i vizsgálatok szerin t ebben a

tünetszegény perió d u sb an  szívódik 
fel a hőstabil m éreg a gyom or-bél 
trak tusból, m ajd ezzel együtt ju t az 
extracellularis com partm en tbe  és te r
m észetesen a vérbe. Az am an itin  nem  
fehérjéhez kö tö tt m ennyiségét a vese 
választja ki, és állatk ísérletek  szerint 
legalább 80%-a filtrálódik.

A tünetm entes p e rió d u st profúz 
vizes hasm enések és hányás követik 
exszikkációval együtt; ebben a fázis
ban  a toxin szétoszlik a szervezetben, 
a vérkoncentráció csökken, így az 
am an itin  az en terohepaticus k erin 
gésben bom lik le, m elynek  követ
keztében a m ájsejtek károsodnak; 
ezzel kezdetét veszik a hepaticus m ér
gezési tünetek. T ünetei a tü n e tm e n 
tes transzam ináz-em elkedéstő l súyos 
m ájelégtelenségig te rjed n ek  coagu- 
lopathiával és m ájkóm ával együtt. 
Ebben a fázisban az am an itin  köz
vetlenül károsítja a vese tubuláris 
sejtjeit; következm énye hepatorenalis 
szindróm a.

Az akut tünetek  lezajlása u tán  
valószínűleg im m unfolyam atok köz- 
rejátszásával k rón ikus hepatopath ia 
fejlődik ki. A m anitin  nem  ju t át 
a placenta b arrierén , és gom bam ér
gezett terhesek gyerm ekein  nem  ta 
láltak fejlődési rendellenességeket.

A gom bam érgezés aku t d iagnosz
tikája nem  sokat változott. Ha nincs 
hányás vagy hányadékot nem  lehet 
vizsgálni, endoszkóppal kell a gyo
m ornedvet leszívni, am it tanácsos 
gom baszakértőnek is m egm utatn i; a 
W ieland-próba specifikus: a gom ba
reszelék egy csepp 6N sósav hatására 
kékre festődik. Ide ta rto z ik  az elekt
rolitok, a szérum kreatin in , GOT, GPT, 
AP, Quick-idő, esetenként 5F, am m ó
nia, laktátvizsgálat és vérgázanalízis. 
A toxint rendszerin t a vizeletből lehet 
RIA vagy nagy nyom ású folyadék- 
krom atográfiával k im utatn i.

Akut terápia m agában  foglalja a 
gyom orm osást, aktív  szén (4 x 50 
g /d), és sós hashajtók  adásá t per os 
vagy gyom orszondán keresztül. Meg
jegyzendő, hogy a g yom orban  m ég 24 
ó ra  m úlva is vannak  gom bam aradvá
nyok. Az első 24 ó ráb an  haem oper- 
fusio/haem odialysis, m ajd  naponta 
20 m g/kg silibinin nagy  adag p en i
cillinnel együtt. A centrális vénás 
nyom ás ne csökkenjen 10 vizem  alá. 
Forszírozott diuresis az egyidejű  riz i
kó m iatt nem  javasolt. Specifikus 
am an itin  an tido tum  nincs, de állat- 
kísérletekben silib in in  ha tásá ra  javult

az am anitin-to lerancia. C élszerű az 
epe leszívása nasobiliaris szondával.

Ilyképpen a m orta litási rá ta  felnőt
tekben  16%-ra, gyerm ekekben  51 To
ra  csökkenthető.

Később, vagyis az aku t m ájelég te
lenség fokozódásakor a m á jtran sz
plantáció az egyetlen effektiv terápia; 
m indenképpen  indikált hepa ticus en- 
cephalopathiában és alacsony  Quick- 
érték  esetében, ha az u tóbb i kifejezett, 
a m ortalitás is m agas. Példáu l 10% 
alatt eléri a 84%-ot, 10-20%  között 
m ég m indig 17%. A jövő  feladata 
további m ulticentrikus, prospektiv  
vizsgálatok elvégzése m egalapozott 
újabb terápiás eljárásokkal együtt.

Bán A ndrás dr.

K óm a a parkban . Pilz, B. és m tsai 
(Elisabeth D iakonissen- u n d  K ran
kenhaus and Franz V olhard Clinic, 
M edical Faculty of the  Charité, 
H um boldt U niversity o f Berlin): 
Lancet, 1999,354, 1090.

25 éves férfit kóm ás á llap o tb an  talál
tak  egy parkban. H ypo tensiós volt, a 
felszólításokat nem  követte, b á r  loká
lis neurológiai jeleket nem  észleltek. 
A szívritm usa 30 és 250 k ö zö tt in 
gadozott. Az EKG-ja 36 ó rá ig  szabály
ta lan  kam ram űködést m uta to tt.

A beteget intubálták, k étsze r defib- 
rillálták, epinephrinnel, no rep ineph- 
rinnel, atropinnal és lidocainnal in- 
fundálták  eredm énytelenül. Az idő
szakos asystolia card iopulm onalis 
resuscitatiót tett indokolttá. A szíve 
pacem akerre nem  reagált. A követke
ző h é t ó rában csaknem  folyam atosan 
alkalm aztak m ellkaskom presszió t és 
több  cardioversiós k ísérle t tö rtén t. 
A naloxon sikertelen m arad t. A b i
k arbóná t szintje 11 mmol/1, a kálium é 
2,9 mmol/1.

Káliumot, nátrium -bikarbonátot, vo
lum enexpandereket és fu rosem idet 
ad tak  hatástalanul. M érgezést felté
telezve gyom orm osás u tá n  o rrszo n 
dán  át állati szenet és m agnézium 
szulfátot ju ttattak  be. A segédkező nő 
vér a beteg csom agjában fenyőleve
leket és apró bogyókat v e tt észre, 
am ely tiszafának (Taxus baccata) b i
zonyult. A drám ai k lin ikai kép  elle
nére a beteg fokozatosan v isszanyerte 
a tuda tát, és elm ondta, ho g y  rendsze
resen fogyaszt „egészséges” növényi 
anyagokat. K orábban m ár já r t  pszi
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chiátriai rendelésen. Nyolc h ó n ap  
múlva jó l érezte magát.

Az első vizsgálóorvos a b e teg  első 
EKG-ját hyperkalaem iának é rte lm e z
te, ezért m eglepetés lett a hypokalae- 
mia igazolása.

Az állatok közt gyakoriak a Taxus- 
mérgezések. Négy rab tiszafalevél- 
főzetet ivott, és a közölt betegséghez 
hasonló tüne teke t m utattak. H árm a n  
m eghaltak. Egy svájci férfi n agy  adag 
lidocainnal élte túl az azonos k ríz ist.

A tiszafa cardiotoxicitását a Na- és 
K -csatornákat gátló d ite rpeno id  a lk a
loidok hozzák  létre.

Kollár Lajos dr.

Traumatológia
Ritkán érintett ízületek artroszkó- 
piája. Az aktuális helyzet. H em pfling,
H. (Berufgenossentschäftliche U nfall
klinik, M urnau): U nfallchirurg, 1999, 
102,638-651.

A térd és váll artroszkópiája m a s ta n 
dard beavatkozások. Az a rtro szk ó p ia  
jelentősége a többi ízületen is n övek 
szik, de m ég m a is viszonylag r itk a  b e 
avatkozás. Egy felmérés szerin t az art- 
roszkópiák 3/s-e a térden, 7-,-e a vál
lon tö rtén ik , viszonylag még a b o k án  
gyakori ('/»). A kézen, a csípőn  és a 
könyökön arányuk 2-5% k ö zö tt van.

Az artroszkóp ia  invazív techn ika , 
javallata csak  akkor áll fenn, h a  belőle 
következtetés vonható le az a r tro -  
szkópos m ű té t, a nyílt beavatkozás 
vagy a konzervatív  kezelés irányában , 
és a szokásos diagnosztika nem  
eredm ényes. Ellenjavallata alig  van, 
de a beteget tájékoztatni kell, h o g y  in 
vazív eljárás. A helyi, vezetéses, illetve 
általános érzéstelenítés m egválasztá
sa az a rtroszkóp ia  helyétől, céljától 
függ, valam in t az is, hogy vérte len í- 
tésre szükség van-e.

A dolgozat ezután továbbképző je l
leggel ism erteti a boka, a csukló, a 
könyök és a csípő artroszkópiájának 
javallatát, technikáját, a felfedezhető el
változásokat, valamint a m űtéti beavat
kozást, az alkalmazható artroszkóp- 
típusokat, m ajd  a még ritkábban  vé
gezhető vizsgálatokat említi. Befeje
zésül a szövődmények közül a fertőzés 
és a iatrogén károsítás lehetőségét 
emeli ki.

Kazár G yörgy dr.

A váll műtétéinek földrajzi variációi 
(a teljes vállpótlás, a felkarfejpótlás 
és a rotatorköpeny-szakadás műtétéi 
alapján). V itale, M. G., Kraut, J. I., 
Geljins, A. G. és m tsai (New York 
Orthop. H osp., In te rn a t Center Health 
Outcomes, New York Qity, Dep. 
Orthop. Surg., C olum bia Med. Center, 
New York, USA): J. Bone. Joint. Surg., 
1999,81-A, 763-772.

Az adatokat a H ealth  Care Financing 
A dm inistra tion  1992. évi adatbázisá
ból állíto tták  össze valam ennyi állam  
adatait összehasonlítva. A m űté tek 
nek a lakosság szám ához viszonyított 
arányában nagyságrend i (tízszeres) 
eltéréseket ta láltak . Tovább elemezve 
m egállapították, hogy  a ritkábban  
lakott te rü le teken  viszonylag több 
m űtétet végeztek.

Ennek o k á t részben az itt n a
gyobb fokú  fizikai igénybevételt 
igénylő foglalkozásokban találták. 
Az egyes á llam okban  m űködő o rto 
pédek és vállsebészek arányával ösz- 
szefüggést egyedül a teljes vállartro- 
plasztika vonatkozásában  találtak, a 
többi m ű té te t illetően nem  volt je 
lentős eltérés.

Legkisebb fokú arányeltolódás a fel
karfejpótlás m űtétében  mutatkozott. 
A m űtét indikációját több darabos 
felkarfejtörések jelentették. A férfiak 
aránya a felkarfejpótlásban és külö
nösen a rotatorköpeny-szakadások m ű
tétéiben jelentősen magasabb.

Az adatokbó l nem  derül ki, hogy a 
m űtétek gyakorisága hogyan hat az 
eredm ényre, m enny iben  térül meg a 
nagyobb gyakorisággal végzett m űtét, 
milyen arány  adja a legjobb gyó
gyulási eredm ény t. Ezekhez további 
ku ta tásokra v an  szükség.

Kazár György dr.

Trauma vidéki utakon: a perifériás 
kórház szerepe. Street, L. T., Winter,
D., Buckley, S. és m tsai (Dep. O rthop. 
Surg. Cork Univ. Hosp., Accid-Em erg. 
Dep. Mallow. Gen. Hosp.): Injury, 
1999,30, 337-340.

Fiatalok kö zö tt a közúti közlekedési 
baleset a fejlett országokban vezető 
halálok. Íro rszágban  az elmúlt év
tizedekben évente em elkedett a halá
los és súlyos balesetek  száma, am e
lyek költsége 1996-ban becslés szerint 
840 millió ír fon to t te tt ki. Nemzetközi

vizsgálat szerin t Portugália  és Görög
ország u tán  Íro rszágban  legrosszabb 
a közlekedés b iztonsága.

Egy traum aközponttó l 22 mérföldre 
fekvő kis kórház sérültellátását vizs
gálták. Tizenkét hónap  alatt 6 orvos lá t
ta  el a szolgálatot. 963 közúti köz
lekedési sérültet lá ttak  el. Ezek közül a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság csupán 
392-ről szerzett tudom ást. Közleke
dési sérültek képezték az összes esetek 
10%-át, a felvett esetek 14%-át. Az 
esetek 74%-a gépkocsiban, 6%-a m o
torkerékpáron, 9% -a kerékpárral, 5%-a 
gyalogosan sérült. A sérültek fele 10-30 
éves volt. A gépkocsivezetők 28%-a 
nem  használta a biztonsági övét. A 6% 
m otoros és súlyos sérülések ‘A-át 
szenvedte el. A sérültek 2A-a szolgálati 
időn túl érkezett.

A sérültek ö tödé t traum aközpon t
ba szállíto tták  tovább, m ásik ötödét 
felvették. További harm aduk  am bu
láns ellátás u tán  járóbeteg-ellátásuk 
m arad t. M egállapításuk szerint a köz
lekedési balesetek  ny ilvántartása nem  
m egbízható (csak m integy 40% -uk 
szerepel), ezért javasolják  a kórházak 
bevonásával nem ze ti regiszter fel
állítását. M unkaidőben  megfelelően 
lá tják  el a sérülteket, de a sérültek 
többsége m un k a id ő n  kívül érkezik 
(30% -uk 21h u tán ). Bár a sérültek 
három negyedében  a sérülés súlyossá
ga nem  haladja m eg az ISS 5 értéket, 
m égis a sérültek  egyéb betegeknél 
lényegesen gyak rabban  igényelnek 
kórházi elhelyezést és utókezelést. 
A perifériá t és a periférián  elhelyez
kedő kórházak  sérültellátását is figye
lem be kell venn i a traum atológiai 
osztályok és a nem zeti traum aregisz
te r m egszervezésekor.

[Ref: H azánkban  is vannak trau
m atológiai osztállyal rendelkező kór
házaktó l távol fe k v ő  perifériás terüle
tek -  Sopron, Sátoraljaújhely  -, ahol a 
m egfelelő szin tű  sérültellátás különös 
erőfeszítéseket igényel. A jö v ő  mutatja 
meg, hogy a szállítás tökéletesítésével 
sikerül-e a je len leg inél költséghatéko
nyabb megoldást találni.]

Kazár György dr.

Tüdőgyógyászat
A mellhártyaüreg fertőzésének defi
níciója és járványtana. Strange, Ch., 
Sahn, S. A. (D ivision of Pulm onary 
an d  Critical Care M edicine, Medical
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U niversity  o f South C arolina, 171 
Ashley Ave, Room 812-CSB, C harles
ton , SC 29425): Semin. Respir. Dis., 
1999,14, 3-8.

Az in trap leuralis infekciók d iagnó
zisa és kezelése nehéz, mivel a po- 
liaetiológiás kórkép ep idem ioló
giai, bakterológiai és prognosztikai 
jellem zői igen változatosak lehet
nek. A m ellkasi sérülések (penetráló , 
tom pa) u tán  em pyem a d irek t kon t
am ináció , a m ellűri véröm leny in
fekciója, illetve iatrogén fertőzés 
következtében alakulhat ki. Gyako
risága 1-5% , és nincs tudom ányos 
bizonyíték  arra, hogy antib io tikus 
profdaxis ezt az arányt csökkentené.

A iatrogén pleuralis fertőzések 
m ellkascsapolás vagy egyéb invazív 
m ellűri, ritkábban  hasi beavatkozás 
u tán  alakulhatnak  ki. Im m unhiányos 
állapot a bakteriális fertőzés rizikóját 
növeli.

A parapneum oniás m ellkasi fo
lyadék a hagyom ányos beosztás 
szerin t lehet: 1. szövődm ény m entes 
-  a m ellkasi folyadék az a lapbe
tegséggel együtt gyógyul, 2. szö
vődm ényes -  an tib io tikus kezelésre 
nem  gyógyul és az em pyem a m eg
előzésére m ielőbb szívókezelést (is) 
kell alkalm azni, 3. em pyem a. Sokan 
a m akroszkóposán  nem  gennyes, 
de b ak tériu m o t ta rta lm azó  (Gram - 
festés, tenyésztés) m ellkasi folyadé
kot is em pyem ának nevezik. A defi
n íció ilyen irányú kiterjesztésének  
n incs klinikai je lentősége, hiszen 
a szövődm ényes m ellkasi folyadék 
m indenképpen  azonnali beavatko
zást igényel.

A fertőzéses eredetű  m ellkasi fo
lyadék  leggyakoribb okai: b ak te riá 
lis penum on ia  (40-70% ), iatrogén 
fertőzés, traum a, m ediastinalis és 
hasi infekció. Az em pyem a férfiak
nál gyakoribb, m int nőknél, vala
m in t halm ozottan  észlelhető b izo
nyos betegségek/állapotok esetében 
(bronchiectasia, gyógyult tbc, d ia 
betes, rheum ato id  p leu ropu lm ona- 
lis betegség és S treptococcus p n eu 
m oniae fertőzés).

A fertőzéses eredetű m ellhártya- 
fertőzésben szenvedők átlagos kórházi 
ápolási ideje 12,3-56,8 nap, a m orta
litás 0-51% . A betegség gazdasági vo
natkozásait eddig nem  vizsgálták.

Károlyi Alice dr.

A  mellhártyafertőzések mikrobioló
giája és antibiotikus kezelése. Everts,
R. J., Reller, L. B. (Clinical M icro
biology Laboratory, Boksz 3938, Duke 
U niversity Medical Center, D urham , 
NC 27710): Semin. Respir. Dis., 1999, 
14, 18-30.

Az em pyem a leggyakoribb oka b ak 
teriális fertőzés, bár hátterében  szá
m os egyéb m ikroorganizm us is áll
hat. Az ún. kevert fertőzések gyako
risága 30-43%. A bakterio lógiailag  
negatív em pyem a leggyakoribb oka a 
m intavétel előtt a lkalm azott an tib io 
tikus kezelés, bár feltétlezik a kó roko 
zó S. pneum oniae autolízisének le
hetőségét is.

Em pyem a kialakulása leggyakrab
ban  pneum onia, tüdőtályog, thoraco- 
tom ia, nyelőcsősérülés, m ellkasi tr a u 
m a, illetve hasüregi fertőzés kapcsán 
észlelhető. Az esetek többségében
S. pneum oniae, S. aureus, G ram -nega- 
tív  bacillusok vagy anaerobok  m u 
ta thatók  ki. Lényegesen ritkább  az 
actinom yceták, Legionellák, gom bák 
és paraziták  oki szerepe. Az ún. kevert 
fertőzések gyakoriak. Bizonyos pre- 
diszponáló tényezők fennállása ese
tén  egyes m ikroorganizm usok  által 
okozott fertőzések nagyobb arányban  
fordulnak elő. A m ikrobiológiai d iag
nosztikus lehetőségek megfelelő k i
használása érdekében a k linikus és a 
klinikai m ikrobiológus szoros együ tt
m űködésére van szükség.

A m ellkasi folyadékgyülem ek tö b b 
sége nem  fertőzéses eredetű. Klini- 
kailag em pyem a gyanúja általában 
akkor m erül fel, ha a p rediszponáló  
tényezők fennállása m ellett az infek
ció jeleit és tüne te it is észleljük. Ek
kor m ellkascsapolást kell végezni. 
A m ennyiben a p u n k tá tu m  Light-féle 
k rité rium ok  alapján transsudatum - 
nak  bizonyul, a m ellkasi folyadék- 
gyülem  fertőzéses eredete k izárható , 
a tenyésztés felesleges. A m ellűri fer
tőzés okának m egállapításához igen 
fontos a megfelelő anyagvétel, vala
m in t szigorúan be kell ta rtan i a vizs
gálati anyag szállítására vonatkozó 
szabályokat. A leggyakoribb pleuralis 
fertőzések etiológiájának feltárását a 
biopsziás anyagvétel nem  javítja, a 
szövődm ények szám át azonban n ö 
veli. A laboratórium i vizsgálatok 
során  feltétlenül el kell végezni a 
mellkasi folyadékgyülem üledékének 
Gram -festését -  m elynek eredm énye 
az em pirikus kezelés m egválasztá

sához nyújthat segítséget - ,  valam int 
a punktátum  aerob és anaerob  te 
nyésztését. A szilárd táptalaj alkal
m azásának előnye, hogy az esetleges 
kontam ináció könnyebben valószí
nűsíthető. A klinikus és a k lin ikai m ik
robiológus együttm űködése k ü lönö 
sen akkor fontos, am ikor a ritkábban  
előforduló kórokozók irányában  vég
zendő kiegészítő labora tó rium i vizs
gálatok elvégzéséről kell dönteni. 
Hagyományos m ikrobiológiai vizsgá
latokkal az em pyem a okát kb. az 
esetek 10% -ában lehet m egállapítani.

Ha a Gram-festés alapján nem  lehet 
az etiológiát valószínűsíteni, akkor az 
általános ajánlások figyelembevételé
vel kialakított egyéni elbírálás szerint 
kell a széles spektrum ú, anaerobokra is 
hatásos antim ikrobás kom binációt be
állítani. Az antibiotikum ok penetráció
ja  a fertőzött m ellhártyaüregbe általá
ban jó, tehát a gyógyszerek a szokásos 
dózisban adhatók. Az alkalm azás m ód
jának (iv., orális) általában nincs nagy 
jelentősége, de m egfontolandó „step 
down” adagolási m ód alkalmazása. 
A gyógyszeres kezelés ideális idő tarta
m ának m eghatározására korrek t tudo 
mányos vizsgálat még nem  történt. 
A leggyakoribb infekciók esetén a né
hány hetes antibiotikus terápia a m eg
szokott, bizonyos fertőzések esetén 
(Actinomyces, Nocardia) azonban több 
hónapos kezelés szükséges. Kizárólag 
antibiotikum  adásával az em pyem a 
nem  gyógyítható meg, ezért mielőbbi 
sebészi konzílium  szükséges a fertőzött 
mellkasi folyadékgyülem eltávolítása 
céljából.

Károlyi Alice dr.

A mellhártyafertőzések ábrázolásá
nak technikái. Levin, L. L., Klein, J. S. 
(D epartm ent o f Radiology Beth Israel 
Deaconess M edical Center, 330 Brook
line Ave, Boston, MA 02215): Semin. 
Respir. Dis., 1999,14, 31-38.

A közlem ény elsősorban a leggyako
ribb fertőzéses eredetű  p leu ra lis fo
lyamat, a parapneum on iás m ellkasi 
folyadék ábrázolásának lehetőségei
vel és egyes vizsgálatok indikációjával 
foglalkozik.

Konvencionális röntgenfelvételek: 
A hagyom ányos p-a irányú  m ellkas
felvételen a m ellkasi folyadék a test
helyzettől függően ábrázolódik . A 
mellkasi folyadék k ia lakulásának  
kezdetekor a folyadék a subpulm o-
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nalis régióban helyezkedik el. Ilyen
kor álló helyzetben lévő betegnél az 
érin tett oldali rekeszárnyék m egem el
kedése és medialis részének kiegye
nesedése látható. 200 m l-nél nagyobb 
m ennyiségű mellkasi folyadék esetén 
a costophrenicus szöglet k itö ltö tt, 500 
m l-t m eghaladó m ennyiség esetén  a 
p -a és oldalirányú felvételen jellegze
tes hom orú árnyék (Ellis-Damoiseau- 
vonal) látható.

Az oldalt fekvő helyzetben (lateral 
decubitus) készült felvétellel m ár 5 
ml szabad folyadék is kim utatható . 
A mellkascsapolást azonban általában 
akkor szokták elvégezni, ha ezzel a 
technikával készült felvételen a pleu- 
ralis árnyék vastagsága legalább 1 cm.

Hanyatt fekvő helyzetben készített 
röntgenfelvételen a mellkasi folyadék 
ábrázolódása kevésbé egyértelm ű. Gya
nújelek: egyoldali homályos fedettség, 
a costophrenicus szöglet kitöltöttsé- 
ge,csúcsi pleuralis árnyék (pleural cap).

A pleuralis adhéziók közö tt lévő 
(lokalizált) mellkasi folyadék elhe
lyezkedése független a testhelyzettől. 
Lokalizált mellkasi folyadék a mell- 
hártyalem ezek között bárho l k ia la
kulhat. Interlobaris elhelyezkedés 
esetén tum orgyanús árnyékként áb- 
rázolódhat (pszeudo- vagy fan tom 
tum or). Ha lokalizált mellkasi folya
dék környezetében a tüdőparenchym a 
nem  ép, a kóros árnyék m ibenlétének  
tisztázására egyéb vizsgálatot/kat kell 
végezni. A hagyom ányos rön tgenfel
vétel hiányossága, hogy nem  m indig  
alkalm as a mellkasi folyadék m eny- 
nyiségének megbecsülésére, valam int, 
hogy a m ellhártya, illetve a perifériás 
parenchym ás laesio elkülönítését sok 
szor nem  teszi lehetővé.

Komputertomográfia (CT): Segítsé
gével a parapneum oniás m ellkasi 
folyadék m ár korai stádium ban k im u 
tatható, a pleuralis és parenchym ás 
elváltozás nagy biztonsággal elkü lö 
níthető , a m ellkasi folyadék helye és 
m ennyisége pontosan m egállapítható  
és nem ritkán  a mellkasi folyadék spe
cifikus jellemzőivel kapcso la tban  is 
inform ációt ad. Különösen alkalm as a 
lokalizált m ellkasi folyadék (lencse 
alakú, vékony szélű, hom ogén, cran io- 
caudalis irányú, a pleurával v iszony
lag nagy felületen érintkező árnyék) 
és a parenchym ás elváltozás elkü lö 
nítése.

Ultrahang (UH): A m ellh á rty a  
felületes elhelyezkedése m ia tt m eg
felelő UH-készülékkel vizsgálható.

Alkalmas a m ellkaspunkció , a p leura 
tüdőbiopszia, illetve a drenázs op ti
mális helyzetének m eghatározásá
ra, segítségével a m ellkasi folyadék 
m ennyisége pon tosabban  m egbecsül
hető, m in t a decubitus felvételen. 
Nagy előnye, hogy a betegágy m ellett 
is alkalm azható . U H -vizsgálattal a 
m ellkasi folyadék echoszegény, eset
leg szeptált, a légzéssel változó alakú 
terü letkén t ábrázolódik.

Mágneses rezonanciás ábrázolás 
(MRI): A  p leu raűri fertőzések érté
kelésében nincs nagy jelentősége, 
mert, bár a m ellkasi folyadékot ábrá
zolja, de a parenchym a elváltozásainak 
feltárásában értéke korlátozott. Alkal
mas a transsudatum , az egyszerű és 
szövődményes exsudatum  elkülöní
tésére, de költséges volta m iatt erre 
gyakorlatilag nem  használják.

A kontrasztanyagos CT indikációi: 
Jódos kon trasz tanyag  alkalm azása 
után jól áb rázo lód ik  m indkét mell- 
hártyalem ez, valam in t az extrapleu- 
ralis szövetek (zsír- és kötőszövet). 
Empyema irányában  gyanújel az 
extrapleuralis zsírszövet elvékonyo- 
dása és a m ellhá rtya  m egvastagodása. 
K ontrasztanyag adása u tán  végzett 
vizsgálattal az em pyem a és a tü d ő 
tályog jó l d ifferenciálható.

A képalko tó  eljárások racionális 
alkalm azása: Első lépésként p -a és 
oldalirányú felvételt kell készíteni. 
Decubitus felvétel készítése akkor 
indikált, ha a fizikális jelek alapján a 
mellkasi folyadék fennállásának gya
núja m erü l fel, vagy ha a costophreni
cus szöglet k itö ltö tt. Mellkasi UH- 
vizsgálat végzése javallt, h a  a hagyo
mányos röntgenfelvételek nem  egy
értelm űek, a d iagnosztikus csapolás 
vagy drenázs helyének m eghatározá
sára, k ritik u s  állapotban  lévő vagy 
géppel lélegeztetett beteg esetében a 
punkció helyének kijelölésére. CT ké
szítése indokolt a pleuralis és paren 
chymás elváltozás feltárására akkor, 
ha a hagyom ányos rön tgen- és az 
UH-vizsgálat a helyzetet nem  tisztáz
ta. K ontrasztanyagos CT-t kell végezni 
a tüdőtályog és az em pyem a elkülö
nítésére, a lokalizált m ellkasi folyadék 
helyének és k iterjedésének m egha
tározására, a k ísérő  centrális vagy 
hilaris á rnyék  feltárására, torako- 
szkópia, zárt vagy nyűt drenázs/dekor- 
tikáció elvégzése előtt, a m ellűri 
szívókezelés és az in trap leuralis fibri- 
nolitikus te ráp ia  m onitorozására , a 
pulm onalis elváltozás m orfológiájá

nak  részletes m egism erésére. A rész
letezett ábrázolási technikák nem  
alkalm asak az esetleges későbbi szö
vődm ények, illetve a prognózis előre
jelzésére.

Károlyi Alice dr.

A lokális fibrinolitikus terápia sze
repe az intrapleuralis fertőzések ke
zelésében. Bouros, D. és mtsai (De
p artm en t of Pneum onology and 
Clinical Pharm acology, University 
H ospital, H eraklion 71110 Crete, 
Greece). Semin. Respir. Dis., 1999, 14, 
39-47.

A m ellhártyafertőzések  azonnali an- 
tib io tikus és megfelelő időben al
kalm azo tt effektiv szívókezelésének 
fontos szerepe van a súlyos pleuralis 
szövődm ények m egelőzésében. A tra 
dicionális drenázs nem  m indig haté
kony. Ennek oka lehet többrekeszes 
em pyem aüreg, a cső megtörése, rossz 
helyzete, illetve obstrukció ja (visco- 
sus vagy m egalvadt váladék). Ez u tób
bi elkerülésére m ár 50 éve próbál
koztak  fib rino litikum  intrapleuralis 
adásával, de gyakori allergiás reak
ciók m ia tt e kezelési m ód nem  vált ál
talánossá.

A 70-es évek végén tisztíto tt sztrep- 
tok inázt (SK) állítottak elő, amely in 
direkt aktiválja a fibrinolitikus rend
szert és csak ritk án  okoz allergiás 
reakciót. A m ásik hatásos fibrinoliti
kum  a d irek t p lazm inogén aktiváló 
u rokináz (UK), am i nem  vált ki tú lér
zékenységi reakciót, de a SK-nál sok
kal drágább. M indkét szer alkalmas az 
in trap leuralis fibrinolízis elérésére, 
azonban az ideális dozirozást, illetve 
a kezelés optim ális idő tartam át továb
bi random izált, kontrollált, össze
hasonlító  vizsgálatokkal kell m eg
határozni.

A jelenlegi álláspont szerint a szö
vődm ényes parapneum oniás mellkasi 
folyadék esetén a fibrinolitikum  in tra 
pleuralis adását m ielőbb -  lehetőleg 
m ár a fib rinopuru lens szakaszán -  el 
kell kezdeni. A kezelés eredm ényessé
gét a fibrinolitikum  m onitorozásával 
követik. Egyes ku ta tók  kudarcnak m i
nősítik , ha a javulás nem  indul meg 
2-3  n apon  belül, m íg m ások -  leg
alább a részleges javulás elérésére 
-  hosszabb (10-14 nap) kezelést ja 
vasolnak. Ha az intrapleuralis fib
rino litikum  nem  hozza meg a k í
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vánt eredm ényt, a sebészi beavatko
zás lehetőségét kom olyan m érlegelni 
kell.

Az intrapleuralis fibrinolitikus 
kezelés abszolút kontraindikációi: 
az adott készítm ényre való aller
giás reakció, bronchopleuralis fistula, 
48 órán  belüli traum a vagy sebé
szeti beavatkozás. Relatív k o n tra 
indikációk: 7-14 napon belül tö r
tén t nagy hasi vagy mellkasi m űtét, 
a kórelőzm ényben haem orrhagiás 
stroke, 14 napon  belüli koponyam űtét 
vagy koponyatraum a, alvadási zavar, 
SK adása esetén régebbi SK fibri- 
nolízis, illetve streptococcus-fertőzés.

Károlyi Alice dr.

A parapneumoniás mellkasi folyadék 
szívókezelésének indikációi. Heffner, 
J. E. (D epartm en t o f M edicine, M e

dical U niversity of South Carolina, 
171 Ashley Ave, Charlston, SC 29425): 
Semin. Respir. Infect., 1999,14, 48-58.

A m ellkasi folyadék szívókezelésének 
indikációját több tényező együttes 
m érlegelése alapján kell felállítani. 
Tekintetbe kell venni a beteg  általános 
állapotát és esetleges egyéb egyidejű 
betegségeit, az aktuális betegség kli- 
n ikum át (anaerob fertőzés lehető
sége, elhúzódó, anaem iával és hypo- 
proteinaem iával k ísért betegség, az 
an tim ikrobás kezelés kudarca, v iru 
lens bak térium m al tö rté n t fertőzés). 
A drenázs bevezetése m elle tt szól 
a nagy  m ennyiségű m ellkasi folyadék, 
a nívós intrapleuralis árnyék, a leto- 
kolt mellkasi folyadék, a jelentős pleu
ra- megvastagodás. A mellkasi folyadék 
jellem zői közül a szívókezelés szük
ségessége m elletti érv, ha a mellkasi 
folyadék m akroszkóposán genny (ab

szolút indikáció), illetve a váladék 
Gram-festése és/vagy tenyésztése so
rán baktérium  m utatható k i (nagy 
súllyal tekintetbe veendő észlelések) 
alacsony pH  (7,3-7,4) és/vagy alacsony 
cukor (80-100 mg/dl), m agas LDH (re
latív indikációk).

A  gennym ell k ia laku lásának  vo
natkozásában a téves alul- vagy  tú l
értékelés következm ényeit (elhúzódó 
gyógyulás, m aradandó egészségkáro
sodás, felesleges k iadások) az em pye
m a vonatkozásában alacsony és m a
gas rizikójú  betegeknél egyénileg ta 
nácsos mérlegelni. A helyes döntést 
általában  a beteget először kezelő o r
vos m ulasztja el. Ezért a drenázs- 
kezelés szükségességének p o n to s in 
dikációit feltáró klinikai v izsgálatok 
végzése m ellett az o rvosok  ilyen 
irányú továbbképzésére is sú ly t kell 
helyezni.

Károlyi Alice dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

A Lym e-kór terápiájáról

T. Szerkesztőség! Amikor válasz t ke
restem  a Lakos, A., Nagy, Gy.: A ntib io
tikum -kom bináció  hatása L ym e-kórt 
okozó B orrelia burgdorferi szapo
rodására  Orv. Hetik, 1999, 140,
1529-1532. közleményre, vélem énye
m et kedvesen sürgette a szerzők  ded i
kált különlenyom atának m egérkezé
se. K ísérleteikkel szándékoltan 1991- 
ben m egjelen t eredeti közlem ényem  
(3) utánvizsgálatát kívánták elvégez
ni. Ez m u ta tja  a fölvetett kérdés 
fontosságát (20,21). E redm ényeik  k ö 
vetkeztetéseik azonban szöges ellen
tétben v an n ak  mind in vitro, m ind  
in vivo észlelt adataim m al, ta p asz ta la 
tom m al. E nnek  csak részben oka az, 
hogy a szerzők  célja szerinti u tánvizs- 
gálat való jában  egy ném ileg hason ló  
körü lm ények  között elvégzett új k í
sérlet volt.

Az igazi kérdés tehát az, hogy kom 
binált vagy monoterápiát a lk a lm a z
zunk-e a Lym e borreliosis g yó g y ítá 
sánál.

A Lyme borreliosis gyógyításánál 
napjainkban is jelentős nehézségekkel 
és vélem énykülönbségekkel ta lá lko 
zunk. A kezelés terén m a ugyanúgy  
nincs consensus, mint k o rábban  (12, 
15). U gyanerre a felismerésre ju th a t
tunk  a IV. V ilágkonferencián 1990- 
ben is. Az ekkor szervezett Terápiás 
Kerekasztal megbeszélésen a résztve
vők két p á r tr a  szakadva élesen v ita t
ták a doxycyclin, illetve a pen ic illin  
terápiás elsőbbségét. A vita tú l heves
sé válását Weber professzor hozzászó
lása előzte meg:

„Tisztelt Kollégák m ost a betegek 
minél jo b b  gyógyítása érdekében  jö t
tünk össze!” (22). Az akkor tö rtén tek , 
a b em u ta to tt poszterek, valam in t 
kísérleti eredm ényeim  és az iro d alm i 
ism eretek segítettek m unkah ipo tézi
sem kialakításában.

A m enny iben  a Lyme b o rre lio sis  
egyetlen an tib io tikum m al végzett 
gyógyítása erősen v ita tha tó , ak 
kor -  a te ljes gyógyulás é rd ek éb en  -  
szükségszerű gyógyszer-kom biná
ciókat a lkalm azni, illetve az a lk a lm a
zott an tib io tikum ok  hatását a  k ó r 
okozó alkalm azkodását m eg ak ad á
lyozó gyógyszerrel, gyógyszerekkel 
tám ogatni.

A kívánt feltételnek megfelelő ed 
digi egyetlen lehetőséget még 1990- 
ben m egtaláltam . A Borrelia b u rg d o r
feri sensu sc rip to  (B31) in vitro  v izs
gálatával igazo ltam  egy DNS-giráz- 
gátló, a fluoroquinolon  (peflacin) 
synergicus tu la jdonságát, am ely a cef- 
triaxon h a tá sá t tízszeresére, a doxy
cyclin ha tásá t százszorosára fokozta. 
(3,10)

A kkor m á r  kezeltek más betegsé
geket pefloxacin t alkalm azó an tib io 
tikum -kom binációkkal, és az alábbi 
hivatkozás m egtalálható  eredeti köz
lem ényem ben is. A Lyme borreliosis 
m ono te ráp iá ra  rezisztens eseteiben 
tehát elvileg alkalm azhatók voltak a 
Borrelia b u rg d o rfe ri sensu scripto in 
vitro v izsgálatánál synergism ust m u 
tató an tib io tik u m o k  (16).

A Lyme borre liosis diagnózisát 
m indig konzu lta tív  alapon állapítjuk 
meg. A szero lóg ia i d iagnosztikához 
m inden ese tb en  előzetes absorbtio  
után a lkalm azo tt gyári reagenseket 
használunk: PHA (Diagast.Franciao.), 
illetve P39-ELISA (ImmunoW ell, 
USA). A vizsgálatok  saját m ódosítá
saink szerin t tö rténnek . A CDC által 
ajánlott, m á so d ik  generációs, P-39 re- 
com binans an tigén  tartalm ú  ELISA- 
kittel végzett m eghatározásokat u tó 
lag végeztük. E nnek  lehetőségét az 
egykori OKI Szerológiai L aborató
rium  Savóbankjában  tárolt savók b iz
tosították. Az esetenkénti egyedi d ö n 
tés alapján  alkalm azott kezelés(ek) 
hatását á lta lában  három -ötéves u tó 
gondozással ellenőrizzük. K linikai 
tapasz talata ink  alapján , a Lyme b o r 
reliosis kom biná lt antibiotikum os 
kezelésénél m a m ár ciprofloxacinnal 
fokozzuk a kom binációban  egyidejű
leg a lkalm azott m ásik  antibiotikum  
hatását. Az V. V ilágkonferencián egy
éves átlagos u tánkövetés során össze
gyűjtött ad a ta in k ró l szám oltunk be. 
Poszteren b em u ta to tt eredm ényein
ket a nem zetközi bíráló bizottság 
kiemelte, és a kezelésről szóló kerék
asztalon szóbeli ism ertetésre is alkal
m asnak m in ő síte tte  (2).

Szerzők sa já t eredm ényük tü k ré 
ben a kongresszusi összefoglalót b í
rálják.

M agunk a fen ti betegcsoport k é 
sőbbi, á tlagosan  öt, illetve hétéves 
utógondozása so rán , a m onoterápiá-

san kezelt betegek  korábbi gyógyulási 
eredm ényeivel tö rtén t összehasonlí
tás alapján  m egbizonyosodtunk a 
Lyme borre liosis kom binált an tib io 
tikum os kezelésének hatékonyságá
ról. Egyidejűleg fölism ertük, hogy 
ennél a betegségnél szinte m inden 
an tib io tikum  javulást eredm ényez, 
am ely az in vitro  k ísérletekben h a tá
sosnak bizonyult. Ez a javulás azon
ban nem  azonos a gyógyulással. 
U tóbbi fö lism erésünket az anam nézis 
adatai, illetve az utógondozás során  
észlelt recid ívák  vissza is igazolták. 
Tapasztalatainkról a Szent Rókus 
Kórház által rendezett M illecentená- 
rium i O rvos Kongresszuson (B uda
pest, 1996. m ájus 30.), m ajd a kórház 
kétszáz éves fennállása alkalm ából 
rendezett Ü nnepi Tudományos Ülé
sen (B udapest, 1998. m ájus 28.) szá
m oltunk be (20,21).

Tapasztalataink jellegüket tek in t
ve önkontrollos-vizsgálatok eredm é
nyeinek tek in thetők . M inden általunk 
alkalm azott an tib io tikum  M agyar- 
országon bejegyzett gyógyszer. A lkal
m azásuknak  speciális ellenjavallata 
nincs. -  Az összegyűjtö tt esetek szá
m a, és az u tánkövetési idő jóval m eg
haladja az eddig  ism ertetett terápiás 
közlem ények adatbázisát. Értékelé
sünk  szigorúbb a szokásosnál: Esze
rin t gyógyultnak nyilváníto ttuk  a tel
jesen panasz- és tünetm entes beteget, 
javu ltnak  azokat, akik  legfeljebb egy 
ún. kis panasz ró l szám oltak be. A 
betegség korábbi tüne te it utóbbi b e te
geknél m ár nem  találtuk. Az iroda
lom ban elfogadott értékelés szerin t a 
kom binált kezelés hatására gyakor
latilag m inden  beteg  m eggyógyult, 
összesítésünk alap ján  98 százalék.

A kom binált antibiotikum okkal 
végzett kezelés tehát joggal képezheti 
további, m ost m ár tervezett vizsgála
tok  alapját.

Lakos és N agy  a dolgozatukban 
közölt in vitro  eredm ények és irodal
m i ism ereteik  alap ján  a fenti h ipo té
zist cáfolják, edd ig i tapasztalatainkat 
vitatják, k lin ikai eljárásunkat hely te
lenítik, vagyis eddig i ism ereteinktől, 
leleteinktől, és tapasztalatainktól is 
m inden tek in te tben  eltérő vélem ényt 
fogalm aznak meg.

Az in vitro  vizsgálataiknál alkal
m azott B orrelia garn ii (MK-6) altörzs 
több tu la jdonságában  eltér az általam  
vizsgált B orrelia burgdorferi sensu 
scripto (korábban  B31) altörzstől. Az 
u tóbbi altörzs nem zetközi vizsgála
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toknál akkor is, m a is általánosan 
használt, ezért lá ttam  célszerűnek az 
alkalm azását. Ezzel ráadásul a te r
vezett kísérleteknél várt új m egfi
gyelések nem zetközi összehasonlít
hatóságát is b iz tosíthattuk . A kkor a 
többi altörzsről m ég csak feltételezé
seink, vagy még azok sem  voltak (23).

N apjainkban m indkét altörzs s ta n 
dardnak  számít, jelenleg m ár több 
altörzs alkalm azása a kívánatos. 
U tánvizsgálat esetében tehát nehe
zen elfogadható a szerzők indoklása. 
A pontos összehasonlításhoz azonban 
m indenképp szükséges lett volna az 
eredeti közlem ényben alkalm azott a l
törzs vizsgálata is. U tánvizsgálatnak 
m ár csak azért sem  felelt m eg szerzők 
vizsgálata, m ert professzor Stanek 
ajánlására (8) a tőle kap o tt nem ze t
közi altörzs fenntartásánál m agunk 
antib io tikum ot nem  használtunk , va
gyis a kórokozók a kísérleteim  során  
találkoztak először az an tib io tiku 
m okkal. Az alkalm azott an tib io tiku 
m ok a doxycyclint kivéve azonosak 
voltak, am elyből nem  a kém iai alap- 
vegyületet, hanem  a közforgalm i k i
szerelésű, vízoldékony vibram ycint 
használtuk. (Ma V ibravenös gyári 
névvel, az eredeti készítm ény érfal- 
károsító  hatását m ár nem  m utató  in t
ravénás doxycyclin N yugat-Európa 
országaiban beszerezhető.)

Ezzel szem ben a szerzők az izolálás 
első pillanatától, és a B orrelia garinn i 
(MK-6) törzs fenntartása során is hasz
náltak  an tib io tikum ot. Ennek egy k í
sérlet kapcsán tö rté n t felfüggesztése, 
egy m ásik an tib io tikum  alkalm azása 
és hatásának  vizsgálata m ár önm agá
ban  is különbségeket okozhatott. Rá
adásul az eredeti közlem énnyel szem 
ben (3) a szerzők két nagyságrenddel 
alacsonyabb csíraszám ot használtak  
vizsgálataikhoz (10).

A szerzők szerin t, és az erre vonat
kozó egyetlen irodalm i idézetük a lap 
ján  az eltérő altörzsek vizsgálata nem  
okozhat különbséget. A Borrelia b u rg 
dorferi sensu lato an tib io tikum -ér
zékenységét vizsgáló szám os közle
m ényben azonban ennek ellenére 
eltérő adatok kerültek  m egállapításra. 
Az irodalom ból ism ert Borrelia b u rg 
dorferi sensu lato an tib io tikum -érzé
kenységére jellem ző M IC-értékek 
m unkacsoportoktól, és a vizsgált al- 
törzs(ek)tő l függően is különböztek. 
Azonban az eddigi közlem ények csak 
m ennyiségi különbségekrő l tu d ó 
sítanak. -  így  példáu l Mursic, V. P,

Wilske, B. és mtsai. (13) -  N eubert és 
m unkatársainak  1993-ban, valam int 
1999-ben végzett, később idézett két 
kísérletsorozata (9, 14) is eltérő 
m ennyiségi adatokat közöl ugyan, de 
m indkét m unkacsoport megegyezik 
abban az eddig agyonhallgato tt tény
ben, hogy a ciprofloxacin hatékony a 
Borrelia bugdorferi sensu  lato ellen. 
A m üncheni m unkacsopo rt (13) még 
az ofloxacin hatékonyságát is m egál
lapította, sajnos pefloxacinra vonat
kozó adatokat nem  közölnek. Ennek 
ellenére valószínű, hogy  a hasoló 
szerkezetű pefloxacin is károsító  h a 
tással b ír a Borrelia bu rgdo rferi sensu 
lato törzsekre.

A ciprofloxacin 2,0, illetve 1,0 mg/1 
hatékony koncentráció i alatti szub- 
dózisok (0,75 mg/1, illetve 0,50 mg/1) 
fág indukáló hatásának  sem m i köze 
sincs sem  az általunk in vitro  észlelt 
synergista hatáshoz, sem  annak  kli
nikai hatékonyságához. A vizsgálatok 
elméleti jelentősége, hogy  egyszerre 
két fágtípust is ki tu d tak  m uta tn i a 
fágok által föloldott Spirochaetákban
(9).

A DNS-giráz B orrelia burgdorferi 
sensu lato esetében já tszo tt alapvető 
fontosságát C oum erm ycin A 1 kísérle
tes vizsgálatai kapcsán  állapíto tták  
meg. Ezen vegyület szin tén  csak el
méleti jelentőséggel bír, h iszen az em 
berre m érgező hatású  (17).

A fölsorolt kísérletes adatok  fluro- 
qu ino lonokra is vonatkozó hipotézi
sünket nem  cáfolják.

Ellenkezőleg: m egerősítik  azt.
A gyógyszerhatást elem ző követ

keztetéseikben a szerzők (10) elte
k intenek a Borrelia bu rgdo rferi sensu 
lato hosszú szaporodási ciklusától, 
valam int az an tib io tikum -kapcso ló 
dás tartósságátó l is, és ezért gondol
ják tévesen, hogy „m ivel egyes szöve
tekben a gyógyszerszedési szünetek
ben 0,4 m g/l-es pefloxacin-koncent- 
ráció előfordulhat, elképzelhető, hogy 
a Bózsik által javasolt gyógyszerkom 
bináció k im ondo ttan  javítja a borre- 
liák túlélési esélyeit, vagyis hátráltatja 
a beteg gyógyulását.” Ezzel szem ben a 
peflacin a szerzők 3. ábrája  szerinti 
in vitro, de az irodalm i adatok  szerint 
in vivo is rendkívül hosszú, a szérum 
ban tízórás felezési ideje a szerzők fel- 
tételezését alapjaiban cáfolja meg, 
m ert az általuk a gyógyszerszedés 
■egyes időszakaira feltételezett 0,4 
mg/l-es pefloxacin-koncentráció te
rápiás dózisnál sohasem  fordul elő.

M ásrészt a D N S-giráz-gátló fluoro- 
qu ino lonok  elsősorban a kórokozó 
osztódásakor károsítják  a Borrelia 
burgdorferi sensu latot. Tartós kap
csolódásukat posz tan tib io tikus hatá
suk is bizonyítja. így  a szerzők ál
lítása: „A pefloxacinnak a szerve
zetben elérhető legm agasabb kon
centráció ja sem bak teriosz ta tikus a 
bo rre liák ra , és így bak teric id  kon
centráció  végképp elképzelhetetlen.”
(10) -  sem  az irodalm i adatok , sem 
kísérletes adataink alapján  nem  értel
m ezhető.

Az általunk m egtalált gyógyszer
kom bináció esetében -  akár in vitro, 
akár in vivo  eredm ényekről van is szó 
-  a károsító  hatást a gyógyszerek nem 
önállóan  okozzák, hanem  a Synergis
mus, a tám ogató és együttes gyógy
szerhatás révén alakul ki a végső 
eredm ény.

A szerzők következtetése téves, 
b iológiai képtelenség: az energiát 
nem  igénylő növekedésosztódás felis
m erése nem  következik abból, am it a 
pefloxacinról írnak: „Ez azonban 
m égsem  jelenti azt, hogy a szer egyál
ta lán  nem  hat a B orreliákra. . ..m ó 
dosíthatják  a Borreliák anyagcseréjét, 
de m ás tu lajdonságait is. Erre utal, 
hogy a 4 mg/1 koncentráció  m ellett a 
tápo lda t pH -ja -  an n ak  ellenére, hogy 
a kórokozó jó l szaporod ik  -  kevésbé 
csökken, m in t a peflaxinm entes ol
daté.” M ásrészt erre utal, hogy  a „.. .4 
m g/l-nél alacsonyabb koncentráció jú  
pefloxacin kis m ennyiségű  doxycyc- 
linnel és ceftriaxonnal antagonista 
hatású , ső t serkenti a B orreliák  szapo
rodásá t és anyagcseréjét.” (10) -  Lehe
tetlen , hogy a pefloxacin 4 mg/1 kon
centráció  fölött egyedül, ez alatt épp a 
fokozottan  károsító  ha tású  doxycyc- 
linnel, vagy ceftriaxonnal együtt al
kalm azva (3) a Borrelia garin ii (MK- 
6) anyagcseréjét a lap ja iban  annyira 
m egváltoztathatná, hogy  a semi- 
anaerob  Borrelia bu rgdo rferi sensu 
lato ne glycolysissel, h an em  valamely 
m eghatározatlan  új b iokém iai úton 
jusson  a szükséges energiához. Bár jól 
ism ert, és elég nehézséget is okoz a 
Borrelia burgdorferi sensu  lato geno- 
és pheno typusának  h ihe te tlen  sokszí
nűsége, új típusú  energianyerést szol
gáló b iokém iai folyam at kialakulá
sára egyetlen irodalm i ada t sem utal. 
Ez pusz tán  a szerzők olyan feltétele
zése, am ely a kísérleti adata ikból nem 
következik. Kétséges ugyanis, hogy 
egy an tib io tikum  önm agában , vagy
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kisebb mennyiségeiben a k ó ro k o 
zó t károsító  gyógyszerekkel kom 
binációban  ellenkező hatású  lenne, és 
az anyagcsere m ódosításával tá m o 
g atná  a Borrelia garinii (M K-6) al
tö rzs  fennm aradását, szaporodásá t. 
Á ltalános tapasztalat szerin t an tib io 
tikum -kom binációk h a tásá ra  sok 
nagyságrenddel csökken a m u tációk  
előfordulása (3). Az anyagcsere ilyen 
je len tős változásának feltételezése 
ebben  az esetben kü lönösen  e llen t
m ondásos. Két teljesen kü lönböző  tá 
m adáspon tú  antib io tikum ról -  az 
anyagcserét befolyásoló doxycyclin- 
ről, illetve a sejtfalhoz kö tődő , an n ak  
felépülését károsító ceftriaxonró l -  
tételezik  ugyanis föl, hogy egyfo rm án  
kiváltja az anyagcserefolyam at szer
zők szerin t elképzelt változását. Az 
idézett irodalm i adatok -  fágindu- 
kálás, DNS-giráz-gátlás -  nem  jogosí
tan ak  az anyagcsereváltozásnak m ég 
a feltételezésére sem.

A fenti kettős an tib io tikum -kom 
binációk  alkalm azásakor észlelni vélt, 
de nem  kim utatott, „fokozott antago- 
n is ta  hatás” (10) pedig nincs, és egyál
ta lán  nem  is lenne értelm ezhető.

Ez a szerzők szerint feltételezett, de 
az in vitro  a kísérleti adatok által alá 
nem  tám aszto tt pefloxacinhatás h á t
rá lta tn á  a doxycyclin, illetve a ceftri- 
axon Borrelia garinii (M K -ó)-ra gya
korolt hatását. Bár még a vizsgált a l
tö rzsön  sem bizonyítják, de m ár ál
ta lános érvényűnek fogadják el és k i
je lentik , hogy:

„A Lyme borreliosis kezelésében 
ritk án  m erü lt fel a kom binált kezelés 
szükségessége.” (10, Bevezető), m ajd  
„ . . .a  Bózsik  által javasolt gyógyszer
kom bináció  k im ondottan jav ítja  a 
B orreliák túlélési esélyeit, vagyis h á t
rá lta tja  a beteg gyógyulását.” (10).

E nnek  ellenére maguk a szerzők  ír 
ják, hogy „Egyáltalán nem  biztos 
azonban, hogy ez a jelenség élőben  is 
m egfigyelhető lenne... ” (10).

A z  eredmények és következtetések  
kö zö tti különbségek okait a z a lábbi
akban látom.
Az eltérések valódi oka az, ho g y  a 
szerzők által az in vitro an tib io tik u m 
érzékenységi vizsgálatokhoz használt, 
saját MK-6 jelű, kullancsból izolált 
Borrelia garinii meghatározatlan m ér
tékben , de jelentősen károsodott.

A károsodás morfológiai je llem zői 
k iválóan látszanak az első hazai izo
lálásról beszám oló közlem ény e lek t
ronm ikroszkópos felvételén: a Spiro-

chaetákra, így a Lyme borre liosis 
m inden altö rzsére jellegzetes peri- 
plasm aticus endoflagellum ok k isza
badultak a bem u ta to tt Spirochaeta- 
ból. Ennek oka az, hogy a külső m em 
brán elpusztu lt. A finom szerkezetes 
kép tehát igazolja, hogy a szerzők által 
izolált és a vizsgálataikhoz alkalm a
zott Borrelia m orfológiai következ
ményekkel já ró  károsodást szenve
dett (11).

A károsodás egyik oka az, hogy  a 
szerzők k ísérlete ikben  is alkalm azott 
táptalajának pH -értéke (pH = 7,6) 
eltér az e lő írt sem leges pH -érték tő l 
(pH = 7,0). A finom szerkezetes k á ro 
sodásnak azonban  a kórokozó több  
fontos tu la jdonságát is hátrányosan  
kellett érin ten ie , hiszen pusztán  a tá p 
talaj pH -értékének  változtatására 37 
alkotórész kü lönbözőségét m uta tták  
ki (4).

A belső káro so d ás kü lönösen  kife
jezett lehete tt azért is, m ert az MK-6 
altörzs a k isszám ú passzázs m iatt 
még nem  alkalm azkodhato tt a m eg
változott körülm ényekhez: ism eretlen  
m értékű a táp ta la jban  kezdettől a l
kalm azott an tib io tikum  hatása a 
Borrelia garin ii (MK-6) altörzsre.

A szerzők tehá t károsodo tt k ó r
okozón, eredeti v izsgálatainktól el
térő körülm ények között, m ás a ltö r
zsön végezték kísérleteiket.

Alapvető kü lönbséget okoz még, 
hogy az in vitro  k ísérleteket m ásképp 
értékeljük. Az an tib io tikum ok  h íg ítá
sánál általam  alkalm azott -  és szerzők 
szerint is használt -  logaritm usos, 
sakktáblaszerű elrendezésben a sza
porodási gátlás sa játosan  jelenik m eg, 
m ert az an tib io tikum ok  h íg ításon
ként tízszeres lép tékben  fokozódó 
m ennyiségben kerü lnek  a táptalajba. 
Tízszeres m ennyiség i különbség ese
tében pedig m ind  a bak teriosztatikus, 
m ind a bak teric id  an tib io tikum  h a tá 
sára bacteriolysis alakul ki. A vizsgált 
antib io tikum -koncentráció  m ellett a 
Spirochaeta teh á t vagy épen m arad  és 
szaporodik, vagy föloldódik és nem  
látható. Ebben az elrendezésben tehát 
vagy van an tib io tikum hatás, és n incs 
kórokozó, vagy az an tib io tikum  alkal
m azott m ennyisége m ár hatástalan , és 
a Borreliák fö lszaporodtak . A k ísé r
leteinkben kia lakuló  egyértelm ű, 
igen/nem  válasz p on tosan  jelzi a v izs
gált an tib io tikum  hatásá t (3). Kivé
telesen fordult csak  elő, hogy a gátlást 
okozó an tib io tikum -m ennyiség  két 
hígításérték közé esett volna. Ekkor

lá tó terenként egy-két Borrelia bu rg 
dorferi épen m arad t. Az általam 
ilyenkor kétesnek  értékelt eredm ény 
esetén sem  érte  el a Lakos-N agy  által 
erre a kategóriára  m eghatározott 
„10-50 sp irochaeta /lá tó té r” értéket. 
K ísérletükben a b iz tosan  bacterioly- 
sist okozó, legnagyobb an tib io tikum 
koncentrációkban is előforduló lá tó
terenként! 1-10 Spirochaeta pedig 
az an tib io tikum hatást befolyásoló 
egyéb körü lm ényekre enged követ
keztetni.

A szerzők kísérleti eredm ényeit 
összegző 1. táb láza t adatai alapján 
(10), de a do lgozatom ban használt 
értékelés szerin t (3), tehát v itatható 
an tib io tikum -hatást lehetne csak iga
zolni, m ert m ég a negatívnak értékelt 
csövekben is voltak  Borreliák.

A szerzők értékelését elfogadva, és 
a kísérleti eredm ényeiket összegző
1. táblázat ada ta it használva (10) is 
legfeljebb a gyógyszerkom bináció h a 
tástalansága lenne bizonyítható, h i
szen m ind  a kontro llok , m ind  a kom 
binációk esetében azonos gyógyszer- 
m ennyiségnél végződik a szaporodás 
gátlása.

Ha a szerzők által bem uta to tt k ísér
leti adatok ellenére m égis elfogad
nánk, hogy létezik a gyógyszerkom bi
nációk szerzők által állított „szaporo
dást és anyagcserét fokozó hatása”, 
akkor is csak an tagonista  hatásról 
beszélhetnénk. De ezt a gátló hatást 
szerzők kísérleti eredm ényeit összeg
ző 1. táblázat ada ta i alapján nem  ál
líthatjuk, m e rt gátló  hatás esetén az 
egyszerre alkalm azott két an tib io ti
kum ból több kellett volna ugyanazon 
hatás eléréséhez. Vagyis antagonista 
együtthatás esetén  a vizsgálati csö
vekben, csak akkor nem  lehete tt volna 
észlelni a S pirochaeták  szaporodását, 
ha a vizsgálati cső az egyetlen an tib io 
tikum ot ta rta lm azó  kontroll csö
veknél nagyobb m ennyiségű an tib io 
tikum ot ta rta lm azo tt volna. Ebben az 
esetben a szerzők kísérleteiben még 
legalább a 0,4 mg/1 doxycyclin (téve
sen két 0,04 mg/1 koncentráció  van), 
illetve a 0,1 mg/1 ceftriaxon ta rta lm ú  
csövekben is zavarta lan  lett volna a 
Borreliák szaporodása.

Ehelyett az 1. táblázat azt m utatja, 
hogy a csak ceftriaxont, vagy csak 
doxycyclint ta rta lm azó  kontro ll csö
vekben is ugyanannál az an tib io ti
kum -m ennyiségnél, -hígításnál figyel
hető meg a gátló hatás, m in t a két an 
tib io tikum ot ta rta lm azó iban  (10).
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Ez a -  feltételesen m égis elfoga
do tt -  an tagonista  hatás is csak akkor 
lenne a szerzők szerinti m ódon  nega
tívan értelm ezető, ha eltekintenénk 
attól a jó l ism ert és a bevezetőben (10) 
általuk  is le írt ténytől, hogy Lyme 
bo rre lio sis  esetében az in vitro, de 
m ég az állatkísérletes adatokat is 
rendk ívü l óvatosan kell kezelni. Eze
ket esetenkén t egyáltalán nem  lehet a 
k lin ikai alkalm azással párhuzam ba 
hozni.

Erre az erythrom ycin esetében szer
zővel közös dolgozatunkban m ár nem 
zetközi fórum on is rám utattunk: (1)

Fentiekre szerzők által is idézett 
dolgozat különösen jó  például szol
gál: az in vitro  MIC és MBC értékek, 
valam in t az állatkísérletes adatok sze
r in t egyértelm űen hatásos roxithro
m ycin 2 x 150 mg adagban hatástalan 
volt Lyme borre liosisban  szenvedő 
betegek esetében: (8).

E llenpéldaként pedig ism eretes, 
hogy  a m onoteráp iásan  klinikailag 
ha tásta lan  roxithrom ycin a fenti dózis 
kétszeres m ennyiségében, és co-tri- 
m oxazollal együtt, kom binációban 
alkalm azva eredm ényesnek bizo
nyult. Lyme borreliosis chronica több 
esetében  elérte a többi antib io tikum  
hatásosságát, ám bár a co-tim oxazol 
egyedül in vitro, de klinikailag is 
hatástalan . Ezt a synergicus hatást in 
vitro  v izsgálatokkal igazolták (5,6,7). 
Mivel a Gasser által javasolt antib io ti
kum -kom bináció  hatása nem  fokozta 
a kezelés hatékonyságát, m agunk so
hasem  gondolkodtunk  alkalm azásán 
-  csak  elm életi jelentősége m iatt em 
lítem .

Kevéssé ism ert Steere professzor ál
tal közö lt tapasztalat, hogy a jelenleg 
elism erten  eredm ényes klinikai 
h a tású n ak  ta rto tt am oxycillin alkal
m azását gyakran követi nehezen gyó
gyítható  recidíva. Ráadásul a recidíva 
A rth roborre liosis lym ei helyett m ár 
N euroborre liosis lym ei form ájában 
okozta a tüneteket. Steere professzor 
k lin ikai tapasztalatát tehá t azt bizo
nyítja, hogy a hatásos antibiotikus 
kezelés alatt a kórokozó egyrészt 
alkalm azkodik  az előzőleg őt károsító 
an tib io tikum hoz, m ásrészt megvál
toz ta tja  patogenetikai tulajdonságát 
is, és az ízületek helyett egy m ásik cél
szervet, az idegrenszert betegíti meg. 
H a eltek in tünk  egy időközben  esetle
gesen elszenvedett reinfectiótól, ak
kor ez a tapasztalat egyértelm űen b i
zonyítja m ind  a kórokozó h ipo té

zisem ben  m egkövetelt a lkalm azkodá
si g á tlásának  szükségességét, m in d  a 
Lyme borre liosis gyógyításának b o 
nyolultságát. Az am oxycillin kétes 
gyógyhatásá t m agunk is tapasztaltuk . 
B etegünknél az am oxycillin-kezelés 
u tán , az ism ételt antibiotikus kezelé
sek ellenére, idült betegséggé alakult 
a kó rfo lyam at (19).

Legújabb eredm ény szerin t a cip
rofloxacin Borrelia burgdorferi sensu 
la to t in vitro  károsító  hatásának  m ér
téke azonos a Lyme borre liosis ke
zelésében világszerte alkalm azott 
doxycyclinével.

Az összehasonlító in vitro vizsgála
tokat Borrelia burgdorferi sensu scrip- 
to, Borrelia afzelii és Borrelia garinii 
altörzsekkel jónevű ném et szerzők 
végezték, és az idei VIII. Világkong
resszuson poszteren ism ertették (9). 
Kísérleteikkel megerősítették korábbi 
ism ereteinket a ciprofloxacin Borrelia 
burgdorferi sensu lato törzseken m uta
to tt gátló hatásáról. Ennek ism eretében 
egyáltalán nem  meglepő az általunk al
kalm azott gyógyszerkombinációk ha
tékonysága. -  Meg kell jegyeznem, 
hogy előttem  ismeretes volt ugyan a 
ciprofloxacin hatékonysága, ennek el
lenére m ég csak nem  is gondoltam  
m onoteráp iás alkalmazásra, hiszen 
vizsgálataim  során egészen m ás, a 
m unkahipotézisben leírt szem pontok 
vezettek.

A diagnosztikus és teráp iás ellent
m o n d áso k  alapvető okát abban  kell 
k eresnünk , és gyógyeljárásunkat ah 
hoz igazítani, hogy jelenleg m ár tu d 
juk:

A kórokozó fakultatív intracellula- 
ris paraz ita , am elynek intracellu laris 
m egjelenését aktuálisan nem  lehet 
m eghatározni.

A Borrelia burgdorferi sensu lato 
szám os alkotórésze hasonló, vagy 
azonos a hum án szervezet alkotóele
meivel, és ezért is, alapvetően befolyá
solja az im m unrendszer ellene irá
nyuló védekezését, akár autoagressiv 
folyam at kialakulását is kiváltva.

A B orrelia burgdorferi sensu lato 
az egész szervezetet m egbetegíti, és 
kezdettő l idült fertőzést okozhat.

A célszerv(ek), és így a k lin ikai tü 
n e tiek ) is szüntelen változhat(nak), 
vagyis a Lyme borreliosis pathogene- 
sise a kórokozó és a szervezeti h o 
m eostasis d inam ikus egyensúlyának 
függvényében változik:

E zért vannak  tünetm en tes sze- 
ropozitív  egyedek, és szeronegatív  sú 

lyos tünetek tő l szenvedők ebben  az 
egész szervezetet m egbetegítő  k ó r
képben.

Ezért lehet a tünetek  hullám zása 
alap ján  a kórokozó generációs cik
lusát m eghatározni, valam in t a diag
nózist klinikailag is valószínűsíteni. 
A generációs ciklus ism erete az ak
tuális betegnél alkalm azott terápia 
hosszának  objektív m eghatározásá
ban dön tő  szerepet játszik.

Tudatosítani kell végre, hogy  nem  
ism erjük  a Lyme borre liosist ak tuáli
san okozó Borrelia altörzs(ek) konk 
rét an tib io tikum  érzékenységét.

Tudatosítani kell végre, hogy jelen
leg a Lyme borreliosisban szenvedő 
betegek kezelésére csak az eddigi ta
pasztalatokat összegző terápiás sém á
kat tudjuk alkalmazni, az előre kivá
lasztott, célzott antibiotikum m al vég
zett gyógyításra egyelőre nincs lehető
ségünk.

A gyakorló orvos tehát ellentétes 
eredm ényekről szóló közlem ényeket 
olvashat, vagy akár ellentétes ered
m ényeket tapasztalhat m eg saját gya
korlatában  is. Paradoxonként m ind 
ezt egy olyan betegség esetében, 
am elynek kórokozója közism erten  
szám os an tib io tikum ra érzékeny.

E setenként egy rövid  k ú ra  is gyors 
és ta rtó s  eredm énnyel jár. M áskor a 
kezelő orvos a nagydózisú, és 40-90 
napos k ú ra  gyógyhatását tapasztalja 
meg. Előfordulhat, hogy m ég egy 
hosszú, és a Lyme borre liosis föl
fedezése óta eltelt idővel arányosan 
egyre hosszabbnak javasolt k ú ra  al
kalm azása során ism eri föl, hogy a 
kezelést ism ételni kell, m e rt a fertőzés 
ak tuális kórokozójának ak tuális an
tibiotikum -érzékenysége m ás volt.

Esetleg a kórokozó(k) a diagnózis 
fölállításának időpontjában m ár int- 
racellu larisan  is előfordul(nak), és a 
beteget m ásképp kellett vo lna kezelni.

Lehetséges, hogy a te ráp iás nehéz
séget egy genetikailag változéko
nyabb altörzs okozza, vagy  m áskor 
am iatt hatástalan  a kezelés, m ert a 
Borrelia burgdorferi sensu lato az im 
m unrendszer hom eostasisá t fö lborí
to tta , védekezését m eggátolta.

E lőfordulhat, hogy a Lyme b o rre 
liosis m ás betegséggel tö r té n t véletlen 
tá rsu lása  a sikertelenség forrása. -  Ez 
egyidejűleg eddig ism eretlen  diffe
renciáld iagnosztikai nehézségeket is 
okozhat.

A teráp ia sikere alapvetően  attól 
függ, hogy  az észlelt Lyme borreliosist
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p rim er fertőzés okozta-e, korai vagy 
késői stádium ban van-e a betegség
folyam at, esetleg reinfectio követ
kezm ényeként alakultak ki a k lin ikai 
tünetek . Reinfectióra az ECM-mel 
egyidejűleg k im utatott, tehá t nyil
vánvalóan a korábbi fertőzés követ
keztében term elődő IgG típ u sú  a n 
titestek  egyértelm űen u ta lnak , és in 
d ikálják  az intenzívebb kezelést. -  Ne
hezebb, de szükséges és esetenként 
lehetséges is az IgM típusú  ellen
anyagok jelentőségének m egítélése az 
infectio/reinfectio  igazolására.

Fentiek ism eretében szom orúan  
vettem  tudom ásul, hogy szerzők beis- 
m erten  m ás körülm ények között 
végzett, következetlenül kiértékelt 
k ísérlet eredm ényeit, és egyoldalúan 
értelm ezett irodalm i adatokat föl
használva következtetéseikben (10) 
m ilyen m esszire mentek.

Figyelm en kívül hagyták  az össze
gyű jtö tt klinikai tapasztalatok je len 
tőségét. Mellőzték a betegek u tánkö- 
vetésének elengedhetetlen fon tossá
gát, akár egy, akár öt, akár hétéves volt 
is az átlagos utánkövetése a betegek
nek. Nem tekintettek a Lyme borre lio - 
sisban  szenvedőkről összegyűjtött 
adatbázis tényeire sem.

Végső m egállapításuk ped ig  az, 
hogy  hitele csak a kontrollált állatk í
sérletes adatoknak van. Ezt az eredeti 
gondolato t m ár csak az össze
foglalóból tudhattuk  meg, ahol v ára t
lan ö tletként, viszont ex catedra lett 
kijelentve.

M inden kifogásom ellenére nagyra 
értékelem , hogy végre hazai szerzők is 
rendelkeznek a Borrelia burgdorferi 
sensu lato antibiotikum -érzékenysé
gének m eghatározásához szükséges 
körülm ényekkel. Egykori m u n k ah e
lyem en tizenöt év alatt sem sikerült 
ilyen feltételeket kialakítani. Kedves 
b ará ta im nak  köszönhetően nekem  
két évig volt lehetőségem , hogy több 
helyszínen és több lépcsőben, de elvé
gezhessem  kísérleteimet.

A betegek teljes gyógyítása érdeké
ben  kívánom , hogy találjanak m inél 
több  és m inél hatékonyabb synergi- 
cus gyógyszerhatást akár fentiek 
alap ján  (3,20,21), akár eredeti ö tle tük  
szerint.

V égezetül örülök, hogy m egkísé
reltek utánvizsgálni és igazolni egy 
eredeti m agyar hipotézist (3). Köz
lem ényük kapcsán igyekeztem k r i
tikusan  újra, és ú jra átgondolni k ö 
zel tíz éve végzett kísérleteim et, de

sem saját ada ta im  újraértékelése, sem  
Lakos-Nagy  kísérleti adatai alapján 
nem  tám adt kétségem eredeti h ipo té
zisem felől. A közölt irodalmi adatok, a 
kezelésről ism ételten tarto tt consensus 
konferenciák bizonyítják, hogy a Lyme 
borreliosis kezelése korántsem egysze
rű, és a m ai napig megoldatlan. E red
ményt csak az aktuális beteg adatainak 
elemzése, konzultálása és utánvizsgála- 
ta alapján érhetünk  el. Ezt betegek 
százainak ellenőrzött klinikai után- 
vizsgálata bizonyítja, és igazolja hogy a 
Lyme borreliosis jelenleg leghaté
konyabb gyógym ódja a m unkahipoté
zisem alapján kidolgozott kom binált 
antibiotikum os kezelés.
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Bózsik Béla Pál dr.

T. Szerkesztőség! Az OH-ban m egjelent 
„Antibiotikum  kombináció hatása a 
Lyme-kórt okozó Borrelia burgdorferi 
szaporodására” c. közlem ényünkre 
(1999, 140, 1529) Bózsik dr. egy önálló 
tanulm ány terjedelmének mégfelelő 
részletességgel reagált. Hozzászólá
sához az alábbi megjegyzéseket k íván
juk fűzni. Az utóbbi években egyre n a 
gyobb szám ban látunk olyan bete
geket, akiket a Bózsik dr. nevével fém 
jelzett „Lyme Borreliosis Alapítvány” 
orvosai kezeltek különböző an tib i
otikum ok és Ciprobay kom binációjá
val. Feltűnő volt, hogy ezek a betegek a 
m egszokottnál nehezebben gyógyul
tak, és gyakori volt körükben a „post- 
Lyme” syndrom a kialakulása. Ez kész
tetett bennünket arra, hogy m agunkra 
vállaljuk egy korábbi m unka -  igen
csak hálátlan -  utánvizsgálatát. Az 
antibiotikum -m eghatározás tesztbak
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térium aként szándékosan használtunk 
Európában gyakori fajokat, a Borrelia 
afzeliit és a B. gariniit, hiszen m inket a 
hazai betegek kezelésével kapcsolatos 
kérdések izgattak. Bózsik dr. eredetileg 
az Észak-Am erikában honos B. bu rg 
dorferi sensu strictot használt (és nem  
sensu scriptot, ahogy ő következetesen 
nevezi). Bózsik dr. hipotézise -  m isze
rin t eltérő eredményeinket az izolá
láskor a kontamináció elkerülésére 
használt antibiotikum ok okozták volna 
-  m ég bizonyításra szorul. Az első hazai 
borre lia izolálásról szóló közlem é
nyünkben látható spirochaeta elvál
tozásai abból adódtak, hogy a felvétel 
egy hetek  óta a hűtőszekrényben ta r
tott, túlszaporodott és m ár elpusztult 
borreliáról készült. Az elektronm ik
roszkópos felvétel célja csupán az volt, 
hogy igazoljuk, a talált m ikroba 
valóban borrelia volt, és nem  pedig 
m űterm ék.

Bózsik dr.-nak igaza van abban, 
hogy szinte lehetetlen egy borrelia an 
tibiotikum-érzékenység vizsgálatot tö 
kéletesen reprodukálni. Mégis az ál
ta lunk  kapott MIC értékek a m ások ál
tal találtakkal azonosak, m íg Bózsik dr. 
általunk bírált m unkájában a doxy- 
cyclin és ceftriaxon MIC értékét nagy
ságrendekkel m agasabbnak találták, 
m in t az addig és az azóta megjelent 
tanulm ányokban.

A borreliák anyagcseréjük során 
tejsavat term elnek (ez alapvető saját
ságuk, nem  kell semmiféle m utációra 
gondolni). Ezért gondoltuk, hogy a pH- 
m éréssel az anyagcserét is tudjuk vizs
gálni, tehát így az egyszerű igen-nem  
antibiotikum -hatásvizsgálatnál részle
tesebb inform ációhoz ju thatunk . M a
gunk  is kételkedtünk saját eredm é
nyeinkben, miszerint két kis m ennyi
ségű antibiotikum  együttadása serken
ti a borreliák anyagcseréjét, ami a foko
zott életműködés (és nem  pedig a 
m ikroba pusztulásának) a jele. Azóta 
ezért még négyszer(!) m egism ételtük a 
kísérletet, most m ár nem csak a pH- 
m érést, hanem  gázkrom atográfiás 
tejsav-meghatározást is végeztünk. Az 
eredm ények m inden esetben azonosak 
voltak! Eszerint a k inolonok és a doxy- 
cyclin, illetve a ceftriaxon között sem 
miféle Synergismus sem  m utatható  ki, 
sőt alacsony koncentrációban antago- 
n ista  hatás észlelhető, vagyis a két 
készítm ény együttes alkalm azása bi
zonyos körülmények között serkenti a 
borreliák  anyagcseréjét, tehát vélhe
tően  javítja a borreliák túlélési esélyeit.

Ráadásul ezek az eredm ények egybe
csengtek azzal, am it a kom binált 
kezelésben részesült betegek általunk 
sejtett rosszabb gyógyhajlam áról gon
doltunk.

Bózsik dr. úgy képzeli, hogy néhány 
poszter, illetve a Rókus K órház dolgo
zói előtt elhangzott beszám oló és az 
OH levelezési rovatában  m egjelent 
okfejtés pótolja a tudom ányos igényű 
közlem ényt, am i „az összegyűjtött 
esetek szám át és az u tánkövetési időt 
tekintve az eddig  ism erte te tt terápiás 
közlem ények adatbázisát jóval m eg
haladó” beteganyagról szólna. Talán 
felesleges elm ondani, hogy a Lyme- 
betegséget szerteágazó tüne tek  je l
lemzik, m elyeket gyakran  k ísérnek 
objektíve nem  m érhető  panaszok. 
Em iatt retten tő  nehéz m egítélni a be
tegség gyógyulását. A Lyme borrelio- 
sissal foglalkozó szakem berek szám á
ra nyilvánvaló, hogy a kórism e fel
állítása hason lóan  nehéz. A típusos 
ery them a m igranson  kívül m inden 
egyéb tüne tné l igen-igen kö rü ltek in 
tően definiált eset-m eghatározásra 
van szükség. Ezt nem  pótolja a diag
nózis „konzultatív  alapon” tö rténő  
m egállapítása. A kétféle szerológia, 
melyeket Bózsik dr. „saját m ódosítá
sai” szerin t végez, nem  könnyíti meg, 
hogy a d iagnózist m ások  szám ára is 
m eggyőzően alátám assza. H iába a ne
ves cég által gy árto tt teszt, h iába a 
CDC ajánlása, ha a m ódszert valaki 
m ódosítja, de a m ódosítás lényegét 
hom ály fedi. Mivel a Lym e-kór gyó
gyulását sokszor nehéz k im ondani, 
mivel a kó rism ét sem  lehet m inden 
esetben v ita thatatlanu l m egállapítani, 
mivel a szubjektív  elem ek sem m ilyen 
biológiai vizsgálatban, de kü lönösen  a 
hum án vizsgálatokban nem  kerü lhe
tők ki, a kom binált antib io tikum ok 
alkalm azásának nagy  horderejű  kér
dését csak kettős vak kísérletekkel 
lehet m egválaszolni. A rendelkezésre 
álló adatok (és ezen adatokat szapo
rítják  az általunk  az O H -ban közöltek 
is) alapján  azonban  a kettős vak k ísér
letnek még nem  jö tt el az ideje. Előtte 
állatkísérleteken kell m eggyőzően de
m onstrá ln i, hogy  a kom binált kezelés 
hatásos. Szom orú, hogy Bózsik dr. ezt 
a javaslatot „váratlan  ö tle tnek” m inő
síti. A gyógyszerk ipróbálásnak  írott 
szabályai vannak  (1). H iába van egy 
készítm ény törzskönyvezve bizonyos 
indikációkra, újabb ind ikációban  va
ló rendszeres alkalm azásához enge
dély szükséges. Az engedély m egadá

sához megfelelő dokum entációval 
kell fo rdu ln i az OGYI-hoz. Az enge
dély elnyeréséhez szükséges vizsgála
tokat szigorú protokoll szerin t, etikai 
jóváhagyással, a v izsgálatban részt
vevő betegek beleegyezésével lehet 
elvégezni. Klinikai gyakorla tunk  so
rán több  ilyen vizsgálatot fo ly ta ttunk  
le, az állatkísérleteket szorgalm azó 
„ex catedra” k ije len tésünk  e tanu lm á
nyaink révén szerzett ism erete ink  
alapján született. Bózsik dr. labo ra
tó rium i szakem ber, írásábó l is nyil
vánvaló, hogy  engedélyezett klinikai 
gyógyszerkipróbálásban m ég nem  
vett részt, ezért hiszi, hogy  egy tö rzs
könyvezett készítm ényt bárm ely  in 
dikációban és kom binációban  szabad 
alkalm azni.

Szükséges itt leszögezni, hogy a 
Kullancsbetegségek A m bulanciája az 
OEP által nem  finanszírozo tt in téz
mény, így az O H -ban közölt tanu l
m ány (és an n ak  eddig csak posztere
ken közölt, gázkrom atográfiás tejsav- 
m eghatározással kiegészített) kont
rolijainak tetem es költsége m inket 
terhelt. V állaltuk ezeket a költségeket, 
m ert az gondoltuk, hogy  a m egfe
lelően dokum entált tanu lm ány  ered
ménye a rra  ösztönzi a kollégákat, 
hogy a betegeken végzett enge
dély nélküli gyógyszerkipróbálás 
helyett állatkísérleteket alkalm azza
nak. A Kullancsbetegségek A m bulan
ciáján az utóbbi hónapokban  rend
szeresen izolálunk b o rre liáka t e ry th e
m a m igransos betegekből. Sem az 
izoláláskor a kontam ináció  elkerülé
sére sem  később az á to ltások  során 
nem  használunk  an tib io tikum okat, 
így m ódunk  lenne tucatny i „m agyar” 
borre lián , Bózsik dr. elvárásainak 
m egfelelően m eghatározni a k inolo
nok  MIC és MBC értékeit. V árhatóan 
az eddig közölt tanulm ányokkal 
egyező eredm ényt kapnánk: a k i
no lonok nem  alkalm asak a borreliák  
elpusztítására. Vajon ezen eredm é
nyek közzétételével e lérnénk-e  k itű 
zött célunkat, ébresztenénk-e bárm i 
kételyt azokban a m agyar kollégák
ban, ak ik  a világon egyedülálló m ó
don kino lonokat használnak  a Lyme- 
kó r kezelésére? Az olvasóra bízzuk a 
válasz t...

IRODALOM: 1 .  Borvendég ].: Gyógyszer
klinikai vizsgálatok Magyarországon. 
Gyógyszereink, 1998,48, 136-140.

Lakos András dr.
Nagy Gyöngyi
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Meghívó
A Magyar Albert Schweitzer Társaság
2000. január 15-én, szombaton 11 órától 
ünnepi összejövetel keretében emlékezik 
meg Albert Schweitzer születésének 125. 
évfordulójáról.
Fővédnök: Dr. Gógl Árpád egészségügyi
miniszter
Műsor
Óbudai Evangélikus Templom (Budapest
III., Dévai Bíró Mátyás tér)
11.00-13.00: Emlékünnepség 
Bach: F-moll praeludium és fúga. Orgo
nán előadja Baróti István, az Esztergomi 
Bazilika karnagya.
Megnyitó: Dr. Oláh Vilmos, a Társaság el
nöke
Köszöntő: Bálintné Varsányi Vilma vezető 
lelkész
Juhász Ferenc költő erre az alkalomra írt 
művét adja elő.
Díszoklevelek átadása.
Bach: Toccata, adagio és fúga. Előadja: 
Baróti István
Ökomenikus áldás. Bálintné Varsányi 
Vilma, Dani László hittanár, dr. Khirer 
Vilmos kanonok.
Bach: Magnificat. Előadja az Albert 
Schweitzer Kórus és Zenekar. Vezényel: 
Kenessey László
Óbudai Szent Péter és Pál Katolikus Álta
lános Iskola (Budapest III., Tímár u. 16.) 
13.30-14.30: Ebéd
Péter Pál Ház (Budapest III., Óbudai u. 11.)

15.00- 16.30: Tudományos ülés: Albert 
Schweitzer eszméi és a ma kultúrája 
Elnök: Prof. dr. Göblyös Péter, a Társaság 
titkára
Előadók: Prof. Lantos István rektor (Liszt 
F. Zeneművészeti Főiskola)
Prof. dr. Bear Miklós főigazgató (Eszter
gomi Hittudományi Főiskola)
Prof. dr. Eckhardt Sándor akadémikus 
(Országos Onkológiai Intézet)
17.00- 18.00: A Társaság állófogadása 
A belépés díjtalan.
A rendezvény lebonyolításához önkéntes 
adományokat a helyszíneken köszönettel 
elfogadunk.
Ünnepi összejövetelünkre Önt, hozzátar
tozóit és munkatársait tisztelettel meg
hívjuk.

XIII. kér. Csanády u. elején, 1 szoba + hall, 
40 m2-es, teljesen felújított lakás orvosi 
rendelőnek kiadó. Tel.: 329-4433

Orvosi rendelő új műszerekkel több pro
filú egészségügyi intézmények, bt.-nek 
vagy magánszemélynek kezdvezményes 
áron eladó. [General Electric Logiq 100 UH, 
3,5 Mhz vizsgálófej, 7,5 Mhz lineáris fej- 
mammograph, SONY UP 890 CE Video
printer, Colposcope (Operations mikro- 
scope II), nőgyógyászati vizsgáló asztal és 
egyben belgyógyászati vizsgáló, Caut R -  
rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülék és 
vágófejek, kislabor műszerek stb.] 
Érdeklődni: 30/9456-443 vagy 30/2048- 
480 vagy 99/346-559 telefonon.

UTILIS 1.0 házi-, gyerek-, üzemorvosi 
rendszer egyben. Az összes jelentést auto
matikusan elkészíti (50 000 Ft). Karban
tartással csak 30 000 Ft!
Kérje ingyenes, postai demoverziónkat. 
(1) 256-7076, (20) 9686-373, (1) 418-0270, 
(20)9524-536

A JATE Gazdálkodástudományi Kara
meghirdeti a 2000. február 1-jétől induló 
tanévben az Egészségügyi Közgazdasági 
és Menedzser szakirányú továbbképzést. 
Két kurzus indul: 1. Orvosi, illetve gyógy
szerész egyetemi diplomával rendelkezők 
számára: orvos-közgazdász, gyógysze
rész-közgazdász szakképzettséget nyújtó 
másoddiplomás képzés, 2. egyetemi vagy 
főiskolai diplomával rendelkezők számá
ra: közgazdász alapdiploma esetén, egye
temi szakközgazdász, egyéb alapdiploma 
esetén egészségügyi menedzsment szak
értő szakképzettséget nyújtó másoddiplo
más képzés. A képzés posztgraduális isko
larendszerű oktatás keretében történik 
Szegeden és Budapesten. A tanulmányi 
idő 5 félév. A foglalkozásokat két hetente 
pénteken és szombaton tartjuk. A diplo
maszerzés feltétele: szakdolgozat-védés és 
szaktárgyi záróvizsga. Költségtérítés: 
70 000 Ft szemeszterenként.
További információ: Szeged Felsőoktatási 
Szövetség JATE Gazdálkodástudományi 
Kar Tanulmányi Osztály.
6722 Honvéd tér 6.
Tel.: 62/544-679.
Jelentkezési határidő: 2000. január 17.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház orvos
igazgatója pályázatot hirdet: Neurológiai 
Osztályra orvosi állás határozatlan idejű 
szerződéssel.
Az állásra neuorológus szakorvosok, 
stroke érdeklődésű belgyógyászok vagy 
szakvizsga előtt álló orvosok pályázatát 
várjuk. A 80 ágyas osztály általános neu
rológiai és stroke betegek ellátásával 
foglalkozik.
A pályázatokat dr. Marczell Mihály orvos 
igazgatóhoz kell benyújtani.
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Debrecen Megyei Jogú Város Egészség- 
ügyi Gyermekotthona (4032 Debrecen, 
Böszörményi út 148.) pályázatot hirdet 
gyermekgyógyász munkakör betöltésére. 
A munkakör betöltéséhez szükséges:
-  Orvosi diploma
-  Szakorvosi bizonyítvány
-  MOK tagság
-  Önéletrajz

Bérezés a Közalkalmazotti törvény sze
rint.
A pályázatot Fülöp Károlyné mb. intézet- 
vezető részére kell benyújtani (4032 Deb
recen, Böszörményi út 148.
Tel.: 412-033) a hirdetés megjelenését kö
vető 15 munkanapon belül.

Nyáregyháza Község Önkormányzata pá
lyázatot hirdet házi gyermekorvosi mun
kakör betöltésére. Dánszentmiklós köz
séggel közös körzet, vállalkozásban is. 
Lakás megegyezés tárgya.
Érdeklőni: Kravecz Lászlóné polgármes
ternél (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
Tel.: 29/490-490)

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (1027 Budapest, Frankel Leó u. 
25-27.) főigazgató főorvosa pályázatot 
hirdet kardiológus vagy anaestheziológia- 
intenzív terápiás szakorvos részére.

A pályázathoz csatolandó:
-  orvosi diploma,
-  kardiológus vagy anaesthesiológiai-in- 
tenzív terápiás szakorvosi képesítés,
-  szakmai önéletrajz,
-  működési nyilvántartás az Orvosi Ka
marától.
A pályázat benyújtásának határideje a 
megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázatot a fenti címre kérjük benyúj
tani dr. Bálint Géza főigazgató főorvos
nak.

A Svábhegyi Állami Gyermekgyógyin
tézet főigazgató főorvosa (Budapest 
XII., Mártonhegyi út 6.) pályázatot h ir
det a Fejlődésneurológiai és Neurohabili- 
tációs Osztályra 1 fő  gyermekgyógyász 
szakorvosi állás betöltésére, azonnali be
lépéssel.
Bérezés a közalkalmazotti törvényben 
foglaltak szerint.
Tudományos munka végzésére lehetőség 
van, Ph. D. akkreditációs hely.
Szóbeli felvilágosítást ad:
dr. Katona Ferenc osztályvezető főorvos úr,
a 395-4922/183-as telefonszámon.
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A hatékonyság és a mellékhatások vizsgálata 
erekciós zavarok sildenafil-kezelése során
Fekete Ferenc dr.1 és Fábián Em ília dr.2

Urológiai m agánpraxis, B udapest1
BM K özponti K órház és Intézményei, Budapest, III. Bel.-Kardiológiai osztály (osztályvezető főorvos: Stock Im re d r.)2

A sildenafil egy szelektív és per os alkalmazva hatékony 
foszfodiészteráz 5 (PDE 5)-gátló, mely a corpus caverno- 
sum simaizomzatának ellazítása révén fokozza az érék
eiét. A szerzők 134 erekciós zavarban szenvedő betegen, 
placebokontroll nélkül vizsgálták a sildenafil hatását. 
A vizsgálat célja a sildenafil hatékonyságának és a keze
lés mellékhatásainak a felmérése volt. 51 betegben 
(38%) pszichés okok magyarázták az erekció romlását, 
83 beteg (62%) esetén organikus betegség szerepelt 
feltételezett kórokként. A betegek közül 73 korábban 
már részesült valamilyen kezelésben erekciós problémája 
miatt. A hatékony gyógyszeradag 84 betegben (63%) 50 
mg volt, 32 esetben (24%) 100 mg, 4 betegben alkal
maztak 25 mg-ot. Összesen 120 betegben (90%) volt 
sikeres a kezelés. A leggyakoribb mellékhatás a kipirulás, 
melegségérzés volt 18 betegben (13%), ezt követte a fej
fájás 9 esetben (7%), 2 beteg panaszolta az előbbi kettőt 
együtt, 1-1 esetben nátha, illetve enyhe átmeneti látás
zavar jelentkezett. Két beteg észlelt prolongált (max. 2 
óra) erekciót. A kezelés előtt kardiológiai vizsgálatot is
mert szívbetegeknél és cardiovascularis rizikóbetegeknél 
végeztek. Ismertetik a sildenafil-alkalmazás kardiológiai 
véleményezésének pontos kritériumait. Sem kardiológiai 
szövődményt, sem priapismust vagy más súlyos mel
lékhatást nem észleltek. A mellékhatások miatt egy be
teg sem akarta abbahagyni, illetve egynél sem kellett 
elhagyni a gyógyszer alkalmazását. A tapasztalatok 
alapján a sildenafil adását az erekciós zavarok hatékony, 
biztonságos kezelésének tartják.

Kulcsszavak: erectilis diszfunkció, sildenafil, cardialis rizikófel
mérés

Nem zetközi felm érések szerin t az erectilis diszfunkció 
(ED) a férfiak jelentős részét érintő, kom oly problém a. 
A lakosság átlagéle tkorának  ugrásszerű növekedése év
századunkban azt eredm ényezte, hogy a fejlett országok
ban az o rvostudom ány  időskori életm inőséget javító 
funkciója je len tősen  elő térbe került. Ennek egyik fontos 
eleme az időskori szexuális aktivitás képességének a 
fenntartása, am i elsősorban  az általános betegségek 
okozta erekciós képtelenség kezelését feltételezi. Emellett 
a cardiovascularis betegségek és a cukorbetegség előfor
du lásának a növekedése, valam int a nagyvárosi élet 
okozta stresszhatások  is egyre növelik az erekciós zava
rok előfordulását. Nem  véletlen, hogy a tá rsadalom  ré 
széről egyre nyíltabb és határozottabb az igény e p rob lé
m a kezelésére (4 ,5 ,17 ,18).

Az ED kezelése terén  az 1980-as évek elején áttö rést 
jelentett a vazoaktív  anyagokkal tö rténő  öninjekciózás

Investigation on the efficacy and adverse effects of 
the sildenafil treatm ent of the erectile dysfunction.
Sildenafil is a selective and by oral administration potent 
type-5 phosphodiesterase (PDE 5) inhibitor, which in
creases the erection by corpus cavernosum smooth musc
le relaxation. In a non-placebo controlled study, 134 pa
tients with erectile dysfunction were treated with oral 
sildenafil. The aim of the study was to estimate the effi
cacy and adverse effects of this treatment. 51 patients 
(38%) had psychogenic, and 83 (62%) organic origin of 
the erectile dysfunction. 73 of them have already had 
some treatment for this problem before. The effective 
dose was 50 mg for 84 patients (63%), 100 mg for 32 
(24%) and 25 mg for 4 patients. The treatment was ef
fective for 120 patients (90%). The most common ad
verse effect was flushing in 18 (13%) and headache in 9 
(7%) cases, two patients had headache and flushing to
gether. Nasal congestion and visual disturbances were 
complained by two patients. Two patients reported 
prolonged (max. 2h) erections. Cardiological investiga
tion was performed for cardiovascular patients and for 
patients with risk factors. Exact criteria of the cardiolo
gical opinion of sildenafil treatment are reviewed. 
Cardial or other serious adverse effects were not obser
ved. It was not necessary to stop the treatment because 
of the adverse effects. The authors found, that sildenafil 
is an effective and safe treatment for the erectile dys
function.

Key words: erectile dysfunction, sildenafil, cardial risk evalua
tion

elterjedése, am i az első sikeres gyógyszeres kezelési lehe
tőség m ellett az erekció b iokém iájának  és hem odinam i- 
kájának az egyre pontosabb m egism eréséhez vezetett 
(2 ,3 ,4 ,9 ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ).

M a m ár tisztázódo tt, ho g y  az erekció m ech an izm u 
sában a co rpus cavernosum  sim aizom zatának  a relaxá- 
ciója já tsz ik  ku lcsszerepet. E nnek  központi m e d iá to ra  
a barlangos test endo thelise jtje ibő l és az erectilis szö 
vet beidegzésben részt vevő nonadrenerg  n o n ch o - 
linerg  idegvégződésekből felszabaduló  n itro g én -m o n - 
oxid. Az N O -felszabadulás a guanilát-c ik láz enz im  a k 
tiválása révén segíti elő a barlangostestekben  a GTP-, 
cG M P-átalakulást és ezáltal azok  relaxációját e re d m é 
nyezi (4 ,8 ,13).

Az ezzel ellenkező irányban  ható , az erekció m egszű 
nését eredm ényező folyam atok fő tényezője az 5. típ u sú  
foszfodiészteráz (PDE 5) enzim  aktiv itása (1. ábra).

Orvosi Hetilap 2000,141 (3), 115-118. 115



1. ábra: A sildenafil hatásmechanizmusa 
( F e k e t e  R: E r e k c ió s  z a v a r o k ,  S p r in g e r ,  B u d a p e s t ,  1 9 9 9 . )

E m echanizm usok pontos m egism erése tette lehetővé 
az első per os szedve is hatékony, a barlangostest sim a- 
izom zatára specifikus PDE 5 gátló  gyógyszer, a sildenafil 
kifejlesztését és sikeres terápiás alkalm azását.

A sildenafil terápiás alkalm azása csak az elm últ évben 
vált lehetővé, ezért még kevés közlem ény szám olt be a 
tapasztalatokró l (6,11).

V izsgálatunk célja az volt, ho g y  felm érjük az ED silde
nafil kezelésének hatékonyságát és m ellékhatásait, 
valam int kialakítsuk álláspontunkat a betegek előzetes 
kivizsgálását illetően.

Anyag és módszer
Az elm últ 6 hónapban 182 betegen  alkalm aztuk a sil- 
denafilt. Ezek közül 48 az ellenőrző vizsgálatokra nem  
jelentkezett, így végül 134 esetben  lehetett értékeln i 
a kezelést. A betegek átlagéletkora 44,9 (21-76) év 
volt.

A kezelést csak ED esetén alkalm aztuk, vagyis olyan 
esetekben, am ikor a fő panasz az volt, hogy erekció nem  
kielégítő ereje m egnehezítette vagy lehetetlenné te tte  a 
közösülést. ED hiányában, p u sz tán  a szexuális te ljesít
m ény fokozása céljából a készítm ény alkalm azását nem  
javasoltuk. Azoknál sem alkalm aztuk  a sildenafilt, ak ik 
nél a panasz elsődlegesen a n em i vágy (libido) csökke
nése, illetve korai magömlés volt.

A kezelés m ásik fő feltétele az volt, hogy a betegnek  
legyen olyan segítő partnerkapcso lata , am elyben a k ö zö 
sülés során  a sildenafil induká lta  erekció lé tre jö ttéhez 
szükséges szexuális ingerek b iztosítottak. Jelen közle
m ényben nem  szerepel az a 8 betegünk, aki a sildenafil 
m agyarországi, m ulticentrikus klinikai k ip róbálásában  
vesz részt.

Az erekciós zavar m iatt jelentkező betegek vizsgálata 
során  tö rekedtünk  a prob lém a okának tisztázására, az 
esetleges organikus betegség kim utatására. A betegek 
kivizsgálása a nem zetközi gyakorla tnak  m egfelelően zaj
lo tt (6 ,7 ,17).

Az elvégzett vizsgálatok alap ján  51 beteg esetében  
(38%) pszichés okokkal m agyaráz tuk  az erekció ro m 
lását. Azokat soroltuk ebbe a csoportba, akiknek sem m i
lyen, az ED-vel kapcsolatba hozható  szervi betegségük 
nem  volt ism ert és/vagy k im u ta tha tó  az elvégzett v izs
gálatok során , illetve egy részüknél a panaszaiknak  kife
jezett pszichés jellemzői voltak. Ebből 7 betegnél ism ert

depresszió, három  esetében pánikbetegség kezelése m el
lett, egynél drogelvonást követően alkalm aztuk a szert. 
A többi pszichés eredetű csoportba sorolt beteg esetében 
elsősorban neurotikus tünetek  és anticipációs szorongás 
voltak megfigyelhetőek. Pszichiátriai betegség gyanúja 
esetén p rim eren  nem  kezdtünk kezelést, hanem  szakem 
berhez irány íto ttuk  a beteget specifikus kezelésre.

83 beteg  (62%) esetén az ED-vel összefüggésbe hoz
ható o rgan ikus betegség volt ism ert vagy k im utatható , 
ezek m egoszlását a 1. táblázat m utatja. Az ilyen betegeket 
az álta lánosan  elfogadott gyakorlat szerin t az organikus 
csoportba  soroltuk , függetlenül attól, hogy az ED h á t
terében  az organikus betegség m ellett volt-e pszichés 
kom ponens is.

1. táblázat: Organikus ED-s betegeink csoportosítása

Hypertonia: 28
Diabetes: 11
Hyperlipidaemia: 5
Hypertonia + diabetes: 6
Hypertonia + hyperlipidaemia: 4
Hypertonia + ischaemiás szívbetegség: 2
Hypertonia + prostataműtét (radikális prostatectomia) 1 
Diabetes + hyperlipidaemia: 2
Hypertonia + diabetes + hyperlipidaemia: 4
Ischaemiás szívbetegség: 1
Egyéb cardiovascularis betegség: 2
Erős dohányzás (több mint 1 doboz cig./nap): 4
Benignus hyperplasia miatt végzett prostataműtét 

utáni állapot 1
Tumor miatt végzett radikális prostatectomia utáni 

állapot 2
Egyéb organikus ok (májbetegség, 

gyógyszermellékhatás stb.) 10
Összesen: 83

61 betegen  (46%) p rim éren  került alkalm azásra a sil
denafil, erekciós zavarukat korábban nem  kezelték m ás 
m ódon. A betegek jelentős részénél, 73 esetben (54%) 
m ár tö r té n t kezelés ED m iatt. Ezek közül 61 korábban  
öninjekciós kezelést alkalm azott, 8 betegen tö rtén t 
and rogén  horm onkezelés, kettő szedett m ás gyógyszert, 
kettőn  a pen is vénás érm űtétje  tö rté n t ezt m egelőzően.

Ism ert szívbetegeknél és azoknál, akiknél cardialis 
rizikótényezők (dohányzás, diabetes, elhízás, hyperton ia  
stb.) voltak , előzetes kardiológiai vizsgálatot végeztünk. 
Ennek célja elsősorban coronariakeringésük  állapotának  
és a fizikai terhelhetőségüknek a felm érése volt. Két is
chaem iás szívbetegségben szenvedő beteg  esetében a ko 
rábban  beá llíto tt és a sildenafil-kezelés ellenjavallatát 
je lentő  n itrátkezelésről az elvégzett kardiológiai vizsgá
lato t követően  m ás kezelésre álltunk  át, a sildenafil alkal
m azását lehetővé téve.

A vizsgálatokat követően -  am ennyiben  a beteg ese
tében a sildenafil-kezelés javallatai és feltételei fennálltak, 
és abba a részletes felvilágosítás alapján beleegyezett -  a 
következő lépés a gyógyszer alkalm azásának pon tos is
m ertetése, m ajd annak  gyakorlati k ipróbálása volt. Mivel 
a v izsgálatban  résztvevők ED m iatti kezelésre jelentkez
tek, a v izsgálatot placebokontroll nélkül végeztük.

N éhány  egészen enyhe pszichés esetet kivéve, ahol 25 
m g-os kezdő adaggal p róbálkoztunk, általában 50 m g-os 
kezdeti adagot javasoltunk.
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A sildenafil k ip róbálása m inden betegnél két k ü lön 
böző alkalom m al tö rtén t, a betegek a közösülés előtt kb. 
1 órával vették be a szert. Tapasztalataikról a gyakorlati 
kipróbálást követő v iziten  szám oltak be.

M ellékhatások jelentkezésekor -  ha a szer egyébként 
hatásos volt -  a gyógyszeradag csökkentését javasoltuk, 
gyenge hatás esetén a gyógyszeradagot 100 m g-ig növel
tük.

A sildenafil hatékonyságát akkor tek in te ttük  m egfele
lőnek, ha a beteg a gyógyszer alkalm azását követően  az 
erekció kifejezett erősödését figyelte meg és m inden  ne
hézség nélkül képes volt megfelelő erejű erekciót elérni 
és közösülni. A m ásik  feltétel az volt, hogy ne legyen 
olyan fokú m ellékhatás, am i a szer alkalm azását akadá
lyozná.

Eredmények
A fenti k rité rium ok  alapján  120 beteg (90%) esetén volt a 
sildenafil alkalm azása hatásos. A hatékony adag 84 bete
gen 50 m g volt (63%), 32 esetében 100 mg (24%). 25 mg- 
os adag hatásával 4 beteg volt elégedett. Tizennégy beteg
nél (10%) 100 mg sildenafil bevétele m elletti többszörös 
próbálkozás során  sem  jö tt lé tre közösüléshez elegendő 
erősségű erekció, ezek közül 12-nél organikus beteg
ségek voltak k im utathatóak , am elyeket a 2. táb láza t rész
letez.

2. táblázat: Organikus betegségek sildenafiltal eredménytelenül 
kezeiteknél

Hypertonia: 3
Diabetes: 1
Hypertonia + diabetes: 4
Hypertonia + prostataműtét: 1
Hypertonia + ischaemiás szívbetegség: 1
Hypertonia + hyperlipidaemia: 1
Diabetes + hyperlipidaemia: 1

Összesen: 12

A leggyakoribb m ellékhatás a kipirulás, melegségérzés 
volt 18 esetben (13%), ezt követte a fejfájás 9 betegnél (7%), 
kettőnél kipirulás és fejfájás együtt volt megfigyelhető. 
Egy-egy esetben nátha, illetve enyhe átmeneti látászavar 
jelentkezett. A m ellékhatások általában m ár a kipróbálás 
során jelentkeztek és a későbbi kezelés során is fennálltak, 
bár több esetben csökkentek. Priapism ust nem észleltünk, 
prolongált (1-2 órás) erekció 2 betegnél fordult elő. A mel
lékhatások m iatt egy beteg sem  akarta, illetve egynél sem 
kellett abbahagyni a gyógyszer alkalmazását.

Megbeszélés
Az elm últ két évben végzett k lin ikai vizsgálatok a place- 
bó t szedőkkel összehasonlítva igazolták a sildenafil e rek
ciót erősítő hatását (6, 11). V izsgálatunk elsődleges célja 
ennek a hatékonyságnak a gyakorlati felmérése volt b e te
geink körében.

Tisztán pszichogén eredetű  ED esetén a sildenafil h a 
tásának elm életileg csak az a feltétele, hogy az illetőt p o 

zitív szexuális ingerek érjék, am i elsősorban segítő vagy 
m egengedő p artn e rk ap cso la t esetén b iz tosíto tt. A keze
lés e feltételének figyelem bevételével nem  javasoltuk  a 
szer alkalmazását megfelelő partnerkapcsolat hiányában. 
Organikus eredet esetén a szer használata előtt szigorúan 
figyelembe vettük az előírt ellenjavallatokat, illetve a ké
sőbb ism ertetett k rité rium ok  alapján vélem ényeztük a 
sildfenafil alkalm azását szív- és érbetegeknél (4,6,11).

Betegeink körében  a sildenafil használata a pszichés 
csoportba sorolt esetek 96% -ban hatékonyan jav íto tta  az 
erekciót és tette lehetővé a közösülést. O rganikus kórere- 
detűeken 83% -ban b iz tosíto tta  a közösüléshez szükséges 
erekciót egy olyan b e tegcsoport esetén, akik közül sokan 
hossszabb ideje teljesen képtelenek voltak rá.

Akiknél a szer alkalm azása m ellett nem  jö tt lé tre kel
lő erősségű erekció, azok többsége ism ert o rganikus b e
teg volt, különösen gyenge a hatásfok azok esetében, 
akiknél hypertonia és diabetes együtt van jelen. Közülük 
többnél az öninjekciós kezelés sem  volt eredm ényes és 
így az erekció csak m ű té ti úton, szilikonim plantátum m al 
b iz tosítható  náluk. Egyikükön, akinél 13 éve volt elha
nyagolt diabetes és hyperton ia , azóta sikeres im p lan tá
ciós m űtétet végeztünk.

A sildenafil-kezelés hatékonysága betegeink körében  
m agasabb volt, m in t a válogatás nélküli beteganyagot fel
dolgozó, klinikai k ip róbálásró l szám ot adó külföldi köz
lem ényekben (6,11). Ez részben  betegeink fentebb jelzett 
m ó don  való válogatásának tudha tó  be, m ásrészt valószí
nű, hogy az ellenőrző vizsgálatokon nem  m egjelenő 48 
beteg  körében nagyobb volt a sikertelenség aránya és ez 
volt az egyik oka az elm aradásuknak. Kezelésük k iértéke
lése vélhetően ron taná a sikerességi m utatókat. Ö nkéntes 
jelentkezésük nélkül azonban  -  mivel nem  k lin ikai k i
próbálásró l volt szó -  nem  töreked tünk  tapasztalata ik  
m egism erésére. M indenesetre a rendelkezésre álló ad a
tok  is m egerősítették, hogy  a sildenafil-kezelés igen h a té
kony.

A vizsgálat m ásik fő célja a sildenafil-kezelés m ellék
hatása inak  a m egism erése volt. Bár a sildenafilnak az ed 
digi vizsgálatok szerin t n incsen  közvetlen cardialis h a tá 
sa, m aga a közösülés so rán  jelentkező terhelés, bizonyos 
esetekben  pedig a sildenafil által okozott vérnyom ás
csökkenés kedvezőtlen hatásokhoz vezethet a súlyos co
ronariabetegekben és m ás kifejezett organikus szívbe
tegségek esetén (1,4,18).

A sildenafil alkalmazható:

-  stabil angina pectorisban, ha ß-blokkolokkal és/vagy Ca-an- 
tagonistákkal panaszmentesség érhető el

-  akut cardialis eseményt követően, amennyiben a beteg az 
alacsony rizikócsoportba tartozik, vagyis nincsen szig
nifikáns balkamra-diszfunkció (az ejekciós frakció több 
mint 50%), nincsen myocardialis ischaemia vagy komplex 
aritmia

-  szövődménymentes myocardialis infarctust, coronaria-by- 
pass műtétet vagy angioplasztikát (PTCA) követően végzett 
ergometria során 6 MET-nél nagyobb teljesítményszint

-  stabil, beálllított antihipertenzív kezelés mellett fiziológiás 
tartományban mozgó hypertonia

-  veleszületett és szerzett szívbillentyű-betegségnél, amennyiben 
a beteg az I. funkcionális stádiumba tartozik (NYHAI.)

3. táblázat: A sildenafil alkalmazásának kritériumai 
szívbetegeknél
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Az ism ert coronariabetegek és a cardiovascularis riz i
kóbetegek előzetes kardiológiai vizsgálatának célja azok 
nak a betegeknek a kiválasztása volt, akiknél a közösülés 
okozta m egterhelés és a kezelés várha tóan  jelentős kocká
zattal jár. E nnek érdekében szükséges volt a kardiológiai 
véleményezés pontos param étereinek a megfogalmazása, 
ezeket a 3. táblázat tartalm azza. A szer alkalm azásával 
összefüggő cardialis problém a betegeink körében nem  
fordult elő, am iben az előzetes véleményezés szerepe nyil
vánvaló.

Következtetés
A kezdeti tapasztalatok alap ján  a sildenafil-kezelést az 
ED hatékony és kevés m ellékhatással járó lehetőségének 
tartjuk . M indazonáltal hangsúlyozzuk a betegek pontos 
k iv izsgálásának fontosságát, am i tartalm azza a p rob lém a 
tisztázását, partnerkapcsolat m egism erését, a kó rok i 
tényezők lehetőség szerinti k iderítésé t, valam int a ca r
dialis és egyéb rizikófaktorok felm érését. Ennek egyik fő 
célja, hogy  -  a sildenafil m in t tü n e ti kezelés m ellett -  az 
organikus vagy pszichés alapprob lém át is felism erjük és 
lehetőség szerin t orvosoljuk.

Jelen vizsgálat fő tan u lság án ak  azt ta rtjuk , ho g y  a 
szexuális p rob lém a okának lehe tő ség  szerin ti m eg ism e
rése és a betegek  ésszerű k iv izsgá lása  fokozza a kezelés 
hatékonyságát és biztonságosságát.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Az emlő dinamikus MR-vizsgálata -  szövettani korreláció
P. N agy  Zoltán dr., B erényi E rvin dr., B ogner Péter dr., M endly József dr., V iski A nna dr.1 
és Répa Im re dr.

P annon A grártudom ányi Egyetem, K aposvár, D iagnosztikai K özpont (igazgató: Répa Im re dr.)
Kaposi M ór Megyei Kórház, Kaposvár, Pathologiai Osztály (osztályvezető főorvos: Viski A nna d r.)1

A szerzők az emlőelváltozások nagy érzékenységű diag
nosztikai módszerét, a dinamikus MR-mammográfiát 
(dMRM) ismertetik. Retrospektív tanulmányukban 84 
feldolgozott eset kapcsán, a citológiai-hisztológiai ered
mények ismeretében határozzák meg a vizsgálatok diag
nosztikus pontosságát. Az emlő benignus és malignus 
elváltozásainak kimutatásában a módszer szerepét érté
kelik. A tévesen diagnosztizált eseteket elemzik és a 
módszer alkalmazásának javaslatait összegzik. A tanul
mányban szereplő 35 malignus daganatnál a szerzők a 
vizsgálattal 32 alkalommal pozitív és 3 esetben negatív 
eredményt találtak. A felfedezett 49 benignus elváltozás 
közül a szövettani és az MR-diagnózis 40 esetben 
egyezett meg. A dinamikus MR-mammográfia szenzitivi- 
tása 91%-nak, specificitása 82%-nak adódott.

Kulcsszavak: dinamikus MR-mammográfia, citológia, hisztológia

A m alignus em lőelváltozások szám a fokozatosan em el
kedik. A folyam at korai felfedezése alapvető  fontosságú 
a te ráp ia  sikeressége és a túlélési esélyek javu lása  szem 
pon tjábó l. A legelterjedtebb, szű rőv izsgá latkén t is alkal
m azo tt rön tgenm am m ográfia  m o d ern  techn ika i felté
telekkel, gyakorlo tt d iagnoszta kezében érzékeny  m ód
szer. U ltrahangvizsgála tta l, aspirációs cito lógiával vagy 
co re-b iopsziá t követő h isz to lógiai v izsgálatta l kiegé
szítve, az esetek döntő  részében m egfelelő diagnózis 
nyerhető . A d iagnosztikus pon tosság  d in am ik u s MR- 
m am m ográfia  segítségével nagy  m érték b en  növelhető 
em lőpro tézis m elletti, valam in t dens em lőben  m egje
lenő elváltozásoknál (3,20). Pozitív ax illaris ny irokcso
m ó m elle tti negatív m am m ográfia  és U H -lelet esetében 
a tu m o r az esetek nagy részében  az M R -vizsgálattal 
felfedhető  (12). Posztoperatív  és p o sz tirra d ia tív  állapo
tokban  a rec id ívák  korai felderítésével (27 ,30), valam int 
többgócú és kétoldali térfoglalások felism erésével is nö 
veli a m ódszer a d iagnosztikus pontosságot (16, 29). 
A d in am ik u s M R -m am m ográfia h iányossága, hogy a 
nagy  érzékenység ellenére, a m align itás tip ik u s k r ité r i
u m a in ak  h iányában  az invazív ca rcinom ák  5-12% -a 
nem  m uta tha tó  ki (12). U gyancsak hátrány , hogy  a jó in 
dula tú  elváltozások 15-30% -a a ca rc in o m ák ra  jellem ző 
m egjelenés következtében ham is pozitív  e redm ény t ad 
(6, 19). Jelen tanu lm ányunkban  a P annon  A g rá rtu d o 
m ányi Egyetem  D iagnosztikai K özpon tban  elvégzett 
em lő M R-vizsgálatok során  szerzett tap asz ta la ta in k ró l 
szám olunk  be.

Dynamic MR examination of the breast -  histological 
correlation. The authors outline dynamic MR mammo
graphy (dMRM) as a highly sensitive diagnostic method 
for the examination of the breast. In a retrospective 
study relating to 84 processed cases, in the knowledge 
of the cytological-histological findings the diagnostic 
accuracy of the examinations was determined. The role 
of the method in detecting benign and malignant 
changes of the breast has been estimated. Misdiagnosed 
cases have been analysed and recommendations for the 
application of the method are included. The MR prooved 
to be positive in 32 cases and negative in 3 cases of the 
analysed 35 malignant tumors. Benign lesions were 
found at microscopy in 49 cases, of which MR correctly 
diagnosed 40. The sensitivity and the specificity of dyna
mic MR mammography were 91% and 82%.

Keywords: dynamic MR mammography, cytology, histology

Anyag és módszer
V izsgálatainkat Siem ens Som atom  SP63 1,5 T té re rő s
ségű egésztest M R-berendezéssel végeztük (Siem ens, 
E rlangen, Germ any). A vizsgált személyek hason  fek
ve helyezkedtek el az M R-alagútban, úgy, hogy  az 
em lők  speciális kettős m am m atekercsbe kerültek , ezál
tal m indkét emlő vizsgálata egyidőben elvégezhető volt. 
M inden  esetben TI súlyozott 2D g rad iens echo 
(TR 280 / TE 6 / FA 80 / FOV 300 / Ma 256 x 256 / TA 0 : 56) 
és T2 súlyozott Turbo Spin Echo (TR 4300 / TE 90 / FOV 
300 / M a 256 x 192 / TA 4 :03) transzverzális síkú, 6 m m  
szeletvastagságú, 20 szeletes vizsgálatok készültek, melyek 
az em lőket teljes m értékben lefedték. A betegnek az MR- 
alagútból történő eltávolítása nélkül, a cubitalis vénába 
helyezett kanülön keresztül került sor param agnetikus 
kontrasztanyag (0,2 m m ol/kg, gadopentanat-dim eglum in, 
M agnevist, Schering AG, vagy gadodiam id, Om niscan, 
Nycomed) beadására. Ezt követően tö rtén t a d inam ikus 
vizsgálat, melynek során 60 m ásodpercenként 20 szeletes, 
6 m m -es, TI súlyozott, a natív szekvencia param étereivel 
megegyező sorozatfelvételek készültek a beadástól szám í
to tt 6. perc végéig. A vizsgálatot posztkontrasztos sagit- 
talis és koronális síkú felvételekkel is kiegészítettük. 
A kiértékelés a kontrasztanyagot halmozó gócok időbeli 
jelintenzitás-változásának mérésével történt, ún. ROI (re
gion of interest) kijelölésével. Az irodalm i és saját előzetes 
tapasztalataink alapján benignusnak tekintettük  azt az 
elváltozást, melynek elhúzódó egyenletesen növekvő kont
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rasztanyag-halmozása (jelintenzitás-értéke) a beadástól 
szám ított 3. perc után érte el a  m axim um át. M alignusnak 
azt az elváltozást véleményeztük, amelynek m eredeken 
emelkedő kontrasztanyag-halm ozása az első 3 percen belül 
elérte m axim um át, majd plató vagy csökkenő kontraszt- 
anyag-halmozási, ún. wash out fázis következett. A vizsgált, 
halmozó parenchym a-területek halm ozási dinam ikájáról 
grafikonokat is készítettünk (1. ábra). Fontos krité rium  
volt még az első perc alatti 90% -os vagy nagyobb m értékű  
jelintenzitás-növekedés. A dinam ikus információk m ellett 
a m orfológiai jellegzetességeket is figyelembe vettük  az 
elváltozás jellegének m egállapításakor, m int például az in 
homogén belső struktúra, gyűrűszerű  perifériás halm ozás, 
spikuláltság vagy a m egvastagodott, behúzott bőr.

1. ábra: A kontrasztanyag-halmozásból adódó jelintenzitás (NU) 
percenkénti változása
a) Benignus elváltozásra utaló típusos görbe
b) Malignus tumorra utaló dinamika

A vizsgálatba bevont nőbetegek  átlagéletkora 52 év 
volt (25-74). Az észlelt elváltozások citológiai, illetve 
hisztológiai elemzésére a K aposi M ór Megyei K órház 
Pathologiai Osztályán kerü lt sor. A citológia m etano los 
fixálás u tán i M ay-G rünwald-Giem sa-festéssel, a h iszto- 
lógia form aldehides fixálást követő  hem atoxilin-eozin- 
festéssel tö rtén t. Az aspirációs citológiai vizsgálat elvég
zésére az MR és a szövettani vizsgálat között kerü lt sor. 
Az M R-diagnózissal való összehasonlítást csak  olyan 
esetekben végeztük el, am iko r a kóros terü letrő l c ito ló 
giai és szövettani m intavétel tö rtén t, összesen 81 n ő 
betegnél, 84 elváltozásból. H áro m  alkalom m al b ila terá lis 
elváltozás került elemzésre, ezeket a feldolgozás so rán  
külön értékeltük. 79 esetben prim er, 5 esetben recidív fo
lyamat gyanúja miatt tö rtén t a dMRM. Öt betegnél kontroll

vagy m egjelenő újabb elváltozások m ia tt többször is k é 
szült vizsgálat (a tanu lm ány a kontrollvizsgálatok során 
nyom on követett ben ignus folyam atok feldolgozását 
nem  foglalja m agába). A vizsgálatra kerü lt m enstruációs 
ciklusban lévő nőbetegek a te rm inus 5-14. napja között 
voltak. Ez a vizsgálati követelm ény azért fontos, m ert 
m ás időszakban a horm onális h a táso k n ak  köszönhetően 
a kontrasztanyagot diffúzán halm ozó  em lőparenchym a 
m iatt m egnő a téves in te rp re tá lás lehetősége (23). 
M egjegyzendő, hogy  a h o rm onpó tlásban  részesülő nők  
esetében is adódha t d iagnosztikai problém a. Terhes és 
laktáló nők esetében szintén nem  érdem es az M R-mam- 
m ográfiát elvégezni, a diffúz ho rm onális  hatás m iatt, 
valam int a hason  fekvés a vizsgálat ideje alatt nehéz
ségekbe is ütközik.

Eredmények
Az in tézetünkben  1993 óta folynak dinam ikus em lő MR- 
vizsgálatok, am elyről m ár ko rábban  tö rtén t beszám oló 
(2). Nagyobb betegszám ot felölelő részletes, összehason
lító tanulm ány eddig m ég nem  készült.

Az MR és szövettani vélemények összehasonlítását az
l .é s  2. táblázat tartalm azza. Az elváltozások közül szövet
tanilag 35 m alignus és 49 benignus term észetű volt, vala
m ennyi ábrázolódott a dMRM-vizsgálat során. A carcino- 
m áknál m inden esetben észlelhető volt kontrasztanyag
halmozás, m alignitásra jellemző halmozási dinam ika 
pedig 32 esetben adódott. A m alignus gócok átlagos leg
nagyobb átm érője 16 m m  volt (4-40 mm), 4 esetben 
a kim utatott daganat in situ carcinom ának bizonyult. Be- 
nignitásra utaló halmozást, tehát fals negatív eredm ényt 3 
alkalommal észleltünk.

1. táblázat: A szövettannal igazolt malignus elváltozások és a di
namikus MR-mammográfia összehasonlító adatai

Hisztológiai diagnózis 
malignus elv./eset

Dinamikus MR-mammográfia
malignus
halmozás

benignus
halmozás

cc. lobulare inv./17 15 2
cc. ductale inv./ll 10 1
cc. lobulare in situ/2 2 -

cc. ductale in situ/2 2 -

cc. medulläre/1 1 -

cc. tubulare/2 2 -

Összesen: 35 32 3

2. táblázat: A szövettannal és citológiával igazolt benignus 
elváltozások és a dinamikus MR-mammográfia összehasonlító 
adatai

Dinamikus MR-mammográfia
benignus elv./eset malignus benignus nincs

halmozás halmozás halmozás

Fibroadenoma/8 8
Fibrocystás elv./34 7 24 3
Gyulladásos elv./2 - 1 1
Granuloma/3 - 1 2
Adiponecrosis/1 1 - -

Papilloma/1 1 - -

Összesen/49 9 34 6
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3. táblázat: a) A dinamikus MR-mammográfia szenzitivitása 
és specificitása anyagunkban; b) Irodalmi adatok

a)_________________________________
MR- Hisztológia

diagnózis malignus benignus

Malignus
Benignus
Összes

pozitív: 32 
téves negatív: 3 

35
szenzitivitás: 91%

téves pozitív: 9 
negatív: 40 

49
specificitás: 82%

b)

Szerző
Szenzitivitás Specificitás 

(%) (%)

Allgayer, B. és mtsai 1993 (1) 89 57
Boné, B. és mtsai, 1996 (4) 93 73
Den Boer, J. A. és mtsai, 1997 (7) 92 70
Heiberg,E. V. és mtsai, 1996 (14) 100 73
Heywang-Köbrunner, HA, 1993 (16) 99 28
Kacl, G. M. és mtsai, 1998 (19) 92 76

A jó indu latú  elváltozások közül 34 esetben találkoz
tu n k  benignus halm ozási görbével, 6 alkalom m al pedig 
az em lőparenchym át meg nem  haladó  vagy nem  észlel
hető' halm ozással. M alignitásra jellem ző dinam ika, azaz 
fals pozitív  eredm ény 9 esetben adódott. Az általunk al
kalm azott m ódszer szenzitivitása 91% -nak, specificitása 
82% -nak adódott, mely értékek m egfelelnek az iroda
lom ban közölt adatoknak (1 ,4 ,7 ,14 ,16 ,19 ) (3. táblázat).

Megbeszélés
K ezdetben a kontrasztanyag adása nélkül végzett emlő 
M R-vizsgálatok eredm ényei alap ján  bebizonyosodott, 
hogy a natív  m ódszer a hagyom ányos vizsgálatokhoz ké
pest csak kevés többletinform ációt szolgáltat a szöveti 
differenciálás tekintetében (10, 24). A param agnetikus 
gadolín ium ot tartalm azó iv. kontrasztanyagok bevezeté
sét követően kiderült, hogy a környező szövetekhez 
képest a m alignus elváltozások intenzíven halm oznak, 
így jól elkülöníthetőek (15). Ö nm agában a kon trasz t
anyag-halm ozás azonban nem  specifikus, m ert a ben ig
nus elváltozások egy része is, m in t a fibrocystás em lő
elváltozások vagy a fibroadenom ák szintén m uta tnak  
bizonyos fokú halm ozást (6, 19). A d iagnosztikus p o n 
tosság növelése a térfoglaló folyam atok kontrasztanyag
felvételi d inam ikájának  elemzésével vált lehetővé, m ely
nek lehetőségét az M R-berendezések fejlődése terem tette 
meg. Az ún. „féldinam ikus” m ódszerrel, b ár lehetővé 
válik a m egfelelően vékony szeletvastagség elérése, a 
vizsgáló szekvenciák idő tartam a (2-3  perc) nem  teszi le
hetővé jó időbeni felbontású sorozatvizsgálat elvégzését 
(3,5).

M odern  készülékekkel a d inam ikus vizsgálat percen
kén ti leképezéssel és 2 -4  m m -es szeletvastagsággal ké
szül, 3D grad iens echo szekvenciákkal (25). A m egfele
lően vékony vizsgálati sík alkalm azása a parciális volu
m eneffektus m inél jobb kiküszöbölése m iatt fontos. Kis 
elváltozások esetén ugyanis a ROI-ba eső, elváltozás m el
letti szövetek m iatt ham is kontrasztanyag-halm ozási

dinam ika adódhat (26). Szubsztrakciós technikával, a natív 
és a megfelelő kontrasztos képek jelin tenzitás-kü lönb- 
ségének ábrázolásával, a halm ozó em lőrészletek egyér
te lm űen  ábrázolódnak. Ezáltal csökken a lehetősége 
annak , hogy például kisebb gócok a k iértékelő  figyel
m etlensége m ia tt ne kerüljenek elem zésre (12). Az eset
leges m ozgási m űterm ékek által okozott h ibák k iküszö
bölésére megfelelő p rogram ok léteznek. A zsírszövet 
a vizsgálati szekvenciával m agas jelet ad, am i a kon t
rasztanyagot halm ozó kóros részek észlelését nehezíti, 
ezért kü lönböző ún. zsírelnyom ásos (fat suppression) 
techn ikákat fejlesztettek ki. A m ódszer há tránya azon 
ban , hogy nem  m indig  sikerül teljesen hom ogén  zsír- 
szatu rác ió t előállítani, am i a kvantita tív  elem zést befo
lyásolja (13).

Az egyes szerzők által alkalm azott vizsgálati p a ram é
terek  általában többé-kevésbé kü lönböznek, s tan d ard i
zált m ódszer eddig m ég nem  alakult ki, am i a dMRM ál
landó  fejlődésének is köszönhető. Az általunk  felállított 
k r ité riu m o k  saját és nem zetközi tapasztalatokon  alapul
nak. Az alkalm azott 6 m m -es szeletvastagság a pontos 
k iértékelést befolyásolja. A fent em lítettek  alap ján  h a  egy 
elváltozás vizsgálati síkra m erőleges á tm érő je  nem  éri el 
a 10-11 m m -t, lehet, hogy szum m ációs eredm ény t k a
pun k , azaz nem csak a kóros terü letrő l szárm azó  jelin ten- 
zitás-változást m érünk . Ennél kisebb m éretű  gócok, ha 
egy vizsgálati szelet teljesen lefedi, m ég ad h a tn ak  m eg
felelő pontosságú  eredm ényt. A páciens a vizsgálat során  
végig fekvő, nyugalm i helyzetben van, azonban  kisebb el
m ozdulások  (például légzés következtében) előfordul
hatnak . Ezt a ROI pozíciójának változtatásával korrigá ln i 
lehet, am i ha m anuálisan  tö rténik , szubjektivitásánál 
fogva h ibalehetőséget jelent.

M alignus tum orok  kim utatásában a d inam ikus MR- 
m am m ográfia  során  tapasztalt korai, in tenzív ko n trasz t
anyag-halm ozás a tum orok  fokozott neovascularisatió- 
ja  m elle tt az erek  bizonyos m olekulasúlyú anyaggal 
szem beni m egnövekedett perm eabilitásán  és a tág in ter- 
stitia lis tereken alapszik. Az invazív carcinom ák egy ré
szére (10-12% ) ugyanakkor a fenti tu la jdonságok  kevés
bé jellem zőek, ezért ezen esetekben tapasz ta lható  el
húzódó  halm ozás következtében a tum orok  benignus 
halm ozási jelleget m u ta tha tnak  (11). Az in situ  carcino
m ák (<3 m m ) kim utatása ugyancsak nehézségekbe 
ü tközik , egyrészt a m éret, m ásrészt a szegényesebb neo- 
vascularisatio  következtében. Benignus halm ozási d i
nam ika m ellett azonban bizonyos m orfológiai eltérések 
esetében a m alignitás gyanúját fel kell vetni (például spi- 
kuláltság, ductalis terjedés, gyűrűszerű halm ozás). A heg
szövet em lőm egtartó  operáció után 3 -6  hónap  múlva, 
sugárteráp iá t követően pedig 12-18 hónap u tán  kü lön ít
hető el nagy valószínűséggel recurrens carcinom ától (17, 
27,30). Korai, a terápiát követő gyulladásos elváltozások is 
u tánozhatnak  m alignitást (9, 27). Ezen tények figyelem- 
bevétele fontos a vizsgálat kiértékelésekor.

Fokozott szöveti vascularisatio, tágabb extracellularis 
terek  je len léte azonban nem  csak a carcinom ákra  je l
lem ző, hanem  esetenként benignus kórképekben  is m eg
figyelhető, m in t például fibrocystás elváltozásokban és 
adenom atosus fibroadenom ákban. Ezen tu la jdonságok  
következtében a kontrasztanyag-halm ozási d inam ika 
m align itásra  utalhat. Sajnos az ilyen esetek viszonylag
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gyakran fordulnak elő (20-30% ), ezért a dMRM m in t a 
malignus és benignus daganatok elkülönítésének biztos 
m ódszere nem  váltotta be a korai nagy reményeket. A spe- 
cificitás az irodalm i adatok szerin t elég széles skálán m o 
zog (30-95% ), mely a különböző vizsgálati m etodikák 
függvénye is. Fontos, hogy a kiértékelő szám ára a rönt- 
genm am m ográfia és UH-lelet is rendelkezésre álljon. Szá
mos tanulm ány alapján bebizonyosodott, hogy a diag
nosztikus pontosság a carcinom ák kim utatásában és a be- 
nignus-m alignus daganatok elkülönítésében a különböző 
módszerek összevetésével növelhető. 96-100%-os szenzi- 
tivitás és 94-98% -os specificitás is elérhető (21,28).

2. ábra: Natív és kontrasztanyag adása után készült T1 súlyozott 
transzverzális síkú képek. Az intenzíven halmozó góc atípusos 
halmozási dinamikát mutatott, kritériumaink alapján benignus- 
nak véleményeztük. Szövettan: Carcinoma ductale invasivum

A kontrasztos MR által felfedezett, a hagyom ányos 
m ódszerekkel nem  észlelhető gócok MR vezérelt biop- 
sziájára különböző rendszereket fejlesztettek ki (8, 22), 
melyek a góc preoperatív  lokalizálásra is használhatók 
vékony je lö lődró t segítségével. Ez a technika azonban 
m ég nem  kiforro tt, a jövőben je len tős fejlődés várható. 
MR vezérelt em lőbiopsziát in téze tünkben  -  megfelelő 
eszközök hiányában -  sajnos m a m ég nem  tudunk  elvé
gezni.

E redm ényeink az irodalm i ada toknak  megfelelnek, a 
m ódszer érzékenynek bizonyult a carcinom ák felfedezé
sében. Ezen belül az in situ carcinom ák  kim utathatósá- 
gáról jelen tanulm ányban  a kis esetszám  m iatt nem  lehet 
nyilatkozni. A benignus em lőelváltozások egy részének 
az elkülönítése a m alignus daganatok tó l nem  volt lehet
séges (esetünkben 18%). A három  fals negatív eredm ény 
közül az egyik esetben az elváltozás (egy 20 m m -es in 
vazív ductalis carcinom a) a 4. percben  maximális, m ajd 
csökkenő halm ozást m utato tt. A kontrasztanyag-halm o
zás jellege perifériásán  intenzívebb volt, míg centrálisán 
alacsonyabb jelin tenzitás volt m egfigyelhető. A m ásik  
esetben (invazív ductalis carcinom a, 15 m m  átm .) az in 
tenzitás m axim um át m ár az első percben  elérte, de egy 
kim osási szakasz u tán  újból em elkedő maxim ális ha l
m ozás volt m egfigyelhető. Itt a m orfológia nem  szolgált 
plusz inform ációval (2. ábra). A h arm ad ik  esetben pedig 
(invazív lobularis carcinom a) az em lőparenchym ával 
megegyező halm ozás volt lá tható . Az álpozitív esetekben 
a kontrasztanyag-halm ozás az első három  percen belül 
volt megfigyelhető. H ét esetben fibrocystás elváltozás, 1 
esetben ductalis papillom atosis, 1 esetben pedig m űtét 
u tán i zsírnecrosis okozta a félrevezető eredm ényt (3. 
ábra).

3. ábra: A röntgenmammográfia által malignitásra gyanús 
góc maximális kontrasztanyag-halmozását már az első perc 
végére elérte, ezek alapján malignusnak véleményeztük. 
Szövettan: fibrocystás elváltozás
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Az em lő kom plex vizsgálata (fizikális, rön tgen , m am - 
m ográfia, UH, citológiai m intavétel) az esetek többségé
ben elegendő in fo rm áció t szolgáltat a további terápiás 
tervezéshez. A d inam ikus M R -m am m ográfia az invazív 
carcinom ák k im u tatásában  érzékeny m ódszer, differen
ciáldiagnosztikai p rob lém ák  m egoldásában is alkalm az
ható. A tum orok  kiterjedtségét, m ultifokalitását más 
m ódszerek szám ára nem  vagy nehezen értékelhető  ese
tekben is nagy biztonsággal határozza meg. A m agasabb 
költségek és a korlátozo tt elérhetőség m iatt fontos, hogy 
m egfelelően kiválasztott betegek kerüljenek vizsgálatra.

A z M R-m am m ográfia  f ő  indikációit a z alábbiakban  
összegezhetjük:

1. M am m ográfiával dens emlők.
2. Em lőprotézis m elletti elváltozások.
3. Posztoperatív és posztirrad iációs állapot u tán  3-6, 

illetve 12-18 hónapon  túl: reziduális, recidív tu m o r k i
m utatása, elkülönítése hegszövettől.

4. E m lőm egtartó  m űté tek  tervezésében, a kiterjedés, 
m ultifokalitás m egítélése (ellenoldali emlő is).

5. Radiológiailag ,lá thata tlan ’ em lőelváltozás, pozitív 
fizikális vagy pozitív axillaris nyirokcsom ólelet mellett.

A d inam ikus M R -m am m ográfia jelenleg is ku tatások, 
fejlesztések tárgyát képezi. A jövőben szerepe az em lő 
kom plex vizsgálatában m in d en  bizonnyal növekedni fog. 
Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy a k ü lö n 
böző radiológiai és egyéb diagnosztikus eljárások kom 
binálása alapvető fontosságú a megfelelő diagnosztikus 
pontosság eléréséhez.
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egészséget.
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VÁLTSON ALACSONYABB SÚLYCSOPORTRA!

BASF Pharma



ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Harmadik kamrai kolloid cysta neuroendoszkópos 
eltávolítása
Bognár László dr. és Orbay Péter dr.
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest (vezető: Nyáry István dr.)

A jóindulatú és csak enyhén tünetképző, de elhelyezkedé
süknél fogva a beteg életét potenciálisan veszélyeztető lae- 
siók eltávolítása nagy kihívást jelent az idegsebészek szá
mára. Ilyen esetekben a morbiditás és posztoperatív szö
vődmény nélküli beavatkozás a cél. A neuroendoszkópia 
egy olyan új módszer, amely a fenti elvárásoknak megfelel, 
és egyre több területen bizonyítja hatékonyságát. Eset- 
ismertetésük kapcsán egy harmadik kamrai kolloid cysta 
sikeres eltávolításáról számolnak be a neuroendoszkóp 
segítségével elsőként a hazai gyakorlatban.

Kulcsszavak: neuroendoszkópia, kolloid cysta, minimális inva- 
zivitás

A III. kamra kolloid cystái a ritka kórképek közé tartoznak 
-  nagyjából az agydaganatok 1—1,5%-át teszik ki (2,6,10, 
21). Ritkaságuk ellenére figyelmet érdemelnek, fölismeré
sük fontos, hiszen műtéttel véglegesen gyógyíthatóak, 
azonban kezeletlenül hagyva e betegek folyamatosan és 
megjósolhatatlanul ki vannak téve a hirtelen neurológiai 
állapotromlás vagy akár a halál veszélyének (4,13,18,24).

Egy tíz éve készült tanulmány szerint a hirtelen halált el
szenvedett betegek esetében sem a tumor mérete, sem a kö
vetkezményes ventriculomegalia mértéke, sem pedig az 
anamnézis hossza nem bizonyult megbízható indikátornak 
a váratlan állapotromlás rizikója megbecsülésében. Az ese
tek egy részében akut hydrocephalus állt a hirtelen halál 
hátterében, azonban ez nem volt mindig jelen; feltételez
hető, hogy periventricularis limbicus cardiovascularis ref
lexek is szerepet játszhatnak a patogenezisben (24). Egyéb 
megfigyelésekkel együtt ez azt sugallja, hogy e betegségek
ben nem biztonságos pusztán csak a liquorpasszázs helyre- 
állítására törekedni, hanem olykor az asymptomaticus 
Monro-környéki tumorok radikális eltávolítása is szük
séges (10, 17,18,24).

A régió tumorainak a reszekció jó néhány mikrose- 
bészeti feltárás mellett endoszkóppal is kivitelezhető (1,3, 
7, 8, 22). E minimálinvazív módszer alkalmazásáról szá
molunk be -  hazánkban elsőként -  egy eset ismertetése 
kapcsán. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy e beszámo
ló nem tűzte ki céljául a harmadik kamrai elhelyezkedésű 
laesiók sebészeti feltárásainak összehasonlító elemzését.

Esetismertetés
B. B. 1985-ben született gyermek, korábban komolyabb beteg
sége nem volt. 1994-ben pár hete fennálló fejfájás, fáradékony
ság miatt került sor idegosztályos kivizsgálásra, ahol a szem

The neuroendoscopic removal of a colloid cyst o f the 
third ventricle. The removal of the benign and only sligh
tly symptomatic but by virtue of their localization po
tentially fatal laesions is a challenge for the neurosur
geons. Such cases demand a therapy w ithout any post
operative morbidity. The neuroendoscopy meets these 
requirements and proves to be effective in more and 
more fields of the art. This article reports a case when 
colloid cyst was resected entirely by use of a neuroendo
scope, firstly in Hungary.

Key words: neuroendoscopy, colloid cyst, minimal invasivity

fenéken elmosódó szélű papillákat észleltek. Koponya-CT 
történt, amely a bal foramen interventricularéban egy kb. 1,5 
cm-es hypodens cystát, következményes típusos Monro-block- 
ra utaló képet: aszimmetrikus biventricularis hydrocephalust 
ábrázolt. Intézetünkben történt felvételét követően stereotaxiás 
cysta-aspirációt és -biopsziát végeztünk. Posztintervencioná- 
lisan szövődmény nem jelentkezett, panaszai elmúltak. Az el
lenőrző CT-k a cysta megkisebbedését, a liquorpasszázs resti- 
túcióját mutatták. A szövettani vizsgálat kolloid cystát állapí
tott meg.

Az 1997 végén készült CT- és MR-filmeken a tumor ismételt, 
minimális növekedését láttuk a következményes kamratágulat 
egyértelmű fokozódásával, s bár a már serdülő panaszmentes 
volt, műtétre szántuk el magunkra (1. ábra a, b).

A műtét: hanyatt fekvő helyzetben stereotaxiás (CRW) 
keretben rögzítettük a fejet, bal frontális trepanációt készítet
tünk, majd az endoszkópot a kerethez fixálva a bal oldalkam
rába vezettük. Láthatóvá vált a foramen Monroi-ban ülő kéke
sen áttűnő cysta. A rajta futó plexus chorioideust megkoagu- 
láltuk, a cysta tokját bemetszettük, a bennéket kiszívtuk. Az 
összeesett cystafalat óvatosan mobilizáltuk, majd a perifora- 
minalis ependymáról sikeresen leválasztottuk. A septum pel- 
lucidumot bemetszve, az endoszkópot bevezettük a bal kam 
rába és így ott is megkoaguláltuk a cysta elülső felszínét, majd 
leválasztottuk a plexust. Ekkor a cysta teljesen mobilizál- 
hatóvá vált. Az endoszkóp munkacsatornáján nem fért át az 
összeesett cystafal, ezért azt az endoszkóppal együtt távolítot- 
tuk el. A kamrába visszahelyezve az endoszkópot, a vongálás 
helyén kis vérzést észleltünk, mely öblögetés után csillapo
dott. Áttekintve a kamrarendszert, konstatáltuk, hogy totális 
cystaeltávolítást értünk el.

A posztoperatív kontroll CT normál kamraméretet, a III. és 
az oldalkamrákban minimális mennyiségű vért, valamint a bal 
thalamusban paraventricularisan piciny haemorrhagiás infarc- 
tusra utaló denzitásváltozást ábrázolt. A műtét után a beteg 4 
napig somnolens volt, majd vigilitása fokozatosan rendeződött. 
Egy hét múlva negatív neurológiai és belszervi statussal ottho
nába bocsátottuk. Fél év elteltével az ellenőrző MR a cysta teljes 
eltávolítását igazolta a kamrarendszer normalizálódásával (1. 
ábra c). A fiú tünet- és panaszmentes, iskoláit jó eredménnyel 
végzi, tanulási és memóriazavarok nélkül.

Orvosi Hetilap 2000,141 (3), 125-127. 125



1. ábra: a) A foramen Monroi síkjában T1 szekvenciával készült 
coronalis MR kép 1996-ból mutatja a mérsékelt kamratágulatot 
okozó típusos kolloid cystát, b) hasonló felvétel 1997-ből 
mutatja az enyhén növekedett méretű cystát mely egyértelmű 
kamratágulat-fokozódást okoz, c) az előzőekkel megegyező 
felvétel fél évvel a beavatkozás után igazolja a cysta teljes 
eltávolítását és a kamrarendszer normalizálódását

Megbeszélés
A beteg panaszai hátterében a megnövekedett intracra- 
nialis nyomás állt. A cysta stereotaxiás punkciója és ben- 
nékének aspirációja, a Monro-block megszűnését ered
ményezte és így helyreállította a liquorpasszázst.

A kolloid cysták fibrosus-epithelialis falú, ragasztó
szerű bennékű (nevük is ezt jelzi) tumorok, amelyek 
legtöbbször a III. kamra elülső felében helyezkednek el és 
a foramen Monroi tetejéhez tapadnak (14, 26, 27). Fej
lődéstani és szövettani vizsgálatok a daganat embrionális 
eredetére (diencephalicus neuroepithelialis tetőlemez, 
vagy respiratoricus-enterogen epithelium) utalnak (11, 
12), bár néhány újabb immunhisztokémiai adat azonban 
ezt megkérdőjelezi (16). Mindenesetre ezek benignus 
laesiók, melyek a cystabennék eltávolítása okozta ozmo
tikus és hidrosztatikus egyensúlyzavar folytán néha 
„recidiválhatnak” (19,20,25).

A kolloid cysták radiológiai diagnózisa CT- és MR- 
vizsgálatokon alapszik. A karakterisztikus CT-lelet egy 
kerek vagy ovoid laesio, típusosán 5-25 mm átmérőjű, 
amely a III. kamra elülső régiójában helyezkedik el (5). 
A laesiók homogének, azonban alkalomadtán centrális 
hypodensitas észlelhető (9). Multiplanaris MR-felvétele
ken világosan ábrázolódik a kerek cysta anatómiai loka
lizációja (15). Az MR-képeken a foramen Monroi vidékén 
esetleg megjelenő basilaris tip aneurysmák okozta dif
ferenciáldiagnosztikai problémák is megoldhatóak (17).

A kontrollképeken újból feltelődő kolloid cysta műtéti 
elbírálásakor a korábban leírtakat figyelembe véve a tumor 
teljes eltávolítása mellett döntöttünk. Két mikrosebészeti 
feltárás honosodott meg a kolloid cysták sebészetében: 
a transcallosalis és a transcorticalis behatolás (17, 23, 26, 
27). Az endoszkópos műtét lényegileg a transcorticalis 
útvonalat követi. Előnye, hogy egy kis fúrt lyukból és 
kisebb corticalis incisióból érjük el a foramen Monroi 
vidékét, a cystapunkció és a bennék aspirációja vizuális 
kontroll mellett történik. Hátránya, hogy a laesio teljes 
eltávolítása nehezen vihető ki anélkül, hogy a környező 
struktúrákat tractiós insultus ne érné (1,3,7,8,17,22).

2. ábra: Az adhesio interthalamica síkjában T1 szekvenciával 
készült coronalis posztoperatív MR-felvétel nyíllal mutatja a bal 
oldali, kb. 3 mm nagyságú paraventricularis vascularis 
thalamuslaesiót
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Az esetünkben  a m ű té t során észlelt és a posz topera
tív képeken lá tható  csekély in traventricularis vérzés és a 
thalam usban  észlelt kis vérzéses infarctus feltehetőleg a 
thalam ostriatalis vénák kis ágainak vongálódása m iatt 
keletkezett (2. ábra, nyíllal jelölve). Ezért a közvetlen 
posztoperatív  periódusban  észlelt transiens som nolen- 
tiáért ezt az egyetlen organikus eltérést tehettük  fele
lőssé.

Következtetés gyanánt leszűrhetjük, a h arm ad ik  kam 
rai kolloid cysta totális reszekciója m egoldható poszt
operatív m orb id itás nélkül endoszkópos ú ton  is. Ez az új, 
m inim ális invazivitást biztosító  m ódszer m ind  nagyobb 
teret fog m agának  hód ítan i a jövő idegsebészeti gyakor
latában.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Immunmoduláció fumársavészterekkel.
Szisztémás terápiás lehetőség psoriasisban
Sebők Béla dr.1 és Schneider Imre dr.2
Dorozsmai és Társa Egészségügyi Betéti Társaság, Pécs, Bőrgyógyászati Szakrendelés (vezető: Sebők Béla dr.)1 
Pécsi Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati Klinika (igazgató: Farkas Beatrix dr.)2

Több mint harminc éven át a psoriasis vulgaris fumár- 
savészterekkel történő kezelése meglehetősen vitatott 
volt. Az utóbbi időben több európai országban beveze
tésre került a fumársavszármazékokat tartalmazó gyógy
szer. A dolgozat összefoglalja a készítmény klinikai haté
konyságával, mellékhatásaival és hatásmechanizmusával 
kapcsolatos ismereteket.

Kulcsszavak: psoriasis, fumársavészterek, hatékonyság, mellék
hatások, hatásmechanizmus

A német kémikus, S c h w e c k e n d ie k  1959-ben számolt be 
önkísérletéről, amelynek során pikkelysömörét sikere
sen kezelte per os alkalmazott fumársawal (38). Néhány 
évvel később zsíroldékony, a béltraktusból a fumársavnál 
könnyebben felszívódó fumársavészterek alkalmazását 
is kipróbálta önkísérletben -  eredményesen (39). Ezekkel 
a próbálkozásokkal indult a psoriasis fumarátkezelésé- 
nek furcsa története. Betegek tízezreit kezelték Német
országban, Hollandiában és Svájcban a gyógyhatású ké
szítményként beszerezhető fumársavszármazékokkal jó 
eredménnyel, miközben szakmai körökben a terápiával 
kapcsolatos vélemények időről időre vitákat váltottak ki. 
A bőrgyógyászati lapok éveken át a szerrel kapcsolatos 
mellékhatásokra hívták fel a figyelmet, annak ellenére, 
hogy nagyobb beteganyagon végzett, kontrollált klinikai 
vizsgálatok eredményei nem álltak rendelkezésre. A ha
tékonyság és a hatásmechanizmus problematikája -  ért
hető óvatosságból -  a háttérbe szorult. A fumarátok való
di terápiás értékének megítélését nagymértékben nehe
zítette az a tény is, hogy a kezelések különböző fumár- 
savészter-keverékekkel történtek, és a felhasznált anya
gok dózisa jelentős eltéréseket mutatott. A nem standar
dizált, egyéni összeállítású fumarátkeverékek használata 
és a betegek bőrállapotának eltérő kiértékelése vezethe
tett egyrészt a toxikus mellékhatások megjelenéséhez, 
másrészt a terápia hatásosságával kapcsolatos kétségek
hez. 1991-ben kísérlet történt a kezelés standardizálására 
(36), azonban a terápiás ajánlás olyan elemeket is tartal-

R övid ítések: PASI = psoriasis area and severity index; ICAM-1 = inter- 
cellularis adhéziós molekula-1; DMF = fumársav-dimetilészter; 
MMF = fumársav-monometilészter; IL = interleukin; TNFa = tumor- 
necrosis factor a; VCAM-1 = vascularis sejtadhéziós molekula-1; 
y-IFN = gamma-interferon; IL-1RA = interleukin-1 receptorantago- 
nista; EGF = epidermalis növekedési faktor; TGFa = transzformáló 
növekedési faktor oc

Im m unm odulation w ith  fumaric acid esters. Syste
mic therapeutic m odality for psoriasis. The treatment 
of psoriasis vulgaris w ith fumaric acid esters has been 
controversial for more than 30 years. Recently the fu 
maric acid derivatives are marketed antipsoriatics in 
many European countries. In this paper the clinical effi
cacy, the side effects as well as the mode o f action of 
these highly potent substances are summarized.

Key words: psoriasis, fumaric acid esters, efficacy, side effects, 
mode of action

mázott, amelyekről később kiderült, hogy hatástalanok 
és feleslegesek (például diéta), valamint szükségtelen 
mellékhatásokhoz vezetnek (például fumarátok helyi al
kalmazása). Jellemző a fumársavészterekkel kapcsolatos 
bizonytalanságra, hogy 1991-ben Észak-Rajna-Vesztfá- 
liában a fumársavésztereket tartalmazó tabletta forga
lomba hozatalát két hónap leforgása alatt engedélyezték, 
megtiltották, majd ismét engedélyezték (19).

Az élet azóta alaposan rácáfolt mind a kétkedők, mind 
a szer toxicitását hangoztatok véleményére. A fumársav
észterek keverékét tartalmazók tabletta Németországban 
1995 óta elfogadott és engedélyezett g y ó g y sze r .

Két nevet mindenképp meg kell említenünk azok 
közül, akiknek munkája segítette a fumarátok hivatalos 
gyógyszerré válását. M a h r le  laboratóriumában fumár- 
sawal kapcsolatos in vivo kutatásoknak biztosított he
lyet a 90-es évek elején (41), akkor, amikor a legnagyobb 
bizonytalanság övezte a fumarátokat és a velük kapcso
latos munka könnyen megkapta a tudománytalan, illetve 
a paramedicinális j elzőt. A ltm e y e r  multicentrikus, egysé
ges kiértékelésen (PASI score) alapuló klinikai vizsgála
tokat kezdeményezett és szervezett a terápia hatékony
ságának és mellékhatásainak pontos tisztázására (2, 3). 
A vezetésükkel folyó munka vezetett a fumarátok te
rápiás értékének tényeken alapuló megítéléséhez és így 
válhatott egy éveken át vitatott hatású anyagkeverékből 
valódi gyógyszer.

Klinikai hatékonyság
Az Altmeyer által szervezett multicentrikus dupla vak 
vizsgálatban száz, testfelületének több mint 10%-án leg
alább két év óta psoriasisos tüneteket mutató, külső keze
léssel nem, vagy csak elégtelenül befolyásolható beteg 
vett részt. A PASI-érték a gyógyszerrel kezelt csoportban
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a kezdeti 21,57 értékről 16 hét alatt 10,77-ra csökkent, 
míg a placebocsoportban változatlan maradt (3). Ugyan
csak Altmeyer és munkatársai 1996-ban 83 betegnél vizs
gálták a fumarátok tartós adagolásának hatásait. A vizs
gált személyek krónikus-stacioner tüneteket mutató, 
valamint az egyébként többnyire nehezen befolyásolható 
palmoplantaris psoriasisban szenvedő betegek voltak, 
akik a klasszikus helyi kezelésre nem vagy nem kielé
gítően reagáltak. Az egyéves kúrát befejező probandu- 
soknál a PASI-érték 91%-kal csökkent a kiinduláshoz 
képest. A betegek jelentős részénél a kúra 2-8 hete között 
javultak a bőrtünetek a legkifejezettebben (2).

Jelenleg elegendő tapasztalat áll rendelkezésre a fu- 
marátokkal végzett kezelés indikációs területeinek meg
határozásához. Különösen jó eredmények érhetők el ki
terjedt, terápiarezisztens krónikus plakk típusú psoria
sisban, azonban jól reagálnak a kezelésre a pustulosus 
psoriasisformák és a psoriasis capitis is (1). Több vizsgá
latban megerősítést nyert, hogy a fumarátok kedvezően 
befolyásolják a pikkelysömörös ízületi panaszokat és a 
körömtüneteket is (3, 22, 28). A fumársavészterek jól 
kombinálhatóak helyi antipsoriaticumokkal (dithranol, 
kátrány, D3 -vitamin-analógok, helyi retinoidok, helyi 
kortikoszteroidok). Fénykezeléssel való együttes alkalma
zással jelenleg nincs elegendő tapasztalat. Az ajánlásokban 
a hosszú távú, intermittáló kezelés is szerepel (1,48).

Mellékhatások
Az eddigi vizsgálatok során leggyakrabban (30-50%) fel
lépő gyógyszermellékhatásként flush-szerű tünetek je
lentkezését figyelték meg (1). A néhány percig tartó 
tünetek általában 0,5-6 órával gyógyszer bevételét kö
vetően jelentkeztek és a kúra során jelentősen vesztettek 
intenzitásukból (2). A fumarátokkal kezelt betegek mint
egy 30%-a számolt be gasztrointestinális panaszokról 
(hasmenés, fájdalom, tenesmus, nausea). Ezek a pana
szok általában a kezelés 4-12. hetében jelentkeznek, ezt 
követően intenzitásuk a flush-reakcióhoz hasonlóan fo
kozatosan és kifejezetten csökken (1,2, 3, 20). Altmeyer 
vizsgálataiban ezek a mellékhatások vezettek leggyak
rabban a kezelés megszakításához. A laboratóriumi 
paraméterek változása közül a lymphopenia, leukopenia 
és az eosinophilia emelendők ki (2, 3, 15, 17, 22, 25). 
Rendkívül ritkán észleltek nephrotoxicus jellegű (pro
teinuria, kreatinin-emelkedés) mellékhatásokat (2,3). Ez 
azért is érdekes, mert a korábbi dermatológiai irodalom 
a fumársavszármazékokkal kapcsolatban elsősorban a 
veséket érintő toxicitást emelte ki (10,13,33,47).

Hatásmechanizmus
A fumarátok antipsoriaticus hatásának mechanizmu
sáról hosszú éveken át szinte semmit sem tudtunk. 
S c h w e c k e n d ie k  a kedvező hatást a citrátkörben feltétele
zett, fumársavszármazékkal helyreállítható oxidációs za
varral magyarázta (38). Később a citrát-ciklus ismét elő
térbe került, amikor kiderült, hogy a fumarátok stimu
lálják a citrát-kör egyik kulcsenzimje, a szukcinát-de- 
hidrogenáz aktivitását (34). Voltak kutatók, akik a cellu- 
laris relatív fumársavhiány korrigálását tartották a ke

zelés fő hatásának (35). A gyomor-pH eltolódása és a kö
vetkezményes bélflóraváltozás szintén szóba került (31). 
Felvetődött, hogy a fumarátkezelés helyreállítja a kera- 
tinocytákban a hibás purinnukleotid-szintézist (16). 
A legutóbbi kivételével ezeket az elméleteket, noha lehet
séges, hogy hozzájárulnak a fumársavészterek antipsori
aticus hatásához, az utóbbi évek vizsgálati eredményei 
háttérbe szorították.

A fumársavészterek hatásmechanizmusával kapcso
latos kutatások kezdetén, a pikkelysömörre vonatkozó 
akkori ismereteknek megfelelően, a betegségre nagyon 
jellemzőnek tartott fokozott keratinocyta-proliferációra 
gyakorolt hatás állt a vizsgálatok előterében. Kiderült, 
hogy a psoriasis kezelésére használatos zsíroldékony fu
mársavészterek dózisfüggő módon, igen erősen gátolják 
a hámsejtek oszlását (41,49,51). Lymphocytákkal és fib- 
roblastokkal kapcsolatosan is napvilágot láttak a DNS- 
szintézis gátlására utaló adatok (14,29,32,51).

A mellékhatások ismeretében valószínűnek tűnt, 
hogy a fumarátok antipsoriaticus hatását nem lehet egy
szerűen proliferációgátlással magyarázni és a helyi keze
lés hatástalansága (45, 46) arra utalt, hogy nem a kera- 
tinocyták képezik a kezelés elsődleges támadáspontját. 
A pikkelysömörrel kapcsolatos ismeretek bővülésével 
egyre valószínűbbé vált és a cyclosporin a kezelés ered
ményességével be is bizonyosodott, hogy a psoriasis bőr
tünetei immunológiai folyamatok és az epidermalis ci- 
tokinhálózat következményes aktiválódásának eredmé
nyeképp jelennek meg. A bőrjelenségek létrejötte rendkí
vül komplex, dinamikus folyamat, amelynek fontos lé
pései a lymphocyták dermalis postcapillaris venulák 
falához való kitapadása, az érfalon való átjutása és a szö
veti infiltráció, valamint a keratinocyták aktiválódása, 
proliferációja. Jelenlegi ismereteink alapján pikkelysö
mörben a bőrt infiltráló fehérvérsejtek CD4+ T-lympho- 
cyták és a betegség Thl típusú gyulladásos folyamatnak 
tartható (9, 37, 50). A Thl/Th2 hatások egyensúlyának 
visszaállítása, illetve a Th2 hatás felerősítése a bőrtüne
tek javulásához vezet.

A kilencvenes évek közepén felvetődött, hogy a fu
mársavészterek antipsoriaticus hatásában a lymphocy- 
tákra és a dermalis postcapillaris venulák endothelsejt- 
jeire gyakorolt hatás valószínűleg sokkal fontosabb, mint 
a hámsejtek és a lymphocyták proliferációjának gátlása 
(40). A kutatások egészen új irányt vettek. Kiderült, hogy 
a fumarátok gátolják a y-IFN és IL-l-el stimulált kerati- 
nocytákon a pikkelysömörös bőrtünetekre jellemző 
ICAM-1 és a HLA-DR expressziót (43,44). Ez a gátló ha
tás hyperproliferativ sejtek esetében kifejezettebb. Mind
két sejtfelszíni marker megjelenik a pikkelysömörös bőr
tünetek keratinocytáin és az adhéziós molekula elősegít
heti a hámban a betegségre jellemző leukocytagyülemek 
kialakulását (7,27).

TNFa-val, IL-la-val, IL-4-gyel, phorbol-metilészter- 
rel és lipopoliszacharidokkal stimulált humán endothel- 
sejteken a DMF gátolta az E-selectin, VCAM-1 és ICAM-1 
expressziót, valamint csökkentette az U937 monocyta 
sejtvonal endothelsejtekhez történő adhézióját (52).

A fumarátok specifikus helyekhez kötődnek a granulo- 
cyták membránján, ami specifikus jelátviteli folyamatot 
indítva az intracellularis kalcium- és cAMP-koncentráció 
megemelkedéséhez vezet. Ennek következményeként a gyul
ladásos mediátorok felszabadulása mérséklődik (23, 24).
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A MMF (a DMF fő m etabolitja) dózisfüggő m ódon 
stim ulá lta  perifériás m ononuclearis  se jtek  IL-4 és IL-5 
term elését, ugyanakkor nem  befolyásolta sem  az IL-2, 
sem  a y-IFN term elést. Fia ezeket a sejteket recall an ti
génekkel stim ulálták, am i típ u so sán  erős y-IFN -pro- 
dukcióval járó  T h l válasz indukál, a MMF-kezelés 
ugyancsak  erős IL-4 és IL-5 képződéshez vezetett (12). 
P ikkelysöm örös betegek fum arátkezelése so rán  m ellék
h a tásk én t eosinophilia észlelhető. Ez m egm agyarázható  
a fokozott IL-4 term eléssel, h iszen ez az anyag eosino- 
ph il-ak tiváló  cy tok inek  (példáu l eo tax in ) term elődé
séhez vezet (8).

Egészségesekből és pikkelysöm örös betegek véréből 
szárm azó  perifériás m ononuclearis sejtekben, valam int 
szeparált m onocytákban  a MMF-kezelés fokozza a 
TN F-a, IL-10, és IL-1RA szekréciót, ugyanakkor az IL-12 
te rm elést változatlanul hagyja (5). Az ism ételt fum arát- 
expozíció TN F-a esetében a kezdeti aktiválást követő 
deaktiváláshoz és következm ényes gyulladásellenes h a
táshoz vezet. Ez a kezdeti fokozott T N F-a produkció le
h e t a m ellékhatások egy részének (flush, d iarrhoea, hasi 
panaszok) m agyarázata. A specifikus mRNS-expresszió 
alapján  az anyag de novo IL-10 te rm elődést ind ít el. Egy 
m ásik  vizsgálatban a DMF-kezelés csökkentette kerati- 
nocy ta-m onocy ta vegyes ku ltú rák  y-IFN -term elését, 
ugyanakkor növelte az IL-10 produkciót. Ebben a vizs
gálatban  a DMF gátolta a psoriasisos kera tinocy ták  EGF- 
stim ulálta TGFa mRNS term elését is (26).

Az IL-10 gátolja a psoriasisos b ő rtü n e tek  kialakulá
sában  fontos szerepet já tszó  dend ritikus antigénprezen
táló sejtek funkcióját (21). Az IL-12 a T -lym phocytákban 
és az NK-sejtekben y-IFN term elést indukál (11). A fu- 
m arátkezelést követő eltolódás az IL-10/IL-12 arányban 
a Th2 cytokinek p redom inanciájához vezet. Az IL-10 te r
m elés és az IL-1RA term elés fokozódása a jelenlegi is
m eretek  alapján kedvező hatású  pikkelysöm örben (4, 
18). Az IL-10 psoriasisban já tszo tt fontos szerepét erősíti 
m eg az a tény is, hogy e cy tokinnel b íz tató  eredm ényű 
te ráp iás kísérletek folynak (6).

Utalva a korábban ism ertetett, a fum arátkezelés hatá
sára az intracellularis cAM P-szint em elkedését dem onst
ráló  vizsgálatokra (16), m eg kell em líteni, hogy  az in tra 
cellularis cAMP-szint em elkedése m onocy tákban  kifeje
zett IL-10 felszabaduláshoz és az IL-10 mRNA expresszió 
felerősödéséhez vezet (30).

Pikkelysöm örben a perifériás aktivált lym phocyták 
szám ának  a csökkenését észlelték fum arátokkal kezelt 
betegek esetében. Egy újabb in vitro  v izsgálat alapján a 
fum ársavészter-kezelés apoptosissal összefüggő sejt
m em brán-változásokhoz vezet lym phocy tákban  (42). Ez 
lehet az egyik lehetséges m agyarázata a kezelt betegeknél 
észlelt lym phopeniának és nagy valószínűséggel hoz
zájáru l a fum ársavészterek an tipso ria ticus hatásához.

A fenti adatokból k itűn ik , hogy a fum ársavszárm a- 
zékok psoriasis-ellenes h atásának  m echanizm usa össze
te tt, a bő rtünetek  k ia lakulásának  több  lépését gátolják 
egyidejűleg. Az eddigi tapasztalatok  szerin t a fum ársav
észterek  keverékét ta rta lm azó  tab letta  hatékonysága, 
egyedülálló hatásm echanizm usa és a jelenleg használa
tos szisztém ás an tipso riaticum okhoz viszonyítottan is 
vállalható m ellékhatásspektrum a alapján  jó l alkalm az
ható  készítm ény lehet a súlyos, helyi kezelésre nem  rea
gáló pikkelysöm örös betegek kezelésében.
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KAZUISZTIKA

Csattanómaszlag-mérgezés esete -  
a differenciáldiagnózis gyakorlati kérdései
O sváth Péter dr.1, N agy Anikó dr.1, Fekete Sándor dr.',T ényi Tam ás dr.',T rixler M átyás dr.1 
és R adnai Im re dr.2

Pécsi O rvostudom ányi Egyetem Pszichiátriai és O rvosi Pszichológiai K linika (igazgató: Trixler M átyás d r.)1 
M agyar H onvédség Pécsi H onvédkórház A neszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 
(osztályvezető főorvos: Radnai Im re dr.)2

Az elmúlt években a hazai kábítószer-fogyasztás gyakori
ságának ugrásszerű növekedésével párhuzamosan a 
klasszikus drogok használata mellett más anyagok kipró
bálása is egyre elterjedtebbé vált. Ezek közé tartozik a 
Datura stramonium (csattanómaszlag), amelynek alka
loid- (elsősorban atropin-) tartalma miatt hallucinogén 
hatása is van. A növény fogyasztása atropinmérgezést, 
így antikolinerg delíriumot is okozhat. Ennek felismerése 
gyakran nehézséget jelent a mindennapi orvosi gyakor
latban. írásukban a szerzők ezen egyre gyakoribb mér
gezés tünettanát, a diagnózisalkotás és a differenciál
diagnosztikai folyamat legfontosabb lépéseit, valamint a 
mérgezés kezelését ismertetik. A szakirodalmi összefog
lalást egy klinikai eset bemutatásával illusztrálják.

Kulcsszavak: kábítószer-fogyasztás, hallucinogének, Datura 
stramonium, atropinmérgezés, antikolinerg delirium

Az elmúlt évtizedekben m ind több közlés jelent meg a 
külföldi szakirodalom ban a Datura stramonium  (csattanó
maszlag) okozta intoxikációról. Míg korábban főleg vélet
lenszerű m érgezésekről számoltak be, az elm últ évtizedben 
a növény kábítószerként való használata is egyre gyakorib
bá vált a fiatal drogfogyasztók körében. Ennek hátterében 
az áll, hogy a csattanóm aszlagban lévő alkaloidok (atropin, 
szkopolam in,hioszciam in) -  számos egyéb hatásuk mellett 
-  színes hallucinációkat is okoznak. Az elm út évben a hazai 
töm egkom m unikációban is beszámoltak hasonló esetekről 
(D unántúli Napló, 1998.03. 25., 1998.10.10.) és a m inden
napi klinikai gyakorlatban is m ind többször találkozunk 
a Datura-intoxikációval. A külföldi szakirodalm i adatok 
és a hétköznapi tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy 
a csattanómaszlag-mérgezés előfordulása hazánkban is 
egyre gyakoribbá válik. A magyar szakm ai kultúrában 
azonban kevéssé ism ert ez a jelenség, hazai szakirodalm i 
forrás csak elvétve található (15), esetközléssel pedig ez 
idáig nem  találkoztunk. írásunkban bem utatjuk a Datura 
stramonium  okozta mérgezés tünettanát, a klinikai diag
nózis és differenciáldiagnózis legfontosabb összetevőit, 
valam int kezelésének fő elemeit. A rövid irodalm i össze
foglalót egy klinikai esetünk bem utatásával illusztráljuk.

A Datura stramonium (csattanómaszlag) 
jellemzői
A Datura stram onium , vagyis a csattanóm aszlag (más né
ven maszlagos redőszirom , tölcséres beléndek, dögfű, szú
rós disznó) egy kora nyártól késő őszig virágzó gyom nö-

A case report of Datura stramonium intoxication -  
the general problems of differentialdiagnosis. In past 
year drugabuse becomes more and more general in Hun
gary. In addition to consume traditional drugs, other 
substances are used frequently too. One of them is the 
Datura stramonium, which contains alkaloids (mostly at
ropine), and can result in hallucinations. Therefore 
Datura stramonium is seemingly becoming popular as a 
hallucinogenic drug. The consumption of any part of the 
plant causes atropine intoxication, thus anticholinergic 
delirium. Differentialdiagnosis of Datura intoxication 
can be difficult in the everyday medical practise. In our 
paper the symptomatology, diagnosis, differentialdiag
nosis, and therapy of Datura intoxication are discussed 
and we report one of our cases.

Key words: drogaddiction, hallucinogens, Datura stramonium, 
atropine poisoning, anticholinergic delirium

vény, amely leginkább legelőkön, réteken, parlagokon talál
ható meg, városi és falusi környezetben egyaránt. A növény 
m inden része, de főként a levele és a magja tartalm azza 
a paraszim patikus idegrendszert bénító atropin (0,1 mg/ 
mag), szkopolamin, hioszciamin alkaloidokat, melyek erő
sen mérgező hatásukat szárítás után is m egtartják  (3,6,20) 
(1. ábra).
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A növényt korábban szám os ku ltú rában  használták  
gyógyításra, valam int hallucinogén hatását k ihasználva 
kultikus, tudattágító  szerként (Észak-Am erika, M exikó, 
G uatem ala) (10, 14). A növény alkalo id jainak (elsősor
b an  az atrop innak) ezen hatása m ia tt m anapság is gyak
ran  fogyasztják kábítószerként, e rre  vonatkozóan az el
m últ években számos európai és egyesült állam okbeli 
esetleírás került közlésre (2, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 
22). A m aszlagot gyakran az LSD helyettesítő szereként 
alkalm azzák, mivel hallucinogén hatása  hasonló, m íg je 
len tősen  olcsóbb és a term észetben  való elterjedtsége 
m iatt lényegesen könnyebben hozzáférhető annál (5). A 
drogfogyasztók leggyakrabban főzetet (teát) készítenek 
a növény m agjából (2), vagy elfogyasztják, elrágják ezt, 
ritkábban  cigarettát sodornak  leveléből és azt szívják el 
(4 ,10 ,19). Az USA-ban több esetleírást is közöltek, am i
kor a fiatalok egy igen elterjedt D afw ra-tartalm ú an ti- 
asztm atikus gyógyszert fogyasztottak a hallucinogén h a 
tás elérése céljából (5,8).

A mérgezés tünettana
A növény, alkaloidjainak antikolinerg  hatása m iatt a hal- 
lucinációk m ellett számos egyéb súlyos, gyakran életve
szélyes tüne te t is okozhat. A fogyasztók általában nem  
rendelkeznek megfelelő inform ációkkal a növény veszé
lyességéről, illetve a magok alkalo id tarta lm áró l, így fel- 
használása gyakran vezet súlyos m érgezéshez.

A csattanóm aszlag fogyasztása alkaloid- (elsősorban 
atrop in-) ta rta lm a m iatt tu la jdonképpen  a trop inm érge
zést okoz. Az atropin 2-3 m g-os adagban m ég csak 
fizikális tüneteket vált ki, 3 -5 m g m ár pszichés tüne teke t 
is okoz, 10 m g pedig delirózus tuda tzavar k ialakulásához 
vezet (12b, 15). (Mivel egy m agkb . 0,1 m g atropint ta r ta l
m az, 100-150 m ag elfogyasztása m ár rendkívül súlyos 
m érgezést jelent). Az elfogyasztás, illetve felhasználás 
u tán  a tüne tek  általában 30-60 perc m úlva jelennek meg. 
Ilyenkor a pszichés és a szom atikus tünetek  egym ással 
szövődve alakítják ki a jellegzetes klinikai képet (5,8).

A fiz iká lis  tünetek az an tiko linerg  hatás alap ján  
értelm ezhetők. Ilyenkor a nyálkahártyák  szárazak, az 
ajkak cserepesek, kínzó szom júságérzés jelenhet m eg, 
a bő r forró, száraz és -  különösen az arcon -  erősen k ip i
rult. Tachycardia (gyakran 120/min. felett) és em elkedett 
testhőm érsék le t (38° C felett) is jellem ző lehet. A legfon
tosabb tünete t a szim m etrikusan dilatált és fényre alig 
vagy egyáltalán nem  reagáló pup illák  jelentik, a k ia la 
kuló  akkom odációs zavar többny ire hom ályos lá tást 
okoz (1, 11, 15, 18). A m érgezés bevezető tüne tekén t 
gyakran  fejfájásról, szédülésről és aluszékonyságról (5) 
panaszkodnak  a páciensek. Fentieken kívül hányinger, 
hányás, hasm enés, vizeletretentio és halk vagy éppen  
m egszűnő bélhangok is észlelhetők (5, 10). Súlyosabb 
esetben  aritm ia  (10) is k ialakulhat.

A pszichés tünetek  szintén változatos képet m u ta th a t
nak  (1 ,11 ,15 ,18). A betegnél zavartság, izgatottság, afó- 
nia, dezorientáció, ataxia, elkent beszéd jelenhet meg. 
A gondolkodás akadozóvá válik (5), esetleg kifejezett 
parano id itás, ü ldöztetéses-bántalm azásos ta rta lm ak  ala
ku lnak  ki és gyakori az inkoherencia (5, 8, 19). E m o
cionális labilitás (sírás-nevetés váltakozása), nyug ta lan 

ság, tömeges érzékcsalódások (vizuális és akusztikus egy
aránt), delirium  vagy konfúzus tudatállapot észlelhető, 
sőt tónusos-k lónusos görcsroham ok is k ia lakulhatnak . 
A zavartság kezdetben fluktuáló m ódon jelentkezik, a 
tiszta in tervallum ok kifejezett agitáltsággal, agresszivi
tással, h iperak tiv itással vagy éppen „sem m ibe révedő”, 
m erev tek in te tű  inaktiv itással váltakozhatnak. Adekvát 
kezelés nélkül a delirium  súlyosbodásával m usszitáló, 
azaz pehelyszedegető m ozgások jelenhetnek meg (m usszi
táló delirium ), (15) később a tudatállapot rom lásával s tu 
por, m ajd kóm a alakulhat ki. A halál légzésbénulás és 
szívmegállás m iatt következhet be (1,11,15,18).

A mérgezés kezelése, kórlefolyása
A D aíw ra-m érgezett páciensek akut ellátása so rán  hány- 
tatás vagy gyom orm osás (a nyálkahártyák szárazsága 
m iatt síkosíto tt szondával), m ajd aktív szén alkalm azása 
szükséges. Ezenkívül a beteg általános állapotának  ren 
dezését célzó tü n e ti te ráp ia  (például a tachycardia m iatt 
béta-blokkolók adása, hű tés, szükség esetén lélegeztetés, 
folyadékpótlás és az ionháztartás rendezése) jö h e t szóba 
(1, 11, 15, 18). Az antikolinerg-krízis rendezésében spe
cifikus kezelést je len t a fizosztigm in [mely hatásm echa
nizm usát tekintve reverzibilis acetilkolinészteráz-gátló 
(12a)], alkalm azása (1 ,11,15,18). A pszichés tünetek  (kü
lönösen a nyugtalanság és agitáltság) m iatt gyakran szük
séges szedatívum ok adása, ilyenkor elsősorban benzodi- 
azepin (diazepam , lorazepam )-m edikáció javasolható (1, 
10, 19). Kiemelendő, hogy ilyenkor az antikolinerg mel
lékhatással bíró neuroleptikum ok (például fenotiazinok) 
alkalmazása m indenképpen kerülendő, ugyanis javulás 
helyett tovább súlyosbíthatják az atropin alkaloid által oko
zott antikolinerg szindróm át (5,19).

A súlyos szom atikus eltérések m iatt sok esetben in 
tenzív osztályos megfigyelés, illetve kezelés is szükséges 
lehet (5, 8 ,10, 19). A m érgezés kórlefolyására vonatkozó 
irodalm i adatok  szerin t a tünetek  megfelelő kezelés ese
tén 12-24 óra alatt lezajlanak, a beteg tudata  feltisztul, 
a kezelés időszakára a betegek legtöbbször am néziásak 
(8). A páciens állapo tának  rendeződését követően általá
ban m aradvány tünetek  nem  észlelhetők, egyedül a p u 
pilla d ilatációja m arad h at m eg néhány napig, m ajd las
san ez is m egszűnik  (5,10).

A diagnózis és differenciáldiagnózis 
kérdései
A csattanóm aszlag-m érgezés esetén a helyes diagnózis 
m egállapítását m egnehezíti, hogy az atrop in  k im utatása 
nem  szerepel a ru tin szerűen  végzett toxikológiai tesztek 
között. A páciensek intoxikált állapota m iatt pedig  érde
mi anam nézis a szerhasznála tra  vonatkozóan legtöbb
ször nem  nyerhető. Ilyenkor jelentős segítséget nyújthat 
a hozzátartozóktól nyert heteroanam nézis. Mivel a deli
rium  szindróm a etiológiailag rendkívül heterogén, a dif
ferenciáldiagnózisban figyelm et kell fordítani a delíriu- 
m ot előidéző egyéb szom atikus és idegrendszeri m eg
betegedésekre is (11) (1. táblázat), fgy nagy  jelentősége 
van az alapos fizikális vizsgálatnak és a ru tin  laborató-
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1. táblázat: A delírium-szindróma etiológiája

Intoxikáció 
Antikolinerg szerek 
Lítium
Antiarrhythmiás szerek (például lidocain)
H2-receptor-blokkolók
Szedato-hipnotikumok
Alkohol

Megvonás
Alkohol
Szedatohipnotikumok

Tumorok
Elsősorban központi idegrendszeri daganatok

Trauma 
Agyi kontúzió 
Subduralis haematoma 

Infekciók
Központi idegrendszeri (például meningitis, encephalitis, 
HIV, syphilis)
Szisztémás (például sepsis, húgyúti fertőzések, pneumonia) 

Vascularis okok
Cerebrovascularis (például agyi infarktus, vérzés, 
vasculitis)
Cardiovascularis (például low-output, congestiv 
szívbetegségek, shock)

Metabolikus okok
Hypoxia, elektrolitzavarok, vese- és májbetegségek, 
hypo- vagy hyperglykaemia

Endokrin eltérések
Thyreoid vagy glükokortikoid hormonváltozások 

Táplálkozási okok
Tiamin- vagy Bi2-vitamin-hiány, pellagra

rium i vizsgálatok elvégzésének. A delirium  egyéb okai
nak k izárására pedig  további speciális diagnosztikus 
eljárások alkalm azása is szükséges lehet (például köz
ponti idegrendszeri folyam atok kizárására EEG-, kopo
nya CT-, M RI-vizsgálat elvégzése stb.). A differenciál
diagnózisban szereplő tényezők közül kiem elendő egyéb 
antikolinerg szerek (például tricik lusos antidepresszán- 
sok), valam int m ás hallucinogén hatású drogok által 
okozott mérgezések. Egyes szerzők (5) kiem elik a D atu
ra- és az LSD-intoxikáció elkü lön ítő  kórism ézésének n e 
hézségeit. Az LSD használata  szintén hallucinációkat, 
téveszméket, parano id itást, zavartságot és dezorientáciát 
okozhat, sz im patom im etikus hatása  m iatt pedig szapora 
pulzussal, tág pupillákkal társu lhat. Az elkülönítést segí
ti, hogy ilyenkor a b ő r általában  hideg verítékes, nem  
pedig meleg és k ip iru lt, m in t a Dafwra-intoxikáció ese
tén. Összefoglalva m egállapítható , hogy szám os egyéb 
m egbetegedés, illetve m érgezés okozhat az atrop in-in- 
toxikációhoz hasonló  pszichés képet, azonban az an tiko 
linerg tünetek  (meleg, k ip iru lt bőr, száraz nyálkahártya 
tág, fénym erev pupillák) felism erése segít a helyes d iag
nózis felállításában, am ely lehetővé teszi a megfelelő 
terápia m egkezdését.

Esetbemutatás
A 29 éves férfibeteget hozzátartozók kísérték a pszichiátriai 
ügyeletre. A betegtől érkezésekor tudatzavara miatt érdemi 
anamnézis nem volt nyerhető. Hozzátartozók szerint két órával 
beszállítása előtt ismeretlen magokból (később a páciens

testvére elmondta, hogy csattanómaszlag termése volt) főzött 
teát ivott. Ezt követően rosszul lett, szédült, homályosan látott, 
majd összevissza kezdett beszélni, emiatt került sor beszállí
tására. Heteroanamnézis szerint a páciens pszichiátriai és szo
matikus anamnézise negatív volt.

Vizsgálatkor a beteg bőre meleg tapintatú volt, arca kipirult, 
a szájnyálkahártya, illetve nyelv száraz volt. Tachypnoés légzés, 
tachycard, ritmusos szívműködés (P: 120/min., RR: 150/100 
Hgmm) volt észlelhető. Ezenkívül mindkét oldalon igen tág, 
csaknem fénymerev pupillákat és testszerte élénk mélyreflexe
ket találtunk. Egyéb belszervi vagy neurológiai kórjele nem 
volt.

Pszichésen a beteg nehezen volt kontaktusba vonható, kér
désekre nem, vagy inadekvátan válaszolt, tudata delirózus volt. 
Figyelme alig volt felkelthető, spontán visszavonódott. Gondol
kodása nehezen volt megítélhető, inkoherenciába hajlott. 
Magatartása érzékcsalódások meglétére utalt. Emocionálisan 
labilis, feszült, pszichomotorosan kissé nyugtalan, verbálisán 
nehezen irányítható volt, a vizsgálattal alig kooperált.

A beteg tünetei atropinmérgezésre utaltak, ez megfelelt az 
anamnézisben szereplő csattanómaszlag fogyasztás okozta in- 
toxikációnak. Ezen tünetek miatt gyomormosást, majd infúziós 
folyadékpótlást, Furosemid intravénás és Droperidol intra- 
muszkuláris adását alkalmaztuk.

Ezt követően tudatzavara fokozatosan mélyült, komatózus- 
sá vált, emiatt 2 órával érkezését követően intenzív osztályos át
helyezése vált szükségessé. Ott 1 napig állt kezelés alatt, folya
matos monitorizálás mellett folytatták a páciens detoxikálását, 
melynek hatására tudata feltisztult, szomatikus és pszichés ál
lapota rendeződött.

A pszichiátriai kontrollvizsgálat során a páciens pszichés 
statusában érdemi eltérést nem észleltünk, a kórházi kezelésre 
amnéziás volt. A drogfogyasztásra vonatkozóan elmondta, 
hogy egy barátja javaslatára ivott a csattanómaszlag magvaiból 
főzött teából, aki azt állította, hogy ez „olyan élményt jelent, 
mely fel fogja dobni”. Korábbi drogfogyasztást vagy egyéb 
pszichés problémát negált, így rendezett állapotban otthonába 
bocsátottuk.

Megbeszélés
E setünk  jól illusztrálja a csattanóm aszlag okozta m ér
gezés általános jellem zőit. Páciensünk hallucinogén, il
letve pszichedelikus h a tása  m iatt fogyasztotta a növény 
m agjából készült főzetet. M ivel hatását illetően nem  ren 
delkezett megfelelő inform ációkkal, toxikus adagban 
használta, így súlyos atrop inm érgezés tüne te i alakultak 
ki. E m iatt került sor a p ác iens pszichiátriai vizsgálatára, 
m elynek  során egy an tiko linerg  delirium  tü n e ti képe volt 
észlelhető. A helyes d iagnózis felállítását, a ho zzá ta rto 
zóktó l nyert heteroanam nézis m ellett az a tro p in m ér
gezés szom atikus tü n e te in ek  felismerése te tte lehetővé. 
A detoxikálás gyors m egkezdése és a tüne ti te ráp ia  alkal
m azása ellenére a beteg  tudatállapota tovább rom lott, 
em iatt intenzív osztályos ellátása vált szükségessé, az al
kalm azo tt tüneti te ráp ia  a beteg  állapotának teljes ren 
deződését eredményezte.

Összefoglalásként m egállapítható , hogy a hazai káb í
tószer-fogyasztás növekedésével párhuzam osan  a klasz- 
szikus drogok m ellett g y ak ra n  m ás anyagok k ip róbálása 
is egyre gyakoribbá válik. Tapasztalataink alapján  ezek 
k ö zö tt a csattanóm aszlag is szerepel, mely hallucinogén 
h atása  m iatt -  különösen a serdülő  korosztályban -  m ind 
gyakrabban  került felhasználásra. Ebben fontos szerepet 
já tszh a t a növény te rm észe tben  és városi környezetben  
való elterjedtsége. A D atura  növekvő használa tában  a 
k ö nnyű  hozzáférhetőség m elle tt az is szerepelhet, hogy 
a klasszikus szerek csak  illegálisan szerezhetők be és
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rendkívül drágák. A fogyasztás elősegítő tényezője lehet 
m ég a drogfogyasztó szubku ltú rában  megjelenő m odell- 
hatás is (a fiatalok egym ástól nyernek  inform ációt a n ö 
vény hallucinogén hatására vonatkozóan). A zonban a 
legtöbb esetben nem rendelkeznek  megfelelő in fo rm á
ciókkal az adagolás és a veszélyes szom atikus hatások  
vonatkozásában. így a fogyasztás gyakran súlyos atro- 
pin-intoxikációhoz, illetve an tikolinerg  delírium hoz 
vezet. E m iatt kívánatos lenne a fiatal célpopuláció m eg
felelő inform ációkkal való ellá tása  a növényre vonatko
zóan. E bben  a töm egkom m unikációs források m ellett az 
iskolai m entálhigiénés p ro g ra m o k  ju tha tnának  fősze
rephez.

A csattanóm aszlag-m érgezés gyakran d iagnosztikai 
és differenciáldiagnosztikai p rob lém át jelent a m in d e n 
napi o rvosi gyakorlatban. Ilyenkor a helyes d iagnózis 
felállítását a delirium pszichés tüne te inek  észlelése m el
lett az antikolinerg hatás te s ti tüneteinek  felism erése 
teszi lehetővé. Ennek azért v an  különösen nagy je len 
tősége, m e rt csak így válik lehetővé az atropinm érgezés 
életveszélyes szövődm ényeinek adekvát kezelése, ez 
többny ire intenzív osztályos e llá tást jelent.

A hazai szakmai ku ltú rában  ez idáig kevés inform áció  
állt rendelkezésre ezen káb ító szerkén t is használt növény 
által okozott mérgezésről. írá su n k b a n  ezen hiány  p ó tlá 
sához szerettünk  volna segítséget nyújtani.
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Belgyógyászat
Alapellátás: testsúlykalauz. Willet, W.
C. és m tsai (C hanning Laboratory, 
D epartm ent o f M edicine, Brigham  
and  W omen’s H ospital and  H arvard  
M edical School. Boston 655 H unting- 
ton  Ave Boston Ma 02115): N. Eng. J. 
Med., 1999,341, 427-434.

A kövérség számos kóros következ
m énye m iatt egyre nagyobb problém a 
kü lönösen  azokban az országokban, 
ahol nő  az elhízottak szám a. A nyil
vánvaló kövérség káros hatásait az 
egészségre senki nem  vitatja, de az 
enyhébb fokú kövérséget igen. A zsír 
fő rak tára i subcutan , in traabdom i- 
nalisan  találhatók, de tetem es m eny- 
nyiség lehet az izm okban is kü lö 
nösen  idősekben.

A zsír diffúz elhelyezkedése m iatt 
közvetlenül nem  m érhető . H agyom á
nyos m ódszer a h id rodenzitom etria , 
am ely azon alapszik, hogy  a zsír
szövet sűrűsége kisebb, m in t az izom é 
és a csontoké. Helyét m anapság  a 
dual-energy X-ray abszorpciom etria  
foglalja el egyszerűsége és nagy p o n 
tossága miatt. E két m ódszer elsősor
ban  kutatási célra alkalm as, a klinikai 
és epidem iológiai gyakorla tban  a 
hossz- és súlym érés segítségével szá
m ítják  ki a testtöm egindexet (BMI- 
body  mass index testsúly  [kg] te s t
hossz [m2]). Ez a m ódszer abból indul 
ki, hogy ugyanolyan m agasságú sze
m élyek m ás-m ás testsú lyát a zs írtö 
m egük különbsége adja. K özépkorú 
felnőttekben a BMI hasznát nem  
m úlják  fölül más indexek, de idősek
b en  nem  annyira értékes m utató , 
m e rt nem  tesz különbséget a zsír és a 
zsírm entes tömeg közö tt [Ref.: ahogy  
gyerm ekekben sem], m árped ig  id ő 
sekben a nagy töm egű, de sorvadó 
izom  helyét például zsírszövet foglalja 
el. Egyéb m ódszerek is v annak  a k ö 
vérség m érésére, m in t a b ő rred ő v as
tagság (több ponton m érve), a b io im 
pedancia és a különböző testkörfoga- 
tok  (általában a derék  és a csípő) 
m érése. A bőrredővastagság a zsír el
helyezkedéséről kiegészítő adatta l 
szolgál, de nem  tájékoztat példáu l az 
in traabdom inalisan  elhelyezkedő (és 
rossz kórjóslattal járó) zsírró l. A bio- 
im pedancia-m érés azon alapul, hogy

a zsírm entes testtöm eg, am ely első
sorban  elektrolitoldat, jo bban  vezeti 
az áram ot a zsírnál, így gyengeáram 
m al szem beni ellenállásának m érése 
speciális képlet segítségével m egadja 
a testzsír m értékét. Nem  hasznosabb 
azonban az egyszerű an tropom etriá - 
nál, és nem  jelzi a jövőben  v árha tó  k á
ros eseményeket, m int például a derék- 
körfogat és a derék/csípő-hányados 
értéke -  melyeknek viszont az a gyen
géje, hogy nem  adnak pontos értéket a 
visceralisan elhelyezkedő zsírról.

Hagyományosan a súly-vezérfonal 
megállításának az a sú ly tartom ány a 
feltétele, am ely m ellett a m orta litás a 
legalacsonyabb. A m orta litást a súly 
változásai m ellett még szám os tényező 
befolyásolja, így például okkult beteg
ségek, a megfigyelési idő ta rtam  hosz- 
sza, a dohányzás és alkoholizm us léte, 
illetve hiánya, a táplálkozás, a fizikai 
aktivitás. M indazonáltal nem  lehet azt 
állítani, hogy az alacsony súly ár
talmas, míg tanulm ányok kim utatják  
(Stevens), hogy a m ortalitás m inden  
életkorban (75 éves korig) a BMI 
emelkedésével lineárisan nő: BMI 
25-26,9: 8-35% -kal, 27-28,9: 18-40%- 
kal magasabb, m int 19-21,9 BMI-nél.

A súly-vezérfonal m egalkotásakor 
a betegségek incidenciáját is tek in 
tetbe kell venni: például nőkben  26-os 
BMI-nél a coronariabetegség kocká
zata kb. kétszeres, m in t 21 -es BM I-nél, 
férfiakban 1,5-szörös, m íg a 2. típusú  
diabetesé nyolcszoros nőkben  és 
négyszeres férfiakban, a hypertensióé 
és cholelithiasisé 2 -3 -szoros m indkét 
nem ben, 29-es BMI felett ped ig  még 
jobban nő. Egyéb betegségek esélye is 
fokozott, m in t a postm enopausalis 
em lőcarcinom áé, az en dom etrium - 
carcinom áé, a vastagbélé és veséé; a 
stroke-é, o steoarth ritisé , infertilitásé. 
Csak néhány betegség ellen tű n ik  úgy, 
hogy védene a túlsúly: a p rem eno- 
pausalis em lőcarcinom a, csípőfrak- 
tura. Az összegyűjtött adatok  azt m u 
tatják, hogy a súlyos ún. kísérő- 
betegségek és a halál kockázata m ár 
23-as BMI-től kezdve em elkedik, 25- 
től pedig szignifikánsan. A diabetes, 
hypertensio, coronariabetegség  inci- 
denciája ugyan m ár jóval 25 alatt 
em elkedik, az am erikai d iétás vezér
fonalakat kiadó Tanácsadó Testület 
mégis a 25-ös BMI-t fogadja el az

egészséges testsúly  ésszerű felső hatá
rának (ugyanis ha ez alá tennék, az 
USA felnő tt lakosságának 50% -a ke
rülne a túlsúlyosság kategóriájába). 
Ezzel az A m erikai Táplálkozási Inté
zet vezetőségének és a W HO szakértői 
b izottságának is m egegyezik az állás
pontja. A N em zetközi O besity  Task 
Force(!) részletezőbb beosztást ad meg 
a BMI-re: egészséges súly: 18,5-24,9, 
túlsúly: 25,0-29,9, I. osztályú kövér
ség: 30,0-34,9, II. osztályú: 35,0-39,9,
III. osztályú: 40,0, illetve több. Az 
1995-ös US súlykalauz az egészséges 
súly alsó h a tá rán ak  a 19-es BM I-t adja 
meg (m íg a W HO 18,5-öt), ez azonban 
nincs olyan jó l adatokkal alátám aszt
va, m in t a 25-ös felső határ, inkább 
em pirikus (és m egköveteli az alapos 
vizsgálatot, hogy  m i okozta, illetve 
ta rtja  fenn). A növekedés befeje
ződése (nőben  18 év, férfiban  20 év) 
u táni dekádban  a súlygyarapodást a 
zsír felhalm ozódása okozza. Ez m agá
ban re jtheti a coronariabetegség, 2. tí
pusú diabetes, hypertensio , epekőbe
tegség veszélyét, m inél nagyobb fokú 
a hízás, anná l inkább. Ha 50 éves ko
ron túl nem  nő a testsúly, az m egté
vesztő, m e rt nem  je len ti azt, hogy 
nem  n ő tt a zsírtöm eg, h iszen  az iz
m ok fogyását zsírszövet egyenlíti ki, 
így változtatva m eg a testösszetételt. 
Ez a zsír többny ire a hasban  helyez
kedik el, am it változatlan súly m ellett 
a növekvő haskörfogat jelez. Azonos 
BMI m elle tt a nők testzsírtarta lm a 
több a férfiakénál, de a m orb id itásban  
és m orta litásban  ennek ellenére n in 
csen szám ottevő különbség. Ugyan
akkor a BMI a kor előrehaladtával 
m ár kevésbé értékes indikátor.

Az 1990-es USA diétás vezérfonal
ban a derék /csípő-hányados ha tá ré r
tékének férfiban  0,95-öt, n ő b en  0,80- 
at adtak  m eg, m íg 1995-ben 1,0-et. Ezt 
az értéket k ó rjóslónak  fogadják el co
ronariabetegségre, m agasvérnyom ás
ra, m agas vérzsírra . C en tim éterben  is 
m egadják a veszélyes é rtéket (férfiban 
102, nőben  89 cm ). U gyanakkor azt 
találták (Han), hogy férfiban m ár 
94-102, nőben  80-88 cm derékkörfo- 
gat többszörös (2,2 és 1,6) cardiovas- 
cularis rizikóval jár, am i azt m utatja, 
hogy az (in tra)abdom inalis  adiposi- 
tasra ez a küszöb  érzéketlen.

M indenkinek  ajánlatos tehá t időn
ként m egm érnie a súlyát. M ár kis súly- 
gyarapodás is m agában hord ja  az 
egészség kockáztatását, és az t m utat
ja, hogy felboru lt az energiabevitel és
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-leadás egyensúlya, és a jövőben  ez 
csak rom lani fog. Az o rvosnak  m ár 
idejekorán azt kell tanácsolnia b e te 
gének, ha az eléri az egészséges súly 
felső határát, hogy apró korrekciókkal 
vegye ennek elejét az étkezésében és a 
fizikai aktivitásban. Ha a derékkörfo- 
gat 5 cm -t nő, ez még akkor is figyel
m e t érdem el, ha a testsúlya nem  nő tt. 
A fenyegető betegségeket p reventív  
m agatartással kell m egelőzni, m ert 
bekövetkezett betegségek, m in t d ia 
betes és vascularis kom plikációk m ár 
nem  reverzibilisek. A m ár kövéreknek 
a vezérfonal nem  használható , m e rt 
az egészséges testsúly szám ukra m ár 
elérhetetlen. Mégis: 5-10%  fogyás 
sokat javít a vérnyom áson, lipideken, 
glükóztolerancián, redukálja a hyper- 
tensio, diabetes incidenciáját. A leg
több  kövér em ber szám ára az elsőd
leges cél a további sú lygyarapodás 
megelőzése, és u tána további óvatos 
csökkentés legyen. A prevenciót a m ár 
k is súlygyarapodásra való felfigyelés
sel kell kezdeni, és a betegnek  korán  
ad o tt tanáccsal, hogy m ódosítsa m eg
felelően aktivitási és diétás szokásait.

[Ref: A z Egyesült Királyságban 25-ös 
BM I-nél és 94-es derékkörfogatnál 
tartják szükségesnek a testsúly csökken
tését. Pounder és mtsai az ideális BM I-t 
22 körülinek vélik, lásd BMJ, 3 1 6 ,1998, 
1428-1429.]

Rodé M agdolna dr.

Pszichiátria
Funkcionális szomatikus szindrómák: 
egy vagy több van belőlük? Wessely,
S., N im nunan, C., (Dept, of Psycholo
gical Medicine, Guy’s King’s an d  St. 
Thom as’ School of Medicine, London, 
UK) Sharpe, M. Lancet, 1999, 354, 
936-939.

A tanulm ány a lap szem lerovatában 
je len t meg. A szerkesztők irodalm i 
áttek in tést nyújtanak, és speciális 
hipotéziseket vetnek fel. Felhívják a 
figyelm et arra, hogy a szom atikus, 
szom atizációs funkcionális sz in d ró 
m ák  között nagyon sok a sz indro- 
m ális, konstellatív hasonlóság, és ez 
felveti, hogy ezek egy nagy, közös 
tünetegyüttes részei, és csak az orvosi 
specializáció szakítja és k ü lö n íti el 
őket egym ástól. A szerzők szerin t az 
egységes, összetartozó szem léle tm ód 
a helyes, ezek a szindróm ák valószí
nűleg egybetartoznak, csak az orvosi

gyakorlatban kerül előtérbe egy-egy 
oldaluk. Az egyes sz indróm ák spe
cializáció szerin t a következők: irri- 
tábilis vastagbélszindróm a és nem  
fekély okozta dyspepsia, p rem enstruá- 
lis szindróm a, k rón ikus m edencei fáj
dalom, fibrom yalgia, atipikus vagy 
nem szíveredetű m ellkasi fájdalom , 
hiperventillációs szindróm a, k rónikus 
fáradtságszindróm a, tenziós fejfájás, 
tem porom andibularis ízületi disz- 
funkció, illetve atipikus arcfájdalom , 
globusszindróm a, m ultiplex kém iai al
lergia. Ezek a sz indróm ák nagyon gya
koriak, nagy közegészségügyi terhet 
jelentenek, sokba kerülnek a tá rsada
lomnak, illetve a betegbiztosítóknak. 
M egismerésük, jobb terápiás ellátásuk, 
illetve megfelelő prevenciójuk igen 
nagyjelentőségű lenne.

Az összetartozás m ellett szóló é r
vek: e sz ind róm ák  fedésben vannak  
egym ással, gyakran  együtt je lennek 
meg, illetve egym ásba m ennek  át. 
A kapcso lódások  nagy változékony
sága jellem ző, gyakori e tü n e teg y ü t
tesek diffúz, többszörös együttjárása, 
vagy két m arkáns sz indróm aform a 
kapcsolódása. A szindróm ákban szen
vedő betegek is hasonlóak , főleg 
nők, m indegyikre jellem ző a h á tté r
ben k im utatha tó  em ocionális zavar, 
főleg a szorongás és a depresszió. 
A szindróm ák idegélettani, neuro- 
transzm issziós és élm énym echaniz
m usai hasonlók . M indegyik h aso n 
lóan pszichoteráp iás kezelésre vagy 
antidepresszánsokra reagálnak.

A szerzők a le írt általános összefüg
géseken belül részletesen tárgyalják  a 
kivételeket is, ezekre is gyakran  tu d 
nak m odelljüknek megfelelő m agya
rázatot adni. Felhívják a figyelmet, 
hogy e sz indróm ákban  szenvedő b e
tegek általában  sok gyerm ekkori 
traum át szenvedtek el (fizikális, lelki 
és szexuális abúzusokat), és m in d 
egyik csopo rtban  jellem ző a kapcso
lati zavar, am ely  az o rv o s-b e teg  k ap 
csolatra is k ite rjed  („nehéz betegek”).

A szerzők u ta lnak  arra , hogy  h a 
sonló felfogások a régi szak irodalom 
ban is m eg találhatóak  voltak, m ára 
gyűlt azonban  össze annyi em pirikus 
adat, hogy e sz indróm ák felülvizs
gálata időszerűvé vált.

[Ref.: M a a szomatikus, szom atizá
ciós állapotok nosologiája a DSM-IV, 
illetve a BNO -10 rendszerében igen 
problematikus. A szomatoform  betegsé
gek kategóriarendszere (D SM -IV  = 45, 
BNO-10 = 300) nyilvánvalóan nem

szerencsés. A z  új rendszerek kiűzték a jó  
öreg neurózist (a funkcionális kate
góriát is), és helyettük jórészt a dep
resszió kategóriájának kiterjesztését 
javasolják, tám aszkodva a régi és új 
antidepresszánsok könnyű alkalmaz
hatóságára. A  kérdés tehát nincs lezár
va, a cikk ezt joggal feszegeti.]

Buda Béla dr.

Terápiás kérdések
Közelebb vagyunk-e a „mindennapi 
megfázás” gyógyításához? M cIntosh,
K. (Acute an d  C om m unicable Disease 
P rogram , O regon H ealth Division, 
Portland): JAMA, 1999,281, 1844.

A „m indennap i m egfázás” gyógyítá
sára irányuló  szám os törekvés lénye
gében m indedd ig  a szkeptikusok vé
lem ényét igazolta: az orvostudom ány 
a leggyakoribb fertőző betegséget 
nem  tud ja  m eggyógyítani.

A k u ta tások  két terü letre  terjedtek 
ki: an tiin flam m atorikus és antivirális 
régiókra. A tüneteke t a vírusrepliká- 
ció és az im m unválasz kom binációja 
együttesen idézik elő. A felső légúti 
fertőzések okozója 70% -ban a rhino- 
vírus, am ely a jellegzetes tünetekért a 
legkevésbé felelős. A próbálkozások 
széles körűek: antiv irális körből, in 
terferon, p irodavir, antih isztam inok, 
nem  sztero id  lobcsökkentők profi- 
laktikus és teráp iás alkalm azásával. 
Turner és m tsai új koncepcióval építik 
antivirális ku ta tásukat. Specifikus cel- 
lularis recep to rok  blokádjával gá
tolják a v íru so k  szóródását. Az ötlet 
részeként a hu m án  im m undeficiency 
vírus okozta fertőzés teráp iás ku ta tá
sokban m ár m egvalósult. A receptor 
ebben az esetben  a CD4-molekula 
volt. A kezdeti próbálkozások ered
m énytelensége ellenére ez járható  út. 
Serkentő ha tású  volt az a felfedezés, 
hogy a legtöbb a vizsgált rh inovírus 
szero típusok  azonos cellularis recep
torral b írnak . Nyilvánvalóvá lett, 
hogy ennek  a recep to rnak  a blokádja 
vezet a legtöbb rhinovírus-fertőzés 
m egelőzésének és kezelésének útjára. 
T urném ék és m unkatársa inak  van
nak ígéretes eredm ényei. Négy kü lön
álló k ísérlete t végeztek, valam ennyi
ben a könnyen  reprodukálható  infek- 
ciós m odellt a lkalm azták  a felnőtt ö n 
ként vállalkozókban. A négy kísérlet
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az intracellularis adhéziós m olekula 
különböző oldható készítményeit vizs
gálata; am elyet trem acam rának  n e
veztek. Két különböző időpontban , 
az experim entális fertőzéshez alkal
m azkodva ju ttatták  a k ísérletben 
résztvevőkbe. A legkésőbbi időpont 12 
órával a fertőzést követően azonos 
eredm énnyel járt, m in t a preinokulá- 
ciós időben alkalm azott kísérleti 
anyag nyomán. Kérdéses, hogy ered
m ényes-e term észetes fertőzés tü n e
teinek fellépése után a trem acam ra 
terápiája. Kérdéses, hogy ezek az 
eredm ények egyéb rh inovírus-fertő - 
zésekben hasonlóan általánosan ala
kulnak-e. A kísérletben a rhinovírus 
39 szerepel. Ez különösen érzékeny a 
trem acam ra kis koncentrációjára is. 
További kísérletek során kell k ide rí
teni, hogy más v írustípusokra is érvé
nyesek az eredmények. Toxikus hatást 
nem  észleltek a kísérlet során, sem 
im m unválaszt a trem acam rára.

Kérdéses, hogy ism ételt a lkalm a
zása nem  változtat-e ezen. Nem  vala
m enny i „m egfázás” rh inovírus erede
tű. A légúti fertőzések kóreredete a 
v íru sok  azonosításának m ódszerével 
sokat fejlődött. Különösen a polim e- 
ráz-láncreakció  bevezetésével a rh i
no- és coronavírusok identifikálásá
val. V alószínűtlen, hogy a közeljövő
ben  intézeten kívül ez a m ódszer 
hasznosítható  lehet. A légúti fertő 
zések kezelésére jelenleg a legm eg
felelőbb antivirális gyógyszerek k om 
bináció ja lobcsökkentőkkel. Rem ényt 
keltőek Turnernek és m unkatársa inak  
egyelőre kérdéses eredm ényei a h e 
veny légúti fertőzések m egelőzése és 
gyógyítása terén. A következő lépés 
annak  a m eghatározása, hogy a tre 
m acam ra alkalm azható-e a tü n e ti rh i
novírus teráp iájában  vagy a fertőzés 
m egelőzésében.

Farkas Éva dr.

Családtervezés
A családtervezés etikája. Pro Família, 
1999,27, 2.

A folyóirat e szám a ism ételten -  1993 
ó ta negyedik alkalom m al -  foglalko
zik etikai kérdésekkel, m ert az orvos
technológiai újítások központi szere
pe t já tszanak  az etika változásában, 
hisz úgy tűnik , hogy m inden  tech
n ikai lépés au tom atikusan etikai k é r
déseket szül. A füzet a kérdés szám os

vonatkozására rávilágít, de ezeket 
csak jelzésszerűen -  és elgondolkod- 
tatási célzattal -  lehet egy referá tum 
ban ism ertetn i. Fontosnak tűn ik  
azonban e szám ism ertetése azért is, 
m ert hazánkban m anapság  m ind  
több szó esik az etikai problém ákról. 
Az etika és a jog gyakran  közel állnak 
egym áshoz, m integy egym ásra h a t
nak, ezért a jánlatosnak tűnik , ha a 
b írók  -  és a törvényhozás -  ism erik 
az orvosi etikát is.

Szex a technikai reprodukció korá
ban. Míg korábban  a nőket „csak” 
szülőgépnek tek in te tték  a férfiak, m a 
a nők a férfiban „csak” sperm aadót 
látnak. Lehet, hogy ezért nehéz a nőt 
kezes báránnyá tenni.

Ha a férfiak m egértik , hogy a pilula 
szexuális önrendelkezést biztosít, ta 
lán hajlandóbbak lesznek ők is fo
gam zásgátlót szedni. A pilula és a 
m űvi m egterm ékenyítés egyaránt 
fontos, de a védekezés társadalm ilag 
nagyobb jelentőségű, hisz a fejlődő 
országokban m ég nem  nagyon van 
igény a megfelelő szaporu lat biztosí
tására, erre csak a gazdagok tu dnak  
áldozni. A sperm a valutává vált -  
pénzt ér - ,  így lehet, hogy egyes in té
zetek m ajd a hullákból -  vagy a 
kóm ában  lévőkből -  fognak sperm át 
aspirálni, hogy takarékoskodjanak, 
k iadásaikat csökkentsék. Jogi k é r
dés, hogy a befagyasztott sperm ával 
és/vagy em brióval a feleség milyen 
m értékben  rendelkezhet férje halála 
u tán , ráhagyhatja-e a rendelkezési 
jogot a férj végrendeletileg.

Természetesen visszaélés is lehetsé
ges a mesterséges megterm ékenyítés 
során. M egrendelhető-e, hogy milyen 
nem ű legyen a gyermek? Bűncselek
m ény vagy hulladékgyűjtés-e, ha szex 
u tán  a feleség egy term oszba gyűjti a 
sperm át a férj tud ta nélkül, és felhasz
nálja? Mód van arra  is, hogy a nő fia
talkorában befagyasztott petesejtjeit a 
bankban gyűjti, és azokat később fel
használhatja, esetleg klim axkorában. 
Régen 45 év volt az élettartam . Ma sok
kal több idő áll rendelkezésre a gyer
m ek felnevelésére, m int régen, ha 20 
évesen szült. Létezik petesejt-pro- 
m iszkuitás is, hisz a befagyasztott pe
tesejteket különböző eredetű sperm á
val is meg lehet term ékenyíteni. Furcsa 
családi szituációt terem t, ha a petesej
tet szolgáltató nem  tudja/akarja a ter
hességet kihordani, m egteheti ezt az 
édesanyja, am ikor is saját unokájával 
terhes.

Lehet, hogy a jövőben a szexualitás 
a párkapcso la t vonatkozásában nem  
lesz szilárd pillér, de tény, ho g y  bizo
nyos szexuális „alapelvek” e ltű n h e t
nének.

Sok a nem  kívánt terhesség. Ezért jó 
lenne, ha lenne egy terhesség elleni 
oltóanyag, amellyel pubertáskor után 
m indenkit beoltanának, és ha gyerm e
ket akar, ellenoltást kellene beadatni.

Etikai szabály helyettesíthet-e er
kölcsi álláspontot? Újabb n ép v á n d o r
lás korát éljük, am ikor a bevándorlók  
ku ltú rá ja  és etikai elképzelése keve
redik  a befogadó országban szokásos
sal. Az egyén nem  m indig  él a szoká
sos no rm ák  szerint, szívesebben tűz 
ki m aga elé egyéni célokat és é rtéke
ket. Plurális tá rsadalm akban  keve
sebb a v isszatartó  erő a gá tak  á th á
gásától. A m edicinán  belül a k am a
rák és társaságok m egfogalm azzák 
a fontosabb kérdések vonatkozásában  
az etikai határt, am ihez m ind  az 
egészségügyi dolgozóknak, m in d  a 
betegeknek ta rtan iu k  kell(ene) m a
gukat. Tudom ányos m ellett etikai 
protokoll is van, am i a hétköznap i 
m agatartást befolyásolja. De az sem 
ritka, hogy a lege artis tevékenykedő 
orvosban kételyek m erü lnek  fel, hogy 
helyesen cselekedett-e, m e rt érzése 
szerint helyesebb lett volna nem  a 
protokollhoz ta rtan i m agát. Saját 
m unkájával is elégedettebb lenne  így 
az orvos, ritkább  lenne a b u rn -o u t-  
sz indróm a képviselője. K onszenzusra 
van tehát szükség ahhoz, ho g y  az 
ellentétes nézetek k iegyenlítődjenek.

M egtám adhatatlan-e az em beri 
méltóság? Az orvosi-technikai k u ta 
tás-haladás válaszút elé állíthat: m it 
tám ogassunk: az em beri m éltóság 
m egtám adhatatlanságát vagy az em 
ber önm egvalósításhoz való jogát.

A relatív nyugalm at felkavarta 
Dolly m egszületése. A leg többen  (tu 
dósok, papok, politikusok, töm egek) 
úgy gondolták, hogy tilos az em bert 
klónozni, m ert az tám adás az em beri 
m éltóság ellen. Az új tö rvények  is 
ilyen értelem ben fogalm aznak, de 
m indenk inek  joga lehet/van a saját 
kiónjára. Ö nm egvalósítás jegyében  
óhajtják önm agukat k lónozta tn i a h o 
m oszexuális férfiak és k lim axos nők. 
Az Én nem  kíván halandó lenni, ezért 
k lónoztatja m agát. Ez perverzitás? 
Az a társadalom , am elyik ku ltusszá 
em elte az individualizm ust, az egyén 
jólétét a csoporté elé helyezi. Ü gy tű 
nik, hogy N ém etországban az em beri
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m éltóság fontosabb, m int az ö n m eg 
valósítás. De m eddig lesz ez így? M ajd 
talán  többet fog jelenteni a ku ta tás 
szabadsága és a jövő generáció jóléte.

Ehhez kapcsolódik az a kérdés, 
hogy em brionális sejtekkel, szövetek
kel, szervekkel szabad-e k ísérleteket 
végezni (abortum okkal) vagy m ikor 
lehet transzplantációs célra szerveket 
kitenyészteni. Milyen kísérleteket le
het fogyatékosokkal, kóm ában  lévők
kel végezni.

Nehéz az eligazodás, m ert az em 
b eri m éltóság m egfogalm azása a tö r 
ténelm i-társadalm i szituációhoz k ö 
tö tten  változó. Lehet, hogy a jövő 
generációban más m eggondolások 
alapján dön tik  el a prioritást.

A géndiagnosztika is új szem p o n 
tokat vet fel. A szaporodás fo lyam án 
a nukleo tidák  sorrendje változhat, 
am i m utációhoz vezethet. Ez pedig  
lehet jelentőség nélküli előnyös vagy 
hátrányos változás, m áskor azonban  
betegséget, anom áliát okozhat.

A géndiagnosztika. Sokat fejlődött 
az utóbbi évtizedekben, de ez sok 
pénzbe kerül. M ár sok betegséget 
okoz(hat)ó génelváltozást tu d u n k  
prae- és postnatalisan és posz tm ortem  
m egállapítani. Egy felnőtt em b ern ek  
jogában áll az, hogy egyes ő t fenye
gető génelváltozással kapcsolatos r i
zikó m értékét megismerje. Az egyes 
tesztek m egbízhatósága eltérő , és 
ezért az orvos nehéz helyzetben van, 
am ikor a rizikót illetően kell nyi
latkoznia.

Divatos a genetika, és ezért sokszor 
szerepel e tém a a m édiában, de az ú j
ságíró szakszerűtlen, szenzációt haj- 
hászó szövege sok beteget károsít, 
gyógyulásba vetett rem ényét csök
kenti vagy irreális reményeket kelthet.

Egészséges szülők gyerm ekének 
súlyos fejlődési rendellenessége ese
tén több kérdés m erül fel (k itő l ö rö 
költe, ism étlődik-e a rendellenesség) 
és csak hosszas, az egész családra 
kiterjedő genetikai vizsgálat alapján  
adható a rizikó t illetően válasz, de 
igen óvatosan kell fogalmazni.

M inden nem zet azt szerette  volna 
(azt szeretné), ha az ő u tó d a i tö k é
letesek, egészségesek lennének , am i 
egy idő m úlva a fajelmélet tú lzása i
hoz vezetett, a fogyatékosok k iir tá 
sához, valam in t a szüleik s te rilizá
lásához. De kényszersterilizálás m ás 
országokban (Svédország, F in n o r
szág) m ég évekkel a h áb o rú  u tán  is 
aránylag gyakori volt.

A 35 év feletti nők  nehéz helyzet
ben vannak , am ikor dön ten iük  kell, 
hogy végeztessenek-e m agzatvízvizs- 
gálatot vagy  sem . Hisz ha az ered
mény kó ros m agzatra utal, nehéz 
döntés e lő tt állnak: öljék-e m eg a 
kívánt gyerm eküket, vagy fogyatékost 
neveljenek. Ez u tóbbi esetben a gyer
m ekellátásnak soha nincs vége, csak 
a h ivatásnak és esetleg a párkapcso 
latnak. E m eggondolások alapján  so 
kan nem  is vállalják a m agzatvízvizs- 
gálatot (a nagyanyám  is 42 éves volt, 
am ikor egészséges gyerm eket szült). 
A prenatalis d iagnosztikának  van tá r
sadalom -etikai vonatkozása is. A gya
nút keltő szűrővizsgálati eredm ény 
nem jelent betegségi bizonyítékot is. 
A ném et Btk. 218. §-a szerin t a te rh es
ségm egszakítás a 12. terhességi héten  
túl csak ak k o r engedélyezhető, ha a 
terhes súlyos testi és/vagy szellemi 
károsodása valószerű  (és nem  a m ag
zat k árosodásáró l szól a törvény).

Sok anyagi érdek fűződik ahhoz, 
hogy végezzenek m inél több m agzat - 
vízvizsgálatot, a népességben pedig 
elterjedt az a nézet, hogy ado tt eset
ben illik m agzatvízvizsgálatot végez
tetni, teh á t felette sok ilyen vizsgálatot 
végeznek is, hisz a fogyatékosok é r
téktelenek a társadalom  szám ára. Azt 
is lehet m o n d an i, hogy a náci időkben 
ugyanez a vélem ény u ralkodott, leg
feljebb a terhességm egszakítás -  a k á 
rosodo ttak  m egölése -  akkor kötelező 
volt. Tehát a vizsgálat előtt részletes 
felvilágosításra van szükség, hogy a 
„leendő” szü lők  ne érezzék kénysze
rítve m ag u k at a m agzatvízvizsgálatra, 
adott esetben  a terhességm egszakí
tásra. Azt kell m egbeszélni, h ogy  nem  
a m agzat betegsége indokolhatja a 
m egszakítást, hanem  az, hogy az anya 
(a szülők) vállalják-e a beteg ellátásá
val kapcso la tos nehézségeket. A m eg
szakítás ped ig  csak addig lehet in 
dokolt, am íg  a m agzat nem  életképes.

A technika  m egváltoztathatja  a 
kapcsolatokat. A technikai változás
haladás az érdekelt felek -  a nő, a 
p artne re  és az orvos -  közö tti spe
ciális kapcso la ti d inam ikát eredm é
nyez. A techn ika eredm énye egy „elő
állítható te rm ék ”, a gyerm ek (sokszor 
a „fő” a technika). M eghatározó, hogy 
az o rvosok  az új technikát hogyan 
vezetik be, m iként hat az érdekelt 
felek k apcso la tára  az új ism eret.

K orábban m ás volt a helyzet. A nő- 
gyógyászati diagnosztika elsődlege
sen a részletes anam nézisen  alapult,

s nem  a testi -  gépi -  vizsgálaton. 
A szülésig a m agzat a terhes testének 
egy része volt, csak a megszületés 
u tán  vált önálló személlyé. A gyer- 
m ektelenség m iatt a nők  lelkileg szen
vednek, és a m eddőség m iatt őket ta r
to tták  felelősnek. A m ikor pedig a 
m esterséges m egterm ékenyítés m ár 
szóba került, a nő  szem érem érzetének 
a m egsértését m egelőzendő a két férfi 
(orvos és férj) tárgyalt erről. A si
ker elősegítése érdekében  tanácsos
nak  tűn t, hogy a nőnek  orgazm usa 
legyen, ezért az inszem ináció előtt 
közösült a pár, vagy a férj m anuálisan 
stim ulálta a feleségét. Ez a m ódszer 
ugyanis kevésbé m egvetendő, m in t 
az, hogy a nő m aszturbáljon .

Később, a nácik  a fajtiszta népe
sedéspolitika érdekében  sokszor vé
geztek inszem inációt, de a nő sze
m élyiségét nem  vették  figyelembe. 
A háború  u tán  az orvos azt ajánlotta a 
m eddő nőnek, ne m ond ja  m eg a fér
jének, m ikor ovulál, hogy akkor is 
akarjon a férj közösülni, ha netán 
nem  nagyon akar gyerm eket.

A pszichoterápia etikája a társada
lom szemszögéből. A m ikor Ádám  és 
Éva k iűzettek  a paradicsom ból, elvá
gódott a köldökzsinór, am i őket a te r
m észethez csatolta: független em beri 
lénnyé váltak, ak iknek  szabad akara
tu k  van, cselekedeteiket saját -  szabad 
-  akaratuk  irányítja. így  alakult ki az 
engedetlenség, a határok  átlépésének 
a fogalm a, az au tonóm ia és a te ttekért 
való felelősség. M agatartásunkat -  így 
a szexualitást is -  erkölcsi előírások 
szabályozzák. Később azonban nem  a 
m agatartást íté lték  meg, hanem  azt az 
okot, am i a m agatartáshoz vezetett. 
Ezt kell figyelem be venni annak a 
m egítélésében, am ikor a beteg és a 
te rapeu ta  közö tt alakul ki szexuális 
kapcsolat (ugyanez vonatkozik a p ap 
ra és a ta n á rra  is). A pszichoterápia 
során  ugyanis in tim  problém ák ke
rü lnek  szóba, k ia lakulhat szexuális 
kapcsolat, és a tá rsadalom  ezt elítéli. 
M ár H ippokratész esküjében is szó 
van -  a tito k tartá so n  felül -  az abszti
nenciáról, m ert az szolgálja a beteg 
érdekét; az orvosi „hatalm at” nem  
szabad felhasználni a beteg „bele
egyezése” érdekében. Sajnos m a is 
sokan visszaélnek a beléjük vetett 
bizalom ból adódó hatalom m al.

Koszovó. Több cikk is foglalkozik a 
koszovói esem ények etikájával. Egy 
m enekü lttábor lakói szám ára pszi
chológiai segítséget szerveztek. Sokan
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vették ezt igénybe, egyesek igen bőven 
adták  elő a tö rtén t szörnyűségeket, 
m ások mély hallgatásba m erültek. 
Volt, akinek az jelentett m egnyugvást 
-  m in t utólag elm ondta - ,  hogy volt, 
akivel sakkozhatott. A gyerm ekek sok 
rajzzal kom m unikáltak . A rajzokon 
feltűnt, hogy többnyire egész közelről 
lőtték le az áldozatokat. Az „anyák 
a háború  ellen” m ozgalom  a koszovói 
esem ények hatására  aktivizálódott. 
A férfiak -  po litikusok  -  sokszor 
szükségesnek -  ha ro ssznak  is -  vet
ték a háború t, a nők  azt hangsúlyoz
ták, hogy nem  a halálnak  szánva szül
ték m eg fiaikat.

H áborús időkben gyakori a szexu
ális erőszak. In terjú t készítettek  32 
olyan nővel, akiket fiatalkorukban 
m egerőszakoltak, és m ost legalább 65 
évesek voltak. Legtöbbnek m a is van 
poszttraum atikus panasza. Voltak, 
akik férjüknek nem  áru lták  el az előz
ményeket. Az u tóhatást tekin tve m in
denképpen  különbség van  a tek in te t
ben, hogy háborús vagy civil kö rü l
m ények között tö rtén t-e  az erőszak. 
A háborúst könnyebben fel tud ják  dol
gozni. Ezért fontosnak tartják , hogy a 
mai jugoszláv m enekülteknek -  nem 
csak nőknek, hanem  férfiaknak is -  
pszichoterápiás segítséget nyújtsanak 
mielőbb, m ert a lelki sebek nehezebben 
gyógyulnak, m int a testiek.

A szód i Imre dr.

Diabetológia
Inzu lin term elő  kissejtes cervixcarci- 
nom a okozta hypoglykaem ia. Seckl, 
M. J. és m tsai (Dept, o f C ancer Med. 
Caring Cross Hosp. Fulkam  Palace Rd 
London W 6 8 RF U. K.): N. Engl. J. 
Med., 1999,341, 773-776.

A tum or okozta hypoglykaem ia k ü 
lönböző m echanizm usokkal alakul
hat ki: az inzu linom ák  excesszív 
m ennyiségű inzulin t te rm elnek , míg 
az ex trapancreaticus tu m o ro k  ter
m elhetnek inzulin-like g row th  factor 
II-t vagy annak  p reku rzo rait, az 
egyelőre vitato tt, hogy a nem  sziget
sejt eredetű  tum orok  term elhetnek-e 
inzulint. A kissejtes ca rc inom ák  leg
gyakrabban a tüdőben  fo rdu lnak  elő, 
b ár sok m ás testtá jon  is m egjelen
hetnek. Eredetük bizonytalan , de va
lam ennyire jellemző a neuroendocrin  
fenotípus, neu roendocrin  granulu-

m aikban  különböző neuropeptideket 
ta rta lm aznak .

A szerzők egy 28 éves nőbeteg  ese
tét ism ertetik , ak inek  kissejtes cervix- 
carcinom ája talaján sym ptom aticus 
hypoglykaem iája alakult ki, és a szé
ru m b an  az im m unoreak tív  inzulin, 
C -peptid  és p ro inzu lin  szintje abnor
m álisán  m egem elkedett.

A betegnél invazív cervixcarcino- 
m a m ia tt -  m etastasisok  CT-vel való 
k izárása  u tán  -  totalis hysterectom ia 
és m edencei nyirokcsom ó-exstirpá- 
ció tö rté n t (18-ból 1 ny irokcsom ó volt 
pozitív). A hisztológiai vizsgálat inva
zív, nekrotizáló, rosszul differenciált 
kissejtes-laphámsejtes tu m o rt igazolt.

A kórházból való távozás után a 
beteg cachectizálódott, ezen kívül hy
poglykaem ia típusos tüne te i jelent
keztek, különösen hajnalban  éhom ra, 
egy alkalom m al eszm életét is vesz
tette. Kórházi felvételekor vércukra 
0,7 mmol/1 volt, i. m . glükagon és 
50% -os glükózinfúzió hatására  ál
lapota rendeződött. Sulphanylurea- 
vizsgálat a szérum ban negatív volt. 
N eurológiai tünetek  (vizeletretentio, 
jobbláb-gyengeség) alakultak  ki, a 
gerinc M RI-vizsgálat pelvicus-sacralis 
tum orm asszát m utato tt ki. Csont- 
szcintigráfia m ultiplex m etastasisokat 
m u ta to tt ki. A m űté ti reszekátum  re
víziója valójában rosszul differenciált 
kissejtes carcinom át eredm ényezett.

Im m unocitokém iai vizsgálattal ki
m uta tták , hogy a tum orse jtek  több
sége inzulin t és neuronspecifikus 
em olázt tartalm azott. Egyes sejtekben 
ch rom ogran in , p ro insu lin  m essenger 
RNA, som atostatin , glükagon, glüka- 
gon-like po lipep tid  2 és gastrin  volt 
k im utatha tó , de bom besine és vasoac- 
tiv  in testinalis po lipep tid  nem  volt 
detektálható .

A beteg  a továbbiakban m edence és 
nyaki gerincvelő besugárzás m ellett 
kem oteráp iában  részesült (ciszplatin, 
etopsid), m elyre tü n e ti rem isszió és a 
m etastasisok  CT-vel igazolt meg- 
kisebbedése jö tt létre. A szérum - 
inzu lin -koncentrációk  is csökkentek, 
azonban  a hypoglykaem ia kezelésére 
diazoxid adása és egyre növekvő 
m ennyiségű glükózinfúziók is szük
ségesek voltak. P ancytopenia m iatt a 
rad io teráp iá t elhagyták, szupportív  
te ráp iá t alkalm aztak  (vérkészítm é
nyek, an tib io tikum ok), de vékonybél 
ileus, septicus shock (E. coli septi- 
kaem ia) és diffúz in travasalis coagu- 
latio alakult ki, és a beteg  ism ételt

felvétele u tán  4 héttel exitált. A vé- 
konybélileust a sectio szerin t excesz- 
szív bélin farctus okozta. A pelvicus 
tu m o r szövettanilag m egegyezett a 
p rim er cervixtum oréval. A m ellékve
sék és a pancreas szövettani szerkeze
te kóros eltérést nem  m utatott.

A szerzők  az ism ertetett eset k ap 
csán igazolva látják, hogy nem  sziget
sejt tu m o r is te rm elhe t inzulint, és az 
inzu lin term elés m echanizm usa azo
nos a pancreasban  végbem enő folya
m attal, ső t a tu m o rb an  egyéb p ancre
aticus pep tid ek  (például glükagon) is 
k im u ta th a tó k  voltak. Bár a betegnek 
voltak m ájm etastasisai, a máj m ű k ö 
dése m eg ta rto tt volt. Más hypogly- 
kaem izáló ok nem  volt k im utatható .

Suba Ilona dr.

Diabeteses izom infarctus. Yung, L., 
Kerslake, R., Page, S. R. (Page, S. R. = 
Diabetes Unit., Univ. Hosp. NHS Trust, 
Queen’s Med. C entre,N ottingham ,NG7 
2UH, United Kingdom): Practial D ia
betes Int., 1999,16, 187-189.

A szerzők egy ritkán  előforduló d ia 
beteses szövődm ényről, az izom in- 
farctusról szám olnak be esetism er
te tésük kapcsán . A 28 éves férfinak 
k isgyerm ekkorátó l ism ert 1. típusú  
diabetese. Egy héttel felvétele elő tt a 
jobb lábszára fájdalm asan m egduz
zadt, a fájdalom  h irte len  kezdődött, és 
fokozatosan növekedett. Előtte 3 n a p 
pal fu tballozo tt, de sem m iféle sérülés 
nem  érte. V izsgálatkor a jobb láb térd  
alatt duzzadt, és nagyon érzékeny, 
elöl sö té ten  elszíneződött, külsérelm i 
jelek nem  látszottak. A perifériás 
pulzus jó l tap in tha tó , keringés szem 
pontjából eltérés nem  volt. Feltűnt 
viszont, hogy  a jobb  lábát diszkrét 
fokban  ejti. D iabetese sohasem  volt 
tökéletesen rendben , ketoacidosisa 
eddigi életében m ég csak egyszer volt. 
17 éves ko rában  észlelték proliferativ  
re tinopath iá já t, 19 éves korában  a bal 
szem ét üvegtesti bevérzés és glauco
m a m ia tt eltávolították. D iabeteses 
neph ropa th ia  jelei felvételéig nem  
voltak. N aponta kétszer M ixtard in 
zulinkezelésben részesült.

L abo rató rium i vizsgálatai közül 
k iem elendő  a 11,6%-os HbAic, vala
m in t az igen jelentősen em elkedett 
kreatinin k in á z  (1126 U/l, a norm ális 
érték  < 200 U/l alatt), gyulladásra 
utaló jeleket nem  találtak, au toanti-
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test-vizsgálatok is negatívak voltak, 
úgyszintén  a hem okultúrák és az 
echokardiográfia is. M RI-vizsgálat b i
zonyíto tta a lábszár elülső részének  
haem orrhag iás és ödém ás elváltozá
sát, az ödém a elsősorban a su b cu tan  
szövetekre terjedt, csontos e ltérés ( tö 
rés) nem  látszott. D ifferenciáldiag- 
nosztikailag  haem orrhagiás izom - 
contusio, helyi infectio vagy d ia b e te 
ses izom infarctus jö h e te tt szóba. 
M indezekhez részben az előzm ényi 
adatok, részben a kiegészítő v izsgála
tok, és a lefolyás adott tám p o n to t. 
A betege t fektették, a fájdalom  foko
zatosan csökkent, egy hét m ú lva lábra 
tu d o tt állni, de a peronealis bénulás 
je lei nem  változtak még 3 hónap  m ú l
va sem. Generalizált sensom oto ros 
n eu ropa th ia  és jobb oldali peronealis  
n eu ropa th ia  jelei még ekkor is b izo 
ny íto ttak  voltak.

A szerzők  azért ism erte tték  ese tü 
ket, m e rt az irodalomban ed d ig  közölt 
30 izom infarctusos esetből a  sa játjuk  
egyedülálló abban a vonatkozásban , 
hogy idegkárosodás is társult a z  izom - 
infarctushoz. A cikkhez szerkesztő i 
k o m m en tá r is társult, ebben  a szer
kesztő is hangsúlyozza a r itk a  d ia
beteses szövődmény jelentőségét, és a 
hozzá tá rsu ló  idegsérülés fon tosságát. 
U tóbbi m ia tt a távolabbi p rognózis 
nem  tú lzo ttan  jó.

a diabeteses betegek kezelésére szol
gáló inzulinkészítm ények (a közle
m ényben a H um an U-100 van  m eg
jelölve), és a szájon adható  an tid ia- 
betikum ok m inden  beteg szám ára 
d íjtalanok, és az em líte tt in tézm é
nyekben hozzáférhetők.

A szerzők a Tripoliban m űködő  
Alfatah Univ. o f Med. Sei. o k ta tó 
kórházából szám olnak be d iabeteses 
ketoacidosisos betegeiken szerzett ta 
pasztalataikról 1995 első feléből. Eb
ben az időben  1860 diabeteses beteg- 
felvétel tö rté n t intézetükben, közülük  
100-nak volt súlyos diabeteses ketoaci- 
dosisa. 51 férfiból és 49 nőből állo tt a 
ketoacidosisos csoport, a betegek á t
lagos életkora 30,5 év volt, az átlagos 
BMI 22,6.78 betegnek m ár ism ert volt 
a diabetese (átlagos ta rtam a  8,7 év), 
közülük 5 beteg kapo tt per os szere
ket, a többi inzu linozott volt. 22 beteg
nek fr iss  diabetese derült ki. Vala
m ennyi beteg megfelelt a d iabeteses 
ketoacidosis k rité riu m ain ak  (artériás 
pH átlaga 7,12, a szérum bikarbonát- 
szint 7,8 mmol/1, a bejöveteli g lükóz
szint átlagosan 22,5 mmol/1 volt). 
A szerzők szignifikáns kü lönbséget 
találtak a testtöm egindexet illetően, a 
fé rfiak  jóva l soványabbak voltak, m in t 
a nők. Ami a ketoacidosishoz vezető 
kiváltó okokat illeti, első helyen az in 
zulin  leállítását jelölték m eg (41%), 
u tána következtek az új diabetesesek 
(22%), a nem kim utatható okok (17%), 
s csak u tán u k  jö ttek  az infectiók  
(13%), ezek többsége légúti és láb- 
fekélyfertőzésből adódott.

A gyógykezelés valam ennyi b e te 
gen az elfogadott irányelvek szerin t 
tö rtén t (in travénás folyadékpótlás, 
inzulin, kálium ), b ika rboná to t csak 
6,95 pH  alatt adtak. P rofilaktikus 
an tib io tikum - vagy an ticoagulans te 
rápia nem  tö rtén t. A betegek rendbe 
jöttek, összesen 2 fiatal nő  ha lt meg  
(2%). Az egyik abbahagyta in zu lin 
kezelését, és késve került a kó rházba, 
a m ásik  aku t has m ia tt késlekedett 
a kórházi bem enetellel, később azon 
ban panaszai fokozódtak, és m asszív 
ketoacidosis alakult ki, shockba ke
rült és m eghalt, sectio nem  tö rté n t 
(pseudoperiton itis diabetica?).

A szerzők a 100 eset elem zése so 
rán  hangsúlyozzák, hogy m indössze 
2%-os m orta litásuk  volt, ez az iro 
dalom ban közöltekhez v iszonyítva is 
feltűnően alacsony. M ásrészt k iem e
lik, hogy a kiváltó okok közö tt első 
helyen szereplő inzulinkezelés abba

Iványi János dr.

Líbiai diabeteses betegek ketoacido- 
sisának jellemzői és kimenetele.
Lakhdar, A. A., Elhabroush, S. (P reston  
Acute Hospitals, Sharoe Green, 
Fulwood, Preston, PR2 9HT, U nited 
K ingdom ): Practical D iabetes Int., 
1999,16, 171-173.

[Ref: A  szuddni diabeteses ke toacido
sisos betegekről ugyanebben a lapban  
je len t m eg röviddel ezelőtt beszám oló  
(Practical Diabetes In t, 1999, 16, 
117-118), melyről az Orvosi H etilap
ban referáltam  (Orv. Hetil., 1999, 140, 
2185.). M ost a lap egy m ásik  a frika i 
ország, a jóva l gazdagabb L íb ia  d ia 
beteses ketoacidosisos betegeiről közöl 
cikket. Érdemes a két dolgozatot össze
vetni, m er t számos különbségre derül 
fé n y  belőlük.]

Líbiában az egészségügy állam i 
igazgatás alatt áll, benne a k ó rh ázak , a 
kü lönböző  gondozóállom ások, így a 
diabetes-gondozók is. Ezeken kívül

hagyását jobb  edukációval tovább 
lehetne csökkenteni, s így a ketoaci
dosis 5,3%-os arányát is m érsékelni.

Iványi János dr.

Gasztroenterológia
A gyomorbiopszia sötét oldala. Cassa- 
ro, M. és m tsai (Universita di Padova): 
Hum. Pathol., 1999,30, 741.

A gyom orbiopsziás m in ták  m indkét 
lapos oldala hason lóan  néz ki, ezért a 
m etszetbe kerü lő  oldal lényegében 
random  választás eredm énye. A szer
zők 81 focalis elváltozástól m entes, 
korábbi gyom orm űté ten  át nem  esett 
betegből vett an tru m m in tá t elem ez
tek úgy, hogy m iu tán  8-10 so roza t
m etszetet készítettek  az egyik feléből, 
a m intát á tágyazták  180°-os elfor
gatással, és az új oldalró l is so roza t
metszeteket készítettek . A H. pylori 
jelenlétét, az ak tiv itást, a trophiát, in 
testinalis m etap lasiá t, ny irok tüszők  
jelenlétét pontozással jellem ezték, 
valam int a gócos elváltozásokat is fel
jegyezték, és a két oldal közötti egye
zést x -statisz tikával jellem ezték. H. 
pylorit 44 m in tában  m uta ttak  ki; 
m ind  a b ak té riu m  jelenléte, m ind  a 
becsült m ennyisége konkordáns volt 
a két oldal közö tt. A két oldal v izs
gálatát összevetve, az egyéb p a ra m é
terek vonatkozásában, a következő 
x-értékeket kap ták : aktivitás 0,83; a t
rophia 0,54; in testinalis m etaplasia 
0,51; ny irok tüszők  0,19. (x < 0,5 é r
téke gyenge egyezésre, 0,51-1 közö tti 
értéke közepestő l k itűnő  egyezési k a 
tegóriákat fedett.) Á tlagosan 42 
(m inim um  22 ny irok tüszők  esetén és 
m axim um  81 xan thogranu lom ák  ese
tén) sorozatm etszet kellett a két oldal 
közötti k itűnő  egyezés (x > 0,75) el
éréséhez.

A biopsziás m in ták  random  o rien 
tációja egy eddig  fel nem  ism ert h i
baforrás lehet, am elyet lehetőség 
szerint m in im alizáln i kell, a ku ta tási 
eredm ények értékelésekor pedig fi
gyelembe kell venni.

Cserni Gábor dr.

Gyomorrák és intestinalis metapla
sia. Bronner, M. P. (University of 
W ashington, Seattle): Hum. Pathol., 
1999,30,733.
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A gyom orrák kórszövettani diagnózi
sát mi sem írja le jobban, m int a kö 
vetkező m ondás: „Háromféle patoló- 
gus létezik: az, aki elnézte m ár; az, aki 
el fogja nézni; és az, aki soha nem  fogja 
felism erni”. Egy újonnan leírt, ren d 
kívül jól differenciált gyom orrák- 
variáns a teljes intestinalis m etaplasia 
alapja felől terjed a mélybe, és differen
ciáltsága m iatt lényegében felismer- 
hetetlen a nyálkahártya-biopsziákban. 
A ritka -  a korai gyom orrákok kb. 2%- 
át kitevő -  entitás diagnózisa első
sorban strukturális alapokon nyug
szik (abnorm ális mirigykonfigurációk, 
amelyek a submucosus réteget infilt
rálva desm oplasticus reakciót váltanak 
ki), mivel a malignitás m egszokott ci- 
tom orfológiai jelei hiányoznak.

Az intestinalis m etaplasia kérdése 
régóta képezi v ita tárgyát. Régóta úgy 
tartják , hogy az inkom plett (IIB vagy 
III) in testinalis m etaplasia p rekur- 
zora az in testinalis típusú gyom or
ráknak . U gyanakkor az ú jonnan  le írt 
gyom orrák típus 1. típusú, kom plett 
in testinalis m etaplasiából alakul ki. 
Az irodalom  k ritikus áttekintése sz in
tén  m egkérdőjelezi azt, hogy a 2. t í 
pusú , inkom plett intestinalis m e ta 
plasia vagy annak  bizonyos altípusai 
fokozzák a gyom orrák kialakulását. 
Ügy tűn ik , hogy az altípus-m egha
tározás kevés klinikai értékkel b ír 
az ado tt beteg vonatkozásában, és az 
in testinalis m etaplasia kiterjedése e n 
nél fontosabb param éter lehet.

Cserni Gábor dr.

A tenesmus egy szokatlan okozója.
Chan, L. és m tsai (D epartm ent o f 
Urology, H om erton  Hospital, Lon
don): BJU In ternational, 1999,84, 741.

30 éves férfi 3 hete lázas és erős 
anorecta lis fájdalm at és tenesm ust 
érez. A hasa alsó részén enyhe é r
zékenységet jelzett, a rectalis vizsgálat 
a rec tum  elő tt nagy fluktuáló m asszát 
talált. Az UH hypertrophizált jobb 
vesét és 12 x 10 cm -es ectopiás vesére 
gyanús m ulticystás m asszát észlelt a 
m edence bal oldalában a hólyag 
m ögött. A CT a m edencében m eg
erősítette a m ulticystás m asszát és a 
bal oldali vese üres helyét. A 99mTc- 
DMSA scan a norm álisan  m űködő 
jobb  vese m ellett a m edencében lévő 
vesében igen kevés m űködő paren- 
chym át m utato tt.

A laparo tom ia mélyen a rectovesi- 
calis részben ectopiás bal vesét tá rt 
fel. Bal nephrectom ia tö rtén t, am ely
nek szövettani lelete: m ulticystás vese 
jelentős parenchym a nélkül.

Az ectopiás vese gyakorisága: 1:500 
és 1:1200 közö tt változik. Főleg bal 
oldalt fordul elő. A férfi-nő arány 2 :1 . 
Az esetek 55%-a a m edencében  talál
ható, és a betegek felénél egyéb ve
leszületett rendellenesség is m eg
figyelhető, főként a genitáliákban. 
Az esetek zöm ében hydronephosis- 
sal találkozunk. Tünetet legtöbbször 
nem  okoz.

Esetünkben a szokatlan tenesm ust 
a rectovesicalis ű r m ajdnem  közepén 
elhelyezkedő vese rec tum ra gyakorolt 
nyom ása válto tta ki.

Kollár Lajos dr.

Máj- és epeút betegségek
A hepatorenalis syndroma terápiája 
májcirrhosisban. Biecker, E. és m tsai 
(M edizinische Klinik und  Poliklinik I, 
A llgem eine Innere M edizin, R hei
nische F riedrich-W ilhelm s-U niver
sität,B onn): D tsch.M ed.W schr., 1999, 
124, 1039.

M ár 100 éve leírták a súlyos m áj
funkciózavarral járó  veseelégtelen
séget. M ájcirrhosisban a portalis hy- 
pertensio  m iatt a splanchnicus erek 
kitágulnak, ezáltal viszonylag kisebb 
lesz a keringő volum en. A barore- 
ceptorok ú tján  aktiválódik a ren in- 
a n g io te n s in -a ld o s te ro n -s z is z té m a  
(RAAS), a szim patikus idegrendszer 
(SNS), am ely A D H -kiáram láshoz, és 
végül csökkent g lom erulus-filtráció- 
hoz (GFR), renalis nátrium - és víz- 
retencióhoz vezet.

A potenciálisan  reverzibilis állapot 
m orta litása kezelés nélkül 80% vagy 
több. Ha hepatorenalis sz indróm ás 
(HRS) beteg  veséit m ás eredetű  te r
m inális veseelégtelenségű betegbe 
átültetjük, vagy ha HRS-es betegnél 
m ájtranszp lan táció t hajtunk  végre, a 
vesem űködés norm alizálódik.

A HRS d iagnosztikájának fő k r i
térium ai: idült vagy akut m áj elég
telenség és portalis hypertensio . 
A lacsony GFR, a szérum kreatin in  n a
gyobb 1,5 m g/dl-nél, a 24 órás krea- 
tin in-clearance kisebb 40 m l/m in-nél. 
d iu retikum  és 1,5 1 izotóniás NaCl 
p lazm aexpanzió u tán  nem  javul a

vesem űködés. A p ro te inu ria  kisebb 
500 m g/dl-nél.

Járulékos kritérium ok: a vizelet 
m ennyisége kisebb 500 m l/d -né l, a 
N a-tarta lm a 10 m m ol/l-nél. A vizelet 
ozm olalitása nagyobb a plazm áénál. 
A szérum -N a 130 m m ol/l-nél kisebb.

Sok betegnek je len tősen  csökken 
az izom töm ege, kevesebb lesz az en 
dogén kreatin in  term elése, ezért a 
szérum kreatin in-szin tje h am isan  a la
csony lehet. Ennek következtében 
m egbízhatóbb a kreatin in-clearance.

A d iagnosztikában ki kell zárn i a 
volum enhiány-sokkot, bak teriális in 
fekciót, nephrotoxicus anyaggal tö r 
ténő terápiát, nagy gastro in testinalis 
folyadékveszteséget.

A kezelés szem pontjából fontos, 
hogy a HRS-t elkü lönítsük az akut 
p raerenalis veseelégtelenségtől és az 
akut tubulus-károsodástó l.

A HRS egyetlen végleges terápiás 
lehetősége a m ájtranszplantáció, am ely 
a donorok  szűkös szám a m ia tt igen 
korlátozott. A várakozási idő t gyógy
szerekkel vagy m ás eljárásokkal h i
daljuk át. A gyógyszerek közü l első
so rban  perifériás érszűkítőket és ve
lük együtt p lazm aexpander hum án  
album int adunk állandó infúzióban. 
E drága eljárás eredm ényei ellen t
m ondóak.

A gyógyszerek arté riás é rszűkü 
letet hoznak  létre a perifé rián  és 
a splanchnicusokban, csökkentik  a 
RAAS aktiválódását, és m egjavul a 
vesék átáram lása. A kezelés befejezése 
u tán  többnyire ism ét gyorsan rom lik  
a vesem űködés, de a m ájátü lte tésig  
stabilizálódik a beteg állapota.

A nagy  adagban be ju tta to tt N-ace- 
tilcisztein (NAC) pozitív ha tású  a 
vesék m űködésére, de a m echan iz
m usa ism eretlen.

A transjugularis in trahepaticus 
portoszisztém ás sten t-shunt (TIPS) • 
összeköttetést hoz létre a portalis 
rendszer és a szisztém ás keringés 
között. Csökken a splanchnicus vér- 
pool, a plazm ában a ren in  aktiv itása 
és az aldosteron szintje. A shuntvolu- 
m en a szívet m egterheli. Még kevés 
tapasztalattal rendelkezünk.

Egyéb terápiás eljárás a hem odia- 
lízis, a peritovenosus shunt és a vízbe 
m erülés. A körfolyam atot egyik  sem  
befolyásolja. Az utóbbi a folyadékot 
az extracellularis térből az érpályába 
tereli. A vesem űködés m egjavul. A b e 
tegnek naponkén t több ó rá t kell a 
vízben tartózkodnia , am i keringési
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nehézségekkel járhat. A kezelés befe
jezése u tán  a vesem űködés ism ét 
rom lik.

Kollár Lajos dr.

Cardiológia
P itvarfib rilláció  szívelégtelenségben.
Szerkesztőségi közlemény. Stevenson, 
W. G., Stevenson, L. W. (B righam  and 
W om en’s Hospital, Boston, USA): N. 
Engl. J. M ed., 1999,341, 910-913.

1920-ban Sir James M ackenzie szá
m olt be arró l, hogy a p itvarfibrilláció  
(PF) a szívelégtelenségben szenvedő 
betegek 80-90% -ában je len  van , am e
lyet abban  az időben v íz k ó rn a k  ne
veztek. Napjainkban a tünetekkel 
jelentkező szívelégtelenség so rán  a 
p itvarfibrilláció gyakorisága 10-30% 
közö tt van , és term észetesen a súlyo
sabb dekom penzáltaknál a leggyako
ribb. Szám os adat utal a rra , h o g y  a PF 
k im enetele súlyos lehet, az  eddigi 
adatok azonban nem egyértelm űek. 
Egyik legutóbbi felmérés sz e rin t PF 
esetén a halálozási arány 34% -kal n a 
gyobb, m in t anélkül.

N em  kellően ism ert és v izsgált az a 
tény, hogy  a PF önmaga já ru l-e  hozzá 
a m o rta litás fokozódásához, vagy 
csak a betegség súlyosságának egyik 
m arkere. A szív funkció jának  köz
vetlen veszélyeztetése a ro ssz  hem o- 
d inam ika következm ényeként, az a r
tériás throm boem boliák gyakorisága, 
az an tiaritm iás szerek negatív  hatásai 
m ind  hozzájárulhatnak a halálozási 
arány növekedéséhez. A szabálytalan  
szívösszehúzódások a ca rd iac  o u tp u 
to t csökkentik, és a telődési nyom ást 
fokozzák. A gyors kam rai fekvencia 
súlyosbíthatja a szívelégtelenség tü 
neteit, és circulus vitiosus alakul ki: 
a PF súlyosbítja a szívelégtelenséget, 
és a szívelégtelenség ta rtó ssá  teheti 
a PF fennm aradását.

Ezen megállapítások a lap ján  a si- 
nusrhy thm us hosszú időn  keresztüli, 
ta rtó s fenntartása kedvező hem odi- 
nam ikai következményekkel jár, bár a 
PF konverziója és a s inusrhy thm us 
gyógyszeres fenntartásával szem ben 
áll a csak frekvenciakontroll és a ta r
tós antikoaguláns kezelés stratégiája. 
Továbbá az antiaritm iás gyógyszerek 
m ellékhatásaik révén csökken the tik  
a betegek túlélési esélyeit, és a PF 
m egszüntetése után a s inusrhy thm us

fennm aradása  az esetek csak m integy 
negyedében lesz tartós, bár 12 h ó 
napon tú l is fennm aradhat, am it az 
an tiaritm iás gyógyszerek tovább n ö 
velhetnek. Ezen szerek közül a kini- 
din a leggyakrabban  alkalm azott szer, 
de egyéb I. csoportú  szer (procain- 
am id, d isopyram id , flecainid, propa- 
fenon) is használatos, a III. csoportú  
szerek (sotalol, am iodaron) m ellett. 
M indegyik szer életveszélyes kam rai 
ritm uszavarokat provokálhat, am e
lyet a S troke Prevention in Atrial 
F ibrilla tion Study eredm ényei is m u 
tattak. E nnek  során  szívelégtelenség, 
és PF eseteiben, ha a beteg an tia r it
m iás szert is kapo tt, a halálozás riz i
kója m agasabb volt. Ezen kedvezőtlen 
hatás a p ro a ritm ia  és a negatív ino- 
tróp ia  m ia tt következhet be.

Az am io d aro n  az egyedüli szer, 
am elyről elég adat gyűlt össze a rra  
vonatkozóan, hogy a szívelégtelenség
ben nem  veszélyezteti a betegeket. 
H atásos szer PF-ban: megfelelő k am 
rai frekvenciát biztosít, és egyéves 
id ő ta rtam o n  tú l is fenntartja  a sinus- 
rhy thm ust az esetek több m in t 50%- 
ban, am ikor m ás an tiaritm ikum  m ár 
hatástalan . Egy legutóbbi tanu lm ány
ban szívelégtelenség során az am io
daron fokozta a konverziós arányt 
PF-ból sinusrhythm usba, és a túlélés 
is nagyobb arányú volt ebben a cso
po rtban . A kom oly m ellékhatások 
(tüdő, m áj, pajzsm irigy) m iatt egy 
random izált tanulm ány során 41%- 
ban kellett a szert elhagyni, em iatt 
egyesek azon a vélem ényen vannak, 
hogy az am iodaron  nem  ideális szer 
a ta rtó s  kezelésre PF esetében.

Ha a sinusrhythm us visszatér és 
fennm arad , újabb és jobb fenntartó  
kezelésre lehet szükség. Az ideális szer 
az lenne, am ely a túlélést fokozza a 
s inusrhy thm us fenntartása mellett. 
Ilyen gyógyszer h iányában az élet
m inőséget javító  szerek alkalm azása 
is m egpróbálható , ha ezek a m o rta li
tást nem  fokozzák, am elyhez te rm é
szetesen további nagyszám ú betegen 
tö rtén ő  vizsgálat szükséges.

Egy ehhez hasonló  a Torp-Pedersen 
és m tsai tanu lm ánya a Danish Inves
tigations o f A rrhythm ia and  M or
tality  on  D ofediline in Congestive 
H eart Failure (DIAMOND-CHF). En
nek so rán  1518 beteg random izálás 
u tán  dofetilidet vagy placebót kapott. 
Az előzetes elem zés során 391 beteg 
PF-es volt a bevételkor. A dofetilid 
hatásosságát három  megfigyelés tá 

m ogatta: az első, hogy a spontán  kon 
verzió a dofetilid  csoportban  gyako
ribb volt, m in t a p lacebocsoportban 
(12% vs. 1%), m ásrészt a 188 kon 
vertált beteg  esetében a PF vissza
térésének rizikója 65%-kal csökkent. 
Azoknál a betegeknél, akiknél m ár a 
kezelés kezdetén sinusrhythm usuk  
volt, új PF k ia lakulásának gyakori
sága 7% -ról 2% -ra csökkent. A do 
fetilid biztonságos alkalm azhatóságát 
tám ogatta az a tény is, hogy a m o rta 
litás m indké t csoportban  hasonló  volt 
(41% vs. 42%). A szer blokkolja a ké
sői egyenirányító  kálium áram  gyors 
aktiváló kom ponensét, m egnöveli az 
akciós potenciál idő tartam át, és a QT- 
távolságot, am i po lim orf kam rai ta 
chycardia (torsade de pointes) k ia la
kulásának  kockázatát növeli. Em iatt 
a m egnyúlt QT, hypokalaem ia és b ra 
dycardia eseteit a vizsgálatból k izár
ták, úgyszintén a rossz vesefunkciójú 
betegeket is. A betegeket a gyógy
szerre kó rházban  állíto tták  be, és 
három  napig  folyam atosan m oni- 
to rozták  őket. 2% -ban fordult elő QT- 
m egnyúlás, am i m iatt a kezelést abba 
kellett hagyni. Ezen óvintézkedések 
ellenére to rsade de pointes 3% -ban 
alakult ki a kezelt csoportban , a 25 
epizód közül 19 az első három  n ap 
ban, és kettő  halálos k im enetelű  volt. 
A tanulm ányban  a NYHA III—IV. 
stád ium ú betegek között gyakoribb 
volt a m alignus ritm uszavar a do- 
fetilid-kezeltek között, m int az eny
hébb esetekben. A szer 50%-a a vesén 
át ürül, p lazm a felezési ideje 9,5 óra 
norm ális vesefunkció esetén, am it 
figyelem be kell venni a rossz vese
m űködés eseteiben, a kum uláció ve
szélye m iatt. A DIAMOND-CHF ta 
nu lm ányban a rehospitalizációk ará
nya csökkent, de a m orta litás nem . 
Ez m utatja , hogy a m ellékhatások 
nem  tu d ják  ellensúlyozni a kedvező 
hatásokat. Azokban az esetekben, 
ahol m alignus ritm uszavar alakult ki, 
m indkét csoportban  a betegek k li
nikai állapota hasonló volt (20%), am i 
azt jelenti, hogy a késői to rsade de 
pointes nem  tekinthető  a dön tő  h a 
lálozási oknak  a vizsgáltak között. 
Ezek alap ján  logikusnak tűn ik  az a 
m egállapítás, hogy a szer hatásos PF 
esetében a megfelelő elővigyázatos
ságok b e tartása  mellett.

Bizonytalan, hogy mely kezelési 
stratégia a legjobb a sinusrhythm us 
fenn tartása  és a túlélés javítása szem 
pontjából. A megfelelő döntés egyén
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re szabott risk /benefit elemzés a la p 
ján  lehetséges. Az eddigi vizsgálatok 
alapján m egállapítható, hogy a dofeti- 
lid az am iodaron  egyik alternatívája 
lehet a pitvarfibrilláció  kezelésében jó  
vesem űködés esetén. M indkét szer 
alkalm azása so rán  hangsúlyozni kell, 
a ru tin szerű  és profilaktikus célú k e 
zelés elindítása m indenképpen óv a
tosságra int, és perzisztáló p itvarfib 
rilláció esetén a frekvenciakontroll és 
a ta rtós orális antikoaguláns kezelés a 
legújabb guideline-ok  szerint is az el
fogadott kezelési stratégia.

Orosz István dr.

A microvascularis angina kezelése 
hypertoniás betegekben. Ventura, H. 
és m tsai (FACC, Tulane U niversity 
M edical Center, 1415 Tulane Avenue, 
HC-19, New O rleans, LA 70112, USA): 
Curr. O pinion in  Cardiol., 1999, 14, 
370-374.

Az orvosi irodalom ban  a m icrovascu
laris angina fogalm at gyakran fel
cserélik  az X -szindróm a kifejezéssel. 
Az X -szindróm a m egfogalm azása 
1973-ból Arbogasttól és Bourassató i 
szárm azik. Az X -szindróm a a myo- 
cardialis ischaem ia m etabolikus b i
zonyítéka.

A m icrovascularis anginát 1988- 
b an  Cannon és Epstein, m int a co ro 
n aria  m icrovasculatura abnorm ális 
p rearte rio laris  vasom otor tónusát 
ír ta  le. A m icrovascularis angina fő
leg hypertoniás és balkam ra-hyper- 
troph iás betegekben alakul ki. Kaski 
és m tsai az X -szindróm át terheléses 
m ellkasi fájdalom m al, norm ális an- 
g iogram m al és pozitív  elektrokardio- 
gram m al azonosítja, am i nem  függ 
össze a balkam ra-hypertrophia , m a 
gas vérnyom ás, szívbillentyű-beteg
ség, variáns ang ina meglétével. Ezzel 
szem ben a m icrovascularis angina a 
m icrovascularis keringés zavara. M á
sok  az X -szindróm át heterogén okú  
betegségnek ta rtják , am it m icrovas
cularis diszfunkció (m icrovascularis 
angina) vagy abnorm ális fájdalom 
percepció okoz.

A m icrovascularis anginát két k r i
té rium  határozza meg: norm ális co 
ro n aria  angiogram  és a coronaria 
m icrovasculatura károsodott m eta- 
bolizm usa. A m etabolikus zavar iden 
tifikálására alkalm as aranystandard 
a m yocardialis laktátterm elődés m é

rése stressz előtt és után. A stressz k i
váltható  p itvari ingerléssel vagy far
m akológiái vasodilatatióval. Az echo- 
kard iográfia  alacsony szenzitivitású. 
A coronaria-reserve m eghatározásá
hoz a D oppler-u ltraszonográf segít
het. A vizsgálatok azt igazolták, hogy 
a m icrovascularis ang ina típusos 
stresszfüggő angina, no rm ális coro- 
naria-angiogram m al, csökkent coro
naria -áram lási reserve-vel és fokozott 
bazális rezisztenciával.

A m icrovascularis ang ina te ráp iá
jában  az elm últ években néhány 
(captopril, enalapril, cilazapril) ACE- 
gátló-kezelés tapasztalatairó l szám ol
tak  be. Az ACE-gátlók csökkentik  a 
m icrovasculatura-rezisztenciát, fokoz
zák a coronaria reserve-ét, a corona
ria-áram lást. Javul a betegek terhelé
ses kapacitása. Iriarte  megjegyzi, 
hogy  az enalapril nem csak a vérnyo
m ást és a balkam ra-hypertroph iá t 
csökkenti, hanem  helyreállítja a m ic
rovascu latura keringését is.

A béta-blokkoló atenolol javítja a 
nyugalm i bal kam rai tö ltődést, és 
m egelőzi a terhelés kiváltotta ST szeg
m ens-változást.

Az alfa -1-blokkoló doxazosin bár 
a szisztolés vérnyom ást csökkentette 
az ST-depresszió, az angina m egje
lenésének  idejében, a terhelés id ő ta r
tam ában  nem  m utato tt pozitív  vál
tozást.

A kalcium -antagonista ben id ip in  
jav íto tta, a diltiazem  nem  befolyásolta 
a co ronaria  áram lási reserve-ét.

A cardialis L-arginin -  n itrogén- 
m onoxid  axis fontos szerepet já tsz ik  a 
ba lkam ra-hypertroph ia  pathogenezi- 
sében és az endothelium  dependens 
co ronaria  vasodilatatióban is. Az L- 
arg in in  (NO precursora) javítja a co
ro n a ria  vasodilatatiót m icrovascu
laris anginában. A m icrovascularis 
ang ina optim ális kezelésének kia lak í
tásában  további v izsgálatokra van 
szükség. Jelenlegi ism ereteink szerint 
a béta-blokkolók, ACE-gátlók, kalci- 
um -antagonisták  és az L-arginin 
alkalm azható  sikerrel ezen betegcso
po rtban .

Együd Ferenc dr.

A  transmyocardialis lézer-revaszku- 
larizáció (TMR) és a gyógyszeres 
kezelés összehasonlítása a terápia- 
rezisztens angina pectoris kezelésé
ben. Burkhoff, D., Schmidt, S., Schul-

m an , S. P. és m tsai (D ep artm en t of 
M edicine, Columbia U niversity, New 
York, NY, USA, D epartm en t o f Sur
gery, Baylor College o f M edicine, 
H ouston, TX, Johns H opkins Uni
versity, Baltimore, MD): Lancet, 1999, 
354, 885.

Az angina pectoris az esetek  döntő  
többségében eredm ényesen kezelhető 
a hagyom ányos m ódszerekkel, de a 
betegek egy része a gyógyszeres ke
zelésre nem  reagál, és ugyanakkor 
ballonkatéteres koszorúér-tág ításra  
(PTCA-ra), illetve k o szo rúérm ű té tre  
sem  alkalm as az atherosclerosis dif
fúz jellege miatt. Az ilyen betegek  ál
lap o tán ak  javítására alkalm azzák  
egyre több helyen a TMR-t, m elynek 
lényege, hogy a d irekt koszorúér- 
revaszkularizáció helyett a szívizom - 
zatba lézer segítségével keskeny, k am 
raüreg ig  érő csatornákat fú rnak .

A szerzők gyógyszeres kezelésre 
nem  reagáló anginás betegek kö rében  
tesztelték  a TMR hatását. A 16 am e
rikai központban 337 kiválaszto tt 
betegből végül 182 beteget ké t cso
p o rtb a  random izáltak: az egyik  cso
p o rtb an  92 betegnél az an tiang inás 
gyógyszeres kezelés fen n ta rtása  m el
lett holmium-YAG lézerkezelést alkal
m aztak  (TMR csoport), m íg  a m ásik  
csopo rt 90 betegét k izárólag  gyógy
szeresen kezelték. A k iválaszto tt b e te 
geknél echokardiográfiát, d ipy rida - 
m ol tallium  perfúziós szcin tig ráfiát, 
futószőnyeg-terhelést végeztek, és egy 
ún. Seattle angina kérdőívet vettek  fel, 
m elyből az életm inőségre is következ
te tn i tud tak . A beválasztás feltétele 
volt az, hogy a legalább két a n tia n 
ginás szer maxim álisan to le rá lha tó  
dózisának  szedése ellenére a beteg 
nek III. vagy IV. osztályú ang inája  
legyen a kanadai klasszifikáció sze
rin t (C anadian C ardiovascular So
ciety, CCS angina). Feltétel volt to 
vábbá, hogy a bal kam rai ejekciós 
frakció > 30% legyen, és a perfúziós 
szcintigráfiával reverzibilis ischae- 
m iát lehessen kim utatni, valam in t 
hogy a szívizom m inim um  egy szeg
m ense szűkületm entes co ro n arián  
vagy grafton  keresztül kap jo n  vérel
látást. A vizsgálatban részt vevő b e 
tegeket a kiindulásnál elvégzett tesz
tekkel ellenőrizték a kezelés m eg
kezdése u tán  3, 6 és 12 hónappa l. 
A TM R betegeinél bal oldali lim itá lt 
to racho tom ia után a reverzibilis is- 
chaem iát m utató m yocard ium -terü-
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létén végezték el a lézerkezelést úgy, 
hogy betegenként átlagosan 18 (min.: 
9, m ax.: 42) transm yocardialis csa
to rn á t fú rta k  a szívizomba. (A csa- 
to rnácskákból eredő vérzés általában  
rövid idő  alatt spontán m egszűnt, 
vagy ujjal való kom presszióval köny- 
nyen m egállíthatónak bizonyult).

A TMR csoportban a betegek m in
den vizsgálatkor jobb terhelhetőséget 
m utattak, m int a vizsgálatba tö rté n t be
sorolás előtt: 12 hónap u tán  a futó
szőnyeg-terhelés median ideje 65 sec- 
mal nyúlt meg, míg a gyógyszeres 
csoportban ez az idő 46 sec-m al csök
kent a kiindulási értékhez viszonyítva. 
A lézerrel kezelt csoportban a füg
getlen vizsgálók által m egállapított 
angina súlyossági fok jelentősen javult: 
48% -uk tartozott a CCS 0—II. csoport
ba, ezzel szemben a gyógyszeres cso
port betegeinél csupán 14% kap o tt ha
sonló besorolást. Ebből eredően  a TMR 
csoport betegeinél az önm aguk  által 
megítélt életminőség is jo bbnak  bi
zonyult. Ugyanakkor fontos kiemelni, 
hogy nem  volt szignifikáns javulás a 
kezelt m yocardium -szegm ensek per
fúziójában, illetve a két csoport perfú
ziós eredményei között lényeges elté
rést nem  lehetett kim utatni. A TMR- 
kezelés nem  volt hatással a betegek 
egyéves túlélésére sem.

A szerzők  m egállapítják, ho g y  ada
taik alap ján  a TMR alkalm as arra, 
hogy a gyógyszerrezisztens angina 
pec to risban  szenvedő betegek  mell
kasi fájdalm ait enyhítse, fizikai tel
jesítőképességét és életm inőségét 
javítsa.

Szécsi János dr.

Idebenon hatása a cadiomyopathiára 
Friedreich-ataxiában. R ustin , R és 
m tsai (INSERM U393, Tour Lavoisier, 
H opital des Enfants-M alades, 149 rue 
de Sevres, 75743 Paris Cedex 15, 
F rance): Lancet, 1999,354, 477-479.

A Friedreich-ataxia autoszom ális, re- 
cesszív öröklődésű degeneratív  be
tegség, m ely progresszív végtaggal és 
já rási ataxiával, areflexiával, piram i- 
dális lábtünetekkel és hypertroph iás 
cardiom yopathiával je llem zett, V30000 
élve születés incidenciájú betegség. 
A Friedreich-ataxiát a fra tax in  gén (a 
fra tax in  egy m itokondriális protein) 
első intronjában a GAA ism étlődés 
expanzió ja okozza.

A szerzők  előzetesen m ár Fried- 
reich-ataxiás betegből endom yocar- 
dialis b iopsziával nyert m intákból 
k im utatták  a Krebs-ciklus akonitáz 
enzim jének, valam in t a három  m ito 
kondriális légzési lánc kom plexum  
(I—III.) kom b in á lt hiányát.

M ind a négy  enzim  alkotóele
me vas-szu lfáto t tartalm azó fehérje 
(ISP), am i igen érzékeny a szabad 
gyökök k áro sító  hatására. Friedreich- 
ataxiában az ISP károsodik. Az id e
benon egy rö v id  láncú quinonanalóg, 
szabadgyökfogó tulajdonsággal.

A v izsgálók három  Friedreich- 
ataxiás beteg  idebenon-kezeléséről 
szám oltak be. A Friedrich-ataxia d i
agnosztizálásához a frataxin génben a 
tr in u k leo tid  expanziót detektálták  
(2,6 és 5,0 kb, 2,8 és 3,5 kb, 3,1 és 4,6 
kb. expansió , a kontroll esetén 75 bp 
alatt).

A betegeket 5 m g/kg/nap h á ro m 
szori elosztásban , 4 -9  hónapig kezel
ték idebenonna l. A szív vizsgálatá
hoz e lek troszonográfo t alkalm aztak. 
M eghatározásra került az akonitáz- 
aktivitás, a kom plex II. aktivitás, az 
idebenon oxidáció/redukció-status és 
a lipidperoxidáció .

Redukált vas (5 nmol/1 Fe2+) je len 
létében a kom plex II. aktivitása több  
m int 75% -kal csökkent. Amikor a re 
dukált vasat oxidált vassal (Fe3+) 
szubsztituálták , az enzim ak tiv itása 
m egm aradt. Idebenon szukcinát je 
lenlétében m egvédte a kom plex II. 
m űködését. Szukcinát nélkül az id e
benon  oxidált form ája hatásta lanná 
vált. A reduká lt vas triggerelte a 
m em brán  lipidperoxidációt. Az asz- 
korb insav  sz in tén  fokozta a lip id p er
oxidációt. Az idebenon kivédte a 
m em brán lip idek  oxidációját. A des- 
ferrioxam in  egy vaskelátor, am ely 
p ro tek tiv  h a tású  a vas kiváltotta k á ro 
sodásokkal szem ben. Ellenben a vas
kelátor je len létében  a redukált vas 
csökkenti az akontitáz aktivitását, 
így F riedreich-atax iában  alkalm azása 
fokozott óvatosságot igényel.

A 4 -9  hónapos idebenon-kezelés 
csökkentette  a septum vastagságot, a 
bal k am ra i falvastagságot és a bal 
kam rai töm egindexet (21-32% -kal). 
Egy b e tegben  csökkent a kam ra i 
áram lási obstrukció  (40 H gm m -rő l 
10 H gm m -re), így a béta-blokkoló te 
ráp iá t leállíthatták . A neurológiai tü 
netek  a rö v id  terápia során  nem  
változtak, b á r  például a kézírás ja 
vult.

A Friedreich-ataxia a m itokondriá
lis túlzott vastarta lom  következm é
nye, mely a szabadgyök-generáción 
keresztül a m itokondriális és a Krebs- 
cikus fő enzim jeinek m űködését gá
tolja. A redukáló  ágensek (aszkor- 
binsav, glutation) sejtkárosodást vált
hatnak  ki. Az idebenon csökkenti a 
sejtkárosodást és a myocardialis hy- 
pertroph iá t Friedreich-ataxiában. A 
neurológiai tünetekre gyakorolt ked
vező hatását hosszabb távú vizsgála
toknak kell m egerősíteniük.

Együd Ferenc dr.

Hypoglykaemia és szívmegállás. Bur
ke, B. J., Kearney, T. K. (Dept, o f E n
docrinol., B arnet General H ospi
tal, Barnet, H ertfordshire EN5 3DJ, 
United K ingdom ): Pract. Diab. Int., 
1999,1 6 ,189-190.

1. típusú  d iabetesben  a h irtelen  halál 
bekövetkezte nem  tú lzottan  ritka, de 
az ehhez vezető m echanizm us m ég 
nem  teljesen tisztázott. V annak m ár 
olyan adatok, am elyek a hypoglykae
m ia kiváltó szerepét alátám asztják.

A szerzők 3 esetük ism ertetésével 
kívánnak tám pon to t szolgáltatni 
ehhez a fontos kérdéshez. A 3 b e te 
gükből (életkoruk 37, 53 és 60 év), az 
első 2 évtizedes diabeteses fennállás
sal rendelkezett, m indhárm an  in zu 
lint kap tak , a nap i adag 26-39 E k ö 
zötti volt. Az első kettő betegnek is
m ert volt hypertoniája , ischaem iás 
szívbetegsége, perifériás vascularis 
betegsége és retinopathiá ja is. Az első  
beteget o tth o n áb an  látta el a m entő- 
szolgálat kam rafibrillatió  m iatt, p a 
pírcsíkkal m érhetetlenül alacsony vér- 
cukorértéket m értek, és g lükagont 
adtak  injekcióban. Beszállításakor 
még m indig  3,6 m m ol/l-es vércukor- 
értéket m értek , az EKG és a cardialis 
enzim ek ekkor norm álisak voltak. 
A m ásodik -  37 éves -  nőnek szám os 
diabeteses szövődm énye volt, köztük  
lezajlott cerebralis vérzés is. D iabetese 
korántsem  volt stabil. Nála is súlyos 
hypoglykaem iát találtak (vércukor 1,6 
mmol/1) egyidejű ventricularis tachy- 
cardiával. Resuscitato ellenére a beteg 
asystoliában halt meg. A harm adik  53 
éves férfibeteg kórelőzm ényéből a sú 
lyos alkoholizm us em elhető ki. In té 
zetbe való beszállításakor hyp o th er
mia, asystolia volt észlelhető, e redm é
nyesen tu d tá k  resuscitálni. Az asysto-
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lia p á r  nap múlva m egism étlődött, 
ekkor 1,2 mmol/1 volt a vércukra, 2 
nappa l később az ú jbó li asystolia 
so rán  2,6 mmol/l-es vércukorértéket 
m értek . Szerencséjére á llapo tá t akkor 
is rendezn i tudták.

A három  eset tanu lságai között a 
szerzők  első helyen em lítik  a szív
m egállásért felelős hypoglykaem iát, 
az előzetes vascularis károsodásokat 
és a harm ad ik  beteg súlyos alkoholiz
m usát, ezek valam ennyien elősegít
h e tték  a betegek szívm egállását.

Ivá n y i János dr.

Trópusi medicina
T afenoquin  -  m aláriaellenes gyógy
szer az új ezredévre. Peters, W. (CABI 
Bioscience, 395a H atfield Road, St. 
A lbans, H erts AL4 OXU, U. K.): J. R. 
Soc.M ed., 1999,92, 345.

A m a lá ria  kórokozói k ö zü l a P. falci
p a ru m  a legveszélyesebb; ez a parazi
ta  okozza a m alaria te r tia n á t, am i fő 
oka az afrikai kontinensen jelentkező 
nagyszám ú m egbetegedésnek és ha
lálozásnak. A P. vivax n em  annyira 
veszélyes, de a májban m egbúvó para
zitái ellen csak hosszan ta r tó  gyógy
szeradagolással lehet védekezni. A je
lenleg alkalm azott 8-am inoquinolin - 
nak , a prim aquinnak  azo n b an  súlyos 
m ellékhatásai vannak. Ezért vált szük
ségessé olyan gyógyszer kifejlesztése, 
am ely  profilaktikum ként éppen  úgy, 
m in t a m ultirezisztens P. falciparum  
ellen vagy a P. vivax rad iká lis  kúrájára 
egyarán t alkalmas. Ez az új gyógyszer 
a tafenoquin .

Az orálisan  adagolt ta fenoqu in  las
san  szívódik  fel, és a p rim aq u in n a l el
len té tben  m etabolizációja is lassú; az 
elim inációs félideje 14 nap. M int m in
den 8-am inoquinolin-szárm azéknak, 
a ta fenoqu innak  is je len tékeny  hem o- 
litikus aktivitása m utatkozik  a glü- 
kóz-6-foszfát-dehidrogenáz enzim hiá
nyos betegeken; a hatás m értékét 
azonban  még vizsgálják, v iszon t ez a 
gyógyszer jobban to lerálható , m int a 
p rim aqu in .

N em  im m unis önkén tesek  között 
végzett felmérés szerint az egyszeri 
600 m g tafenoquin, m elyet P. falci- 
p a ru m m al fertőzött m oszk itók  csí
pése e lő tt adagoltak, 4 szem ély  közül 
h á rm a t megvédett, és m egakadályoz
ta a roham ot, továbbá a parazitém ia

hevességét a negyedik szem élyben is. 
Félig im m unis önkéntesek  körében 
K enyában végzett v izsgálat m egerő
sítette , hogy a ta fenoqu in  250 vagy 
500 mg egyszeri dózisa, heten te  egy
szer adva, 13 hétig m agas sz in tű  vé
delm et biztosít a P. fa lc iparum  ellen a 
ho loendém iás terü leten .

Sporozoitákkal fe rtő zö tt rhesus- 
m ajm okban  a tafenoquin  profilakti- 
k u s  hatással b ír a P. cym olgi ellen; ezt 
a szerzők rágcsálókkal végzett vizs
gálata i is m egerősítik. A tafenoquin  
gyógyíto tt P. vivax-fajtákkal fertőzött 
m ajm okat, amelyek sem  prim aqu in -, 
sem  chloroquin-kezelésre nem  javul
tak . Ugyancsak elim inálta a P. cym olgi 
relapsus hypnozoita kifejlődési ál
la p o tá t rhesusm ajm okban, és 500 mg- 
os egyszeri adagja gyökeresen m eg
gyógyíto tta thaiföldi betegek  vivax- 
fertőzését. Ezen kívül m ás szerzők be
szám olnak  a ta fenoqu in  gam etocid 
h a tásá ró l is, rágcsálók m aláriá jában .

Ezek az adatok azt m uta tják , hogy 
a tafenoquin  valóban  ígéretes oki 
profilak tikum  heti egyszeri adagolás
b a n  a P. falciparum , és ugyancsak 
rad iká lis gyógyszer a P. vivax ellen. 
Igen  jelentős schizontocid  aktiv itását 
észlelték rágcsálókkal és m ajm okkal 
végzett m odellkísérletekben, am i arra 
h ív ja  fel a figyelmet, hogy  a tafeno
q u in n a k  helye van a többféle gyógy
szerre l szemben rezisztens P. falci
p a ru m  vagy a chloroquin-rezisz tens 
P. vivax m ódszeres kezelésében. A ta 
fenoqu in  gam etocid h atása  is hoz
zá já ru lha t a fertőzésátadás csökken
téséhez, ha a vegyületet széles körben  
használják  az ado tt te rü le t kezelési 
körülm ényei között.

Bárm ilyen indikáció esetén elő
fordulhat, hogy a ta fenoquin-adago- 
lást el kell kerülni olyan szem é
lyeknél, akiknek G-6-P-D hiánya van; 
v iszon t rem élhető, ho g y  egyszerű, 
o lcsó és könnyen kivitelezhető vizs
gálattal m eghatározható lesz a hiány- 
á llap o t megszűnése, és adagolása le
hetségessé válik. Éppen ezért ilyen 
esetekben  óvatosságra van  szükség! 
A vérben  élősködő p araz iták  köny- 
nyen  rezisztenssé válnak  azokra az 
an tim aláriás szerekre, am elyeket el
le n ü k  alkalm aznak. Ez m in d  a pri- 
m aq u in ra , m ind a ta fen o q u in ra  vo
natkozik . A szer kedvező tu la jdon 
ságait bizonyítani kellene további 
k lin ik a i vizsgálatokban és a gondosan 
k iválogatott gyógyszerkom binációk 
védő  szerepét tafenoqu innal kellene

erősíteni az endém iás területeken. 
Az végeredm ényként elm ondható , 
hogy a ta fenoquin  az új ezredév  re
m ényteljes antim aláriás gyógyszeré
nek m utatkozik.

M akay Sándor dr.

Trópusi vírusbetegségek. Meyer, C. 
G., May, J., Schwarz, T. F. (In s titu t für 
T ropenm edizin u n d  M edizinische Fa
kultät C harité, H um boldt-U niversität 
zu Berlin, In stitu t für Tropenm edizin, 
Sektion H um anparasito logie, U niver
sität Tübingen, Zentrallabor, Stiftung 
Juliusspital, W ürzburg; H um boldt- 
U niversität zu Berlin, Spandauer 
Damm 130, 14050 Berlin): Dtsch. 
Med. W schr., 1999,124, 1043-1051.

A trópusi v íru sok  az u tóbb i években 
ism ételten okoztak nagyobb epidé
m iákat, és a WHO előrejelzése szerin t 
a trópusi v íru sok  okozta betegségek 
incidenciája növekedni fog. A fertő 
zéseket a vírusgazda állatokról tö b b 
nyire szúnyogok vagy kullancsok 
közvetítik, de egyes fo rm ákban  kon
takt fertőzés ú tján  te rjednek  az em 
berre. A gazdaállatok m ag u k  nem  
betegszenek meg, de életük végéig 
fertőznek.

A cikk részletesen tárgyalja  (egy 
igen jó táb lázatban  összefoglalt) 33 
vírus k ó rtan i jelentőségét. Ezekből 
választo ttunk  ki néhányat, a közle
m ény szerzői által je len tősebbnek  ta r
tottakat.

A legfontosabbnak -  és a leggyak
rabban előfordulónak -  a D engue- 
lázat kiváltó A rbo-v írust ta rtják . Ez 
évente 50-100 (!) millió em bert fertőz 
meg Délkelet-Ázsia, A usztrália, Óceá
nia, Közép- és D él-Am erika, a Karib- 
szigetek, N yugat- és K elet-A frika és 
az Indiai-óceán szigeteinek terü letén . 
Az utóbbi években az endém iás te
rületek növekedésére és a fertőzés
m entes terü letekrő l az é rin te tt te rü le
tekre u tazók  között fellépő m eg
betegedések sú lyosbodására figyeltek 
fel. Az átvivő egy szúnyogfajta; a 
betegség lappangási ideje 2 -7  nap. 
Első tünete a 6 -7  napig  ta rtó  láz, m ajd 
m egjelennek az exanthem ák. Két le- 
folyási fo rm a kü lön íthető  el: a hae- 
m orrhagiával és a sokkos állapottal 
járó. A m orta litás 6-30%  kö zö tt vál
tozik, az u tóbb iná l gyakoribb. Az at- 
tenuált v írusbó l készített oltóanyag 
kipróbálás a latt áll.
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A m edite rrán  vidékeken, A frika és 
Ázsia trópusi vidékein, valam in t az 
egykori Szovjetunió egyes te rü le te in  
honos W est-Nil-vírus hasonló tü n e te 
ket okoz. Az utóbbi években R om á
niában okozott encephalitisszel és 
m eningitisszel járó epidém iát. Ter
jesztője -  m adárról em berre -  egy 
szúnyogfajta. Lappangási ideje 2 -6  
nap. A betegség gyerekeknél sokkal 
egyhébb lefolyású, m int felnőtteknél.

A Pappataci-láz a Dengue láz jó in 
dulatú  változata. Átvivője ugyancsak  
egy szúnyogfajta. Gyakran okoz fer
tőzést a Földközi-tenger v idékére -  
Spanyolország, Baleári-szigetek, O lasz
ország, Ciprus, Törökország, Tunézia, 
Egyiptom  -  utazó turisták  között.

A 2-5  napig  tartó  lappangási idő t 
rövid  lázas periódus követi, am elyet 
retrobulbaris-frontális fejfájások, con
junctivitis, izom fájdalm ak, ízü leti fáj
dalm ak, fényérzékenység, valam in t 
gastrointestinalis panaszok k ísérnek . 
A Rift-Valley-lázat kiváltó v íru sfe r
tőzés A frikában endémiás. Á tvivője 
szintén egy szúnyogfajta, de vágó- 
hidakon gyakori a kontakt fertőzés is. 
1977-ben Egyiptom ban 200 000 em 
b er betegedett meg, és kb. 600 h a 
lálesetet regisztráltak. M egfigyeltek 
epidém iákat Szenegál és Kenya te 
rü letén  is; a legveszélyeztettebb azo n 
ban  Egyiptom .

2-6  napos lappangási idő u tá n  m a
gas láz jelentkezik, amelyet az esetek 
1% -ában haem orrhagiás tüne tek , e n 
cephalitis, chorioretinitis k ísé r (ez 
utóbbi csoportokban a halálozási szá
zalék magas).

Jóllehet a variola vera-fertőzés ve
szélyét a tudom ány jórészt lek ü zd ö t
te, a Nyugat- és Közép-Afrikába u ta 
zóknak számolniuk kell a m ajom him - 
lővírus-fertőzés veszélyével. A fertőzés 
állatról terjed  át em berre (ez lehet 
m ajom , de lehet egy m ókusfajta is). 12 
napi lappangási idő u tán  m agas láz, 
rosszullét és a bőrön tipikus papulo- 
vesicalis exanthem ák alaku lnak  ki. 
Késői szövődm ényként hegképződés, 
sőt vakság is kialakulhat. A ha lá lo 
zási százalék magas: 10-15%  közö tt 
változik.

Sárgaláz: jóllehet rendelkezünk  h a 
tásos oltóanyaggal, mégis a betegség 
Afrika és Dél-Amerika tró p u s i v i
dékein gyakran előfordul (a W H O  évi 
200 000-re becsüli a m egbetegedések 
szám át). Az oltás nélkül érkező tu r is 
ták  az endém iás terü leteken k ü lö 
nösen veszélyeztetettek.

A fertőzést szúnyog viszi át em berre 
is, m ajom ra is. Em bernél 3 -6  napos 
lappangási idő u tán  erős hidegrázás, 
láz, fejfájás jelentkezik, ezt izomfájdal
mak, hányás, conjunctivitis követik.
3-4 nap m úlva átm eneti remisszió fi
gyelhető m eg, m ajd a m ájban, a ve
sében necrosisos területek alakulnak 
ki. Ehhez haem orrhagiás tünetek, felső 
hasi fájdalm ak, hányás, fényérzékeny
ség, hátfájdalm ak, további tünetekként 
icterus és album inuria csatlakoznak. 
Gyakoriak a gyomor-bél csatornából 
eredő vérzések, és a vér változásából 
eredő szövődm ények is (leukopenia, 
hypoglykaemia, az alvadási és pro- 
trom binidő megnyúlása, a szérubiliru- 
bin-szint m asszív emelkedése stb.). 
A betegség lefolyása gyakran foudro- 
yant, a halálozás gyakorisága 20-50%. 
A beteg feltétlenül intenzív osztályon 
helyezendő el.

A védőoltás 10 évi védettséget ad.
Encephalitis-vírusok: ebbe a cso

portba tartozó  A rbo-vírus család 
valamelyikével a Japán-St. Louis- 
Rocio-M urray-Valley-LaCrosse, vala
m int a venezuelai és nyugat- és kelet
am erikai encephalitis-vírusokkal (ez 
utóbbi lóencephalitist okoz) történt 
fertőzések u tán  -  az átvivő szúnyog -  
nem specifikus tünetek alakulnak ki: 
láz, fejfájás, conjunctivitis, fényérzé
kenység és teljesítménycsökkenés. Ezt 
követik a neurológiai-neuropszicholó- 
giai elváltozások, amelyeket az agy
idegek károsodása jellemez: bénulá
sok, ataxia, trem or, eszméletvesztések, 
amelyek akár kóm áig is fokozód
hatnak.

Ezekkel a v írusokkal szem ben vé
dőoltás nem  ism ert -  csak az am e
rikai hadseregben  próbálkoznak  vé
dőoltás kidolgozásával.

A szerzők a cikk összefoglalójában 
kifejtik, hogy  a trópusi v íru sok  okozta 
fertőzés veszélye a m ind  szélesebb 
területekre terjedő tu ris tau tak  m iatt 
m ind nagyobb figyelmet érdem el. 
A legtöbb esetben  hiányzó specifikus 
terápiás lehetőségek és a d iagnosz
tikus p rob lém ák  csak fokozzák a 
nehézségeket.

K idolgoztak egy anam nesztikus 
kérdőívet, és javasolják, hogy ha en 
nek a k itö ltése alapján felm erül a tró 
pusi v írusokkal tö rtén t fertőzés gya
núja, akkor megfelelő lehetőségekkel 
rendelkező virológiái laborató rium  
segítségét vegyék igénybe.

(Ref: ka p o tt inform ációim  szerint 
M agyarországon a Johann Béla Köz

egészségügyi In tézet, és a Szent László 
Kórház virológiái osztályán végeznek 
ilyen vizsgálatokat.)

A szerzők által kidolgozott kér
dőív:

-  M ilyen vidéken  tartózkodott az 
utazása során? Ism eri-e  az adott v i
dék epidem iológiai helyzetét?

-  M ilyen o ltásokat kapo tt utazása 
előtt?

-  M ikor u tazo tt el a trópusi v i
dékről?

-  Milyen évszakban tartózkodott a 
trópuson  (esős vagy  száraz időszak, 
voltak-e o ttléte a latt esőzések)?

-  Em lékszik-e, h ogy  valamilyen ví
rushordozóval -  például szúnyog, 
kullancs, m ajom  vagy állattetem  -  
közelebbi k apcso la tba  került?

-  Tud-e arró l, hogy  útitársai közül 
m ások is m egbetegedtek  hasonló 
tünetekkel?

[Ref: A  cikk a szokottná l részlete
sebb ism ertetését azért tartottam  
szükségesnek, m ert m a m ár a magyar 
turisták is elju tnak a világszin té m in 
den tájára.]

Nagy Gábor dr.

Tüdőgyógyászat
R esp iráto rró l való  leszoktatás hosszú 
ideig ta rtó  gépi lélegeztetésnél. Egy 
leszoktató c e n tru m  betegeinél tö r 
tén t értékelés eredm ényei. Schönho- 
fer, B. és m tsai (Z en trum  f. Pneum o
logie, B eatm ungs- u. Schlafmedizin, 
K rankenhaus K loster Grafschaft): 
Dtsch. Med. W schr., 1999, 124, 1022.

A lélegeztetett betegek viszonylag 
nagy részénél problém am entesen si
kerül a resp irá to rró l való leszoktatás. 
K im utatott, ho g y  kb. a lélegeztetés 
id ő ta rtam án ak  40% -a szükséges az 
elhagyáshoz, végül az eljárás sikerte
len is lehet. H osszú ideig tartó  gépi 
lélegeztetés u tá n  a krónikus tú lte r
helés és/vagy a légzőizom zat csökkent 
kapacitása a fő oka a leszoktatás n e 
hézségének, a resp irá to r elhagyásá
nak. P roblém ás a leszoktatás akkor, 
ha a beteg á llapo ta  olyan, hogy 24 
óránál tovább gépi lélegeztetés nélkül 
nem  tud  lélegezni, például krón ikus 
tüdőbetegségekben, többszervi vagy 
neurom uscularis m egbetegedések
ben szenvedőknél. Ennek oka a k ró 
nikus tú lterhelés vagy a légzőizm ok 
kim erülése.
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A szerzők jelen tanulm ányukban 
korábbi közlem ényeikben közzétett 
terápiás koncepciójuk, és évek óta 
folytatott gyakorlatuk eredm ényeit 
vizsgálták, azon betegeik  értékelésé
vel, akiket 1994. jan u ár 1-től 1997. de
cem ber 31-ig helyezetek leszoktatás 
céljából kórházukba.

Terápiás koncepciójuk lényege:
-  A gyengén szedált vagy  egyálta

lán nem  szedált beteget először olyan 
frekvenciával lélegeztették, am ely alig 
haladta m eg a spontán  légzést. Ideá
lis esetben az alatt a kon tro llá lt léle- 
geztetési fázis alatt a légzőközpont 
ak tiv itását teljesen elnyom ják, és a 
légzőizomzatot optim álisan teherm en
tesítik. A lélegeztetésm entes idősza
kokban az in tubáit beteget lekapcsol
ják  a gépről, és in tra trachealisan  lát
ják  el oxigénnel.

-  Nagy kaliberű  in tra trachealis  tu 
busok  bevetésével elkerü lik  a túlsá
gosan nagy ellenállású légzőm unkát. 
Ilyen vonatkozásban egyénileg kell 
m érlegelni a tracheo tom ia elvégzését. 
Ha extubálás u tán  továbbiakban  is 
szükséges a lélegeztetés, arc- vagy 
o rrm aszk  is lehet a tu b u s  alternatí
vája.

-  In tra trachealisan  b e ju tta to tt oxi
gén a légzőizom zat teherm entesítését 
eredm ényezi, mivel az oxigénnel való 
ellátás a légzési percvolum en lényeges 
redukciójához (20-30% ), és gazdasá
gosabb légzéshez vezet.

-  A légzőm unka fokozása anae- 
m iával já rh a t együtt a légzési szük
séglet növelésével. K im utatták , hogy a 
nem  ko rrigá lt anaem ia a leszoktatás 
sikertelenségének lehet az oka. Eryth- 
rocy ta-koncentráció  ad ása  a légzési 
percvolum en és a légzési m unka lé
nyeges csökkenését (kb. 20% ) ered
ményezi.

-  A diposus betegnél a légzési insuf- 
ficiencia háton  fekve a légzőm unka 
fokozásával, és ezzel a légzőizom zat 
elkerülhető túlterhelésével van kap
csolatban. A felsőtest felegyenesedé- 
sével a légzőm unka lényeges csökke
nése érhető  el.

Különböző alapbetegségek követ
kezményeképp (m int k rón ikus obst
ruktiv  tüdőbetegség [COPD], neuro- 
m uscularis vagy thoracorestrictiv  
m egbetegedésnél) sikeres leszoktatás 
u tán  is gyakran m egm arad a légző
izomzat túlterhelése és/vagy annak 
redukált kapacitása, ezt követően a 
légzési insufficiencia, vezérlő hyper- 
kapniával. Ebben az esetben a sikeres

leszoktatáshoz egy in term ittáló  saját 
légzést kell csatlakoztatni, amely átm e
n e ti teherm entesítéshez, a légzőizom
zat kapacitásának növeléséhez, és a le
szokás stabilizációjához vezethet.

232 hosszú ideig lélegeztetett b e
teget (149 férfi, 83 nő) kezeltek, átlag- 
életkoruk: 64,8 ± 12,7 év. A bete
geket előzetesen 44,3 ± 38,1 napig 
m ás intenzív osztályon lélegeztették. 
A hosszú ideig ta rtó  lélegeztetés a 
következő ind ikációk  alapján vált 
szükségessé: k rón ikus obstruktiv  tü 
dőbetegségeknél (COPD) 54,3%-ban, 
neurom uscu laris  m egbetegedéseknél 
16% -ban, thoracalis restrikciónál 
10,8% -ban, k rón ikus balszívfél-elég- 
telenségnél 7,3% -ban, m ű té t utáni ál
lapo toknál 6,9% -ban és egyéb meg
betegedéseknél 4,7% -ban.

A kezelt betegek közül 152-nél 
(65% -nál) átlag 7,5 nap  u tán  sikeres 
volt a gépről való leszokás. Interm it- 
tá ló  saját légzés 45 betegnél (19,4%- 
nál) jelentkezett. 19,7 ±  12,2 nap után 
a betegek 72,4%-át, azaz 168 leszokta
to tt beteget b ocsá to ttak  el kórházuk
ból, és a betegek 27,6% -a 64 beteg halt 
m eg. H árom  h ónap  u tán  még 148 
beteg  63,8% volt életben.

A lélegeztető izom zat teherm ente
sítésére szolgáló te ráp iás stratégia, 
am elyet a hosszú ideig géppel lélegez
te te tt betegek leszoktatására alkal
m az tak  65% -ban volt sikeres, a gépi 
lélegeztetés id ő ta rtam á n ak  hozzáve
tő leg  20% -nyi id ő ta rtam a  alatt. Az 
egész csoportra  k ive títe tt 3 hónapos 
m o rta litá s  36,3%-ot te tt ki.

Prugberger Emil dr.

Egy „kis köhögés” 40 éven át. New
b e rry , D. és m tsai (A shford and St. 
P e te r’s H ospital, A shford, M iddle
sex. T hrom bosis R esearch Institute, 
C helsea, London): Lancet, 1999, 354, 
1174.

46 éves férfi k iú ju lt bronchitissei 
kerü lt kórházba. Az előző három  
évben  terheléskor jelentkező köhö
gése és nehézlégzése m ia tt kétszer az 
idü lt hö rg h u ru tjá ra  k ap o tt kezelést. 
E lőadta, hogy „kis köhögéssel” nőtt 
fel, am ely néha zihálást okozott, és 
évenkén t legalább egyszer volt a napi 
életét nem  zavaró bronchitises 
epizódja.

Egy éve h irte len  m ellkasi fájdalma 
és légszom ja lett. Az a rté riás  vérgáz-

vizsgálata m érsékelt hypoxiát, a spi- 
ro m etria  kevert restrik tiv -obstruk tiv  
k épe t m utao tt. A ventilatio-perfusio  
scan tüdőem bóliá ra  utalt. A ntikoagu- 
lánsok  és antib io tikum ok u tán  m in
den tünete  elm últ.

Tíz hónappal később légszomja m i
att bronchoszkópiát végeztek, amely a 
trachea hátsó  falában fistu lát talált 
gyulladásos környezet nélkül. A lelet 
congenitalis tracheooesophagealis 
H -típusú  sipolynak felel meg. A b á
rium nyelés és a CT m egerősítette a 
diagnózist. A fistulát reszekálták. Fél 
év m úlva a b ronchoszkópia norm ális 
képet m utato tt, és a beteg többé nem  
köhögött.

A gyak ran  nyelőcsőatresiával tá r 
sult congenitalis tracheooesophagea
lis fistu lá t rendszerin t m ár az ú jszü 
lö ttk o rb an  felism erjük. Az atresia 
nélkü li r itk a  H -típusa általában  a fel
n ő ttk o rig  diagnózis nélkül m arad .

A fel nem  ism ert sipolyok az is
m ételt aspirációkkal visszatérő infek
ciókat és bronchiectasiá t okoznak, is
m eretlen  eredetű  idült tüdőbetegsé
get u tánozhatnak .

Kollár Lajos dr.

A gépi lélegeztetés hatása a gyulladá
sos mediátorokra. Acut respiratoricus 
distress- szindrómában szenvedő pá
cienseknél. Ranieri, V. M., Suter, P. M. 
és m tsai (Univ. of Toronto M ount 
Sinai-Hosp. Room 656A 600, U ni
versity  Ave. Toronto O ntario  C anada 
M 56 1x5): JAMA, 1999,282, 1, 54-61.

Tanulm ányok sora bizonyítja, hogy a 
gépi lélegeztetés gyulladásos választ 
p rodukál a szervezetben, de egy tüdő t 
védő, ún. p ro tek tiv  lélegeztetési s tra 
tégia csökkenti ezt a reakciót. A vizs
gálatok célja annak  a h ipo tézisnek  a 
bizonyítása, hogy a gépi lélegeztetés 
önm agában  pulm onalis és szisztém ás 
citokinválaszt indukál, am it a vá
laszto tt lélegeztetési m ód jelentősen 
befolyásol.

R andom izált, kontrollált v izsgála
tokat végeztek két európai intenzív 
osztályon (Genf, Bari) 1995. novem 
b ertő l 1998. februárig , 28 napos után- 
követéssel. A vizsgálatba acut res
p ira to ricus d istress sz indróm ában  
(ARDS) szenvedő 44 beteget vontak  
be. Á tlagéletkoruk 50 év. Beavatko
zások: térfogat-nyom ásgörbem érés 
b ro n ch o alveolaris lavage és vérvétel.
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A betegeket két csoportra osztották: 
I. kontrollcsoport, légzési volum en 
(PaCCE 35-40 Hgmm), Positive End- 
Expiratory Pressure(PEEP) az elérhető 
legjobb artériás SaCL a hem odinam ikai 
stabilitás megőrzésével. II. csoport, 
protektiv lélegeztetési mód, légzési té r
fogat és PEEP beállítása a térfo- 
gat-nyom ásgörbe alapján. M érték  a 
gyulladásos mediátorok pulm onalis 
és szisztémás koncentrációját 36 órával 
a random izálást követően.

Az a feltételezés, hogy a gépi léle
geztetés aku t tüdőkárosodást okoz
hat, kü lönösen  igaz ARDS-ben a kon- 
szolidált/atelectasiás területek h e te 
rogén eloszlása miatt, ami nagyon  kis 
tüdő térfogato t tesz lehetővé a ven til- 
láció szám ára. Gattioni és társai b izo 
nyították, hogy  ARDS-ben a tü d ő  a 
vertikális tengelye m entén m eg le
hetősen aszim m etrikus: létezik  egy 
jó l ventillálható, nem dependens, 
konszolidált, atelectasiás régió. A ke t
tő  között pedig, attól függően, hogy  
milyen lélegeztetési stratégiát a lkal
m azunk, létezik egy terület, am ely  ex
pandálha tó  vagy sem. Ezeknél a b e te 
geknél, m ivel a légzési térfogat nagy  
része a relatíve ép alveolusokba ju t, 
könnyen kialakul az egyenlő tlen  
eloszlás m ia tt pulmonalis károsodás.

Ez az első hum án tanulm ány, am ely 
azt p róbálja  bizonyítani, hogy  a gépi 
lélegeztetés per sec m eghatározza a 
pu lm onalis és szisztémás citok in- 
koncentráció t ARDS-ben. K ülönösen  
fontos az a tény, hogy a kon tro llcso 
po rtban , am elyben a hagyom ányos 
lélegeztetési stratégiát alkalm azták  
az ARDS kezelése során, a citok in- 
szint nem  csökkent. U gyanakkor p ro 
tektiv lélegeztetéssel sikerült m in i
m alizálni a tüdőkárosodást, és ezzel 
csökkenteni a neutrophilek és a k ü 
lönböző citokinek koncentráció já t a 
bronchoalveolaris m osófolyadékban.

A citokinek beindítják és vezérlik  
a szervezet különböző stresszekre 
(bactriaem ia, shock, égési sérülés) 
ado tt válaszát. Ha nem szabályozott 
a citokinek működése, akkor tú lter- 
m elődésük számos klinikai szövőd
m ényhez vezethet: veseelégtelenség, 
akut pancreatitis, MODS és ARDS. 
Űjabb adatok  szerint a gyulladásos 
válasz m odulációja m ethylpredniso- 
lon adásával ARDS-ben csökkentette  
a m orta litást.

A klasszikus értelmezés szerin t 
ARDS-ben a MODS szuperin fek 
ció következtében alakul ki. N éhány

újabb tanu lm ány  m ás m agyarázatot 
talált. ARDS-ben az alveolus epithe- 
lialis-endothelialis b arriere  sérül, és 
a tüdőben  te rm elődö tt c itokinek a 
szisztém ás keringésbe kerülnek. Ez 
potenciális lehetőséget te rem t a 
MODS kialakulására. Ebben a v o n a t
kozásban a m echanikus lélegeztetés
nek fontos szerepe lehet, am ennyiben  
fokozza a pulm onalis citokinek te r
melését, valam in t az alveolocapil- 
laris perm eabilitását. M indez az int- 
rapulm onalis citokinek szisztém ás 
keringésbe kerülését segíti elő az al- 
veolusokból és a légutakból. Á llatkí
sérletekben m ind  a m agas csúcs
nyomás, m in d  pedig a PEEP hiánya 
fokozza a bak térium ok  transz loká
cióját a tüdőbő l a véráram ba (in tra- 
trachealis baktérium -installáció u tán), 
ami bizonyítja, hogy a gépi léle
geztetés m ilyen egyéb m echanizm us 
útján vezethet szisztém ás tünetekhez.

A gépi lélegeztetésről ta rto tt egyik 
konszenzus-konferencia ajánlásai azt 
javasolják, hogy ARDS-ben az inspi- 
ratorikus nyom ás 35 cm H2O alatt 
legyen, és ha szükséges, 5 m l/kg-ra  is 
le lehet csökkenteni a légzési volu
ment. H asznosnak  ítélték a PEEP al
kalm azását az oxigenizáció jav ításá
ban, és a tüdőkárosodás kivédésében. 
Számos tanu lm ány  született ezeknek 
az a ján lásoknak  a jegyében.

A cikk konklúziója az, hogy  a k o n 
vencionális m echanikus lélegeztetés 
ARDS-ben lokális és szisztémás cito- 
kinválasszal társul, am i 36 ó rán  át 
fennáll. Ez a gyulladásos válasz gyen
gíthető egy olyan lélegeztetési s tra té 
gia kiválasztásával, am i lecsökkenti a 
ventillá tor indukálta tüdőkárosodást.

Puskás Erzsébet dr.

Új eredm ények a tüdőgyógyásza t
ban. Roche, N. (National h eart and  
Lung Institu te , London): BMJ, 1999, 
318, 171.

A cikk a m indennap i klinikai gyakor
lat szám ára fontos újdonságokat ösz- 
szegezi a pulm onológia terü letéről. 
A sthm a bronchiale. Sok új eredm ény 
született az asthm a d iagnosztikai és 
terápiás vonatkozásában. Figyelem re 
méltó, hogy  noha az asthm a m ia tti 
halál viszonylag ritka (10 m illió asth- 
más betegből 5000 halt m eg az Egye
sült Á llam okban 1991-ben), ezeknek 
a tragéd iáknak  jelentős része a veszé

lyeztetettség felism erésével, a beteg 
vészhelyzetre való felkészítésével és 
megfelelő terápiával valószínűleg el
kerülhető lett volna. Fontos kockázati 
tényező többek kö zö tt az anam nézis- 
ben  szereplő súlyos, illetve hirtelen  
kialakult roham , a gyakoribbá váló 
éjszakai felébredés vagy nappali n e 
hézlégzés, a pszichoszociális instabili
tás, valam int az ad o tt roham  során a 
súlyos légúti obstrukció , súlyos hyp- 
oxaem ia (< 90%), a no rm o - vagy hy- 
perkapnia, a m etabo likus acidosis, 
illetve sz im patom im etikus broncho- 
d ilatátorok adása u tá n  a várt javulás 
elm aradása (< 40% ). Új, nem  invazív 
diagnosztikai lehetőség a légúti in- 
flam máció m értékének  m onitorozá
sa, indukált köpetanalízissel, a ki- 
légzett nitrogén-oxid  vagy h idrogén- 
peroxid mérésével és a szérum  vagy 
vizelet eozinofil te rm ékeinek  m érésé
vel. Ennek a m ódszernek  a je len tő 
sége azonban m ég további vizsgála
tokat igényel, az as th m a teráp iájában  
legfontosabbak az inhalációs kortiko- 
szteroidok. H osszú hatású  b ronchodi- 
latátorok önm agában  való alkalm a
zása nem javasolt, de am ennyiben 
a tünetek szokásos dózisú inha lá
ciós kortikosztero idra nem  javu lnak  
kellőképpen, úgy (l-agonisták vagy 
theophyllin egyidejű alkalm azása elő
nyösebb, m int a kortikosz tero id  d ó 
zisának emelése. A szokásos dózisú 
kortikosztero id-teráp iára nem  m eg
felelően reagáló betegek  szám ára egy 
új gyulladáscsökkentő gyógyszercso
p o rt is segítséget je lenthet. A leu- 
ko trién-an tagonisták  -  melyek vagy e 
m olekulák szintézisét vagy a recep
toraikat blokkolják -  hatásosak  le
hetnek a b ronchospasm us m egelőzé
sében, a tüdőfunkció-jav ításában , a 
bronchusok fokozott válaszkészségé
nek csökkentésében és a tünetek  eny
hítésében.

Krónikus o b struktiv  tüdőbetegség. 
Noha az asthm a te ráp iá jában  m a az 
inhalációs kortikosz tero idok  a lkal
m azása egyértelm űen  javasolt, k ró 
nikus obstruk tiv  tüdőbetegségben  
szenvedőknél (a széles k ö rű  használat 
ellenére) a hatékonyság nem  bizonyí
tott, a klinikai v izsgálatok eredm ényei 
ellentm ondóak. E betegség te ráp iá 
jában a cikk két lehetőséget em el ki. 
Egyik az életm ód m egváltoztatása, 
komplex rehabilitációs program : d o 
hányzásról való leszokás (n iko tin ta
pasz), tartós oxigénterápia, gyógysze
res kezelés (hörg tág ítók), egészség-
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ügyi, táplálkozási tanácsadás, légző
gyakorlatok, testm ozgás fokozatos 
bevezetése. M ásik  a tüdő sebészi re 
dukciója (volum enredukció), am ely 
főleg súlyos obstruk tiv  em physem ás 
betegeknél javítja a terhelési to le ran 
ciát és az életm inőséget, azonban 
hosszú távú  követéses vizsgálati e red 
m ények m ég nincsenek.

Thromboemboliás betegség. A m ély
vénás th rom bosis és a tü d ő em b ó 
lia előfordulása gyakori a d iagnózis 
azonban nehéz, mivel a klinikai je l
lem zőknek rossz a prediktív értéke. 
500 mcgr/1 alatti D -dim er-koncentrá- 
ció negatív p red ik tív  értékét elem ez
ték  aku t pu lm onalis em bólia és m ély
vénás th rom bosis esetén, ahol 97% -os 
negatív p red ik tív  értéket találtak. A 
teszt hasznos segítség lehet a k lin ikai 
gyakorlatban, b á r a specificitás csak 
40%-os.

Be kell-e oltani az idősebbeket 
Streptococcus pneum oniae ellen? A k ö 
zösségben szerzett pneum onia elég 
gyakori az idősebbek körében. A 
S treptococcus pneum oniae az egyik 
leggyakoribb kórokozó, és p o te n 
ciálisan életveszélyes. Több vizsgálat
ban  igazolták a 23 valent pneum ococ- 
cusoltás indokolt lehet krónikus b e 
tegségben szenvedő öregeknél.

Tuberkulózis: költséghatékony-e a 
DOT (közvetlen  m egfigyelt -  direct 
observed -  terápia)?  Az aktív tu b e r 
kulózis az esetek  több  m int 95% -ban 
gyógyítható , am ennyiben  nem  m ulti- 
rezisztens kórokozóró l van szó, és 
megfelelő a beteg  együttm űködése. 
A kezelés nem  megfelelő b e ta r tá 
sa lecsökkenti a gyógyulási a rán y t 
79% -ra, és növeli a m ultirezisztens 
tö rzsek  k ia laku lásá t. Az USA-ban a 
DOT használa tá t javasolják, am ikor 
csak lehetséges, illetve fix dózisú  
kom bináció  alkalm azását (am ely 
csökkenti a n ap i tabletták szám át). 
Ezek költséghatékonyabbak, és k e
vésbé eg y ü ttm űködő  betegeknél k i
sebb a rezisztencia k ialakulásának 
veszélye.

Orosz M árta  dr.

Tudománypolitika
Az orvosnő és a burn-out. Nehe- 
zebb-e az orvosnőknek? M äulen, B. 
(78048 V illingen-Schw enningen. St. 
N epom ukstr 1/2): Fortschr. d. Med., 
1999,141, 28-29 ,4 .

Világszerte nő  az o rvosok  között a 
hölgyek aránya. A m erikában  m ár sok 
tanulm ány foglalkozik az orvosnők 
karrierjével, családi nehézségeivel, 
hogyan birkóznak  m eg e nehéz
ségekkel. N ém etországban is m ind 
több orvosnő van, a helyzetükkel még 
eddig keveset foglalkoztak annak  el
lenére, hogy létezik o rvosnők  tá rsasá
ga. (Ref: Tudomásom szerin t ilyen 
nevű társaság M agyarországon is léte
zik, de inkább csak papíron. Kérdéses, 
hogy erről ki tehet: az orvosnők vagy 
„mások”.)

A hátrányos helyzet m ár a képzés 
során  m egm utatkozik, a m ed ikák  -  az 
USA-ban -  sokkal gyakrabban  vesz
nek igénybe pszichológiai tám oga
tást, m int a m ed ikusok  affektiv za
varok, félelmek és partnerkapcso la ti 
prob lém ák m iatt.

A férfi orvosok szám ára hihetetlen, 
de az orvosnőknek is van  szexuális 
gondjuk. A szavakban, kézzel, határok  
áthágásával kezdve m eg nem  enge
dett „érintéseken” át a főnökhöz fű
ződő „titkos” kapcsolatokig. D ániá
b an  egy egyetemi k lin ikán  az orvos
nők  16,8%-át a betegek szexuálisan 
m olesztálták (férfiaknak csak 5,9%- 
át), és további 9,5% -ukat a klinika 
személyzete inzultálta.

Szélsőséges esetekben krízis-szi
tuáció is előfordulhat, kü lönösen  ha 
erre  az orvosnő nem  készült fel, a 
főnök vagy a férfi kollégák nem  nyúj
tanak  segítséget idejében, és így egye
sek felm ondásra kényszerítettnek  ér
zik m agukat egyedülhagyatott hely
zetükben.

A sokrétű  szerepelképzelés stb. tú l
terheléshez vezet. N em  lehet egyszer
re eleget tenni annak , hogy  képezze- 
továbbképezze m agát, kielégítse tu 
dom ány iránti éhségét, engedelm es 
beoszto tt legyen (m agánprax isban  
hatékony szervező és gazdasági szer
vező), s m indem ellett vezesse a ház
ta rtást, nevelje a gyerm ek(ek)et, le
gyen jó feleség (s szexpartner). 
Egyesek a tú lterhelés ellen -  vagy 
megelőzésére -  képesek néha, illetve a 
megfelelő időben nem et m ondani. 
Tipikus és alapvető stresszhelyzetet 
te rem t a hivatás és a család közö tti őr- 
lődés, kom prom isszum ot nem  m in 
denki képes találni. K im erítő  az is, ha 
valaki úgy dönt, hogy kizárólag  o r
vos, m ás, hogy kizárólag családanya 
lesz.

N ém etországban végzett vizsgálat 
szerin t az orvosnők életm inősége

nem  olyan rossz. A 440 m egkérdezett 
orvosnő  szerint ők  egészségesebbek 
és m egelégedettebbek, m in t a férfi o r
vosok, kevesebb a m unkaidejük  is 
(heti 40,8 óra, szem ben a férfiak heti 
60,5 órájával). A klinikai beoszto tt o r
vosnők kevésbé voltak elégedettek  a 
helyzetükkel. Egy angliai felm érés 
szerin t a nőnem ű házio rvosok  elége
dettebbek orvosi m unkájukkal azért 
is, m ert a pszichoszociális k ö rü l
m ényeket a betegellátáskor jo bban  fi
gyelem be veszik. N orvégiában (1077 
orvosnő) hasonló a helyzet, a betegek 
em ocionális gondjait jo b b an  képesek 
„kihozni” és talán  ez is hozzájáru l a h 
hoz, hogy nem  jelentkezik náluk 
gyakran a korai bu rn -ou t. Legtöbben 
több  időt szeretnének fo rd ítan i a 
partne r- és szülőkapcsolatra . Sajnála
tos, hogy alig áll rendelkezésre az o r
vosnő szerepére vonatkozó sikeres 
példakép. N ém etországban a m unka- 
nélküli orvosnők szám a erősebben  
növekszik, m int a férfiaké. Szám uk 
m a m ajdnem  5000, m íg a férfiaké 
4000 alatt van. (Ref.: A m agyar or
vosok is gondoljanak m a arra, hogy  
létezik orvosi m unkanélküliség  is!)

Kérdéses, hogy m ennyire jogosult 
az orvosnők saját egészségükre vo 
natkozó m egelégedettsége. Túl sokat 
dolgoznak, kevés a szabadidő és a 
testm ozgás, rákszűrésre, te rh esg o n 
dozásra járnak-e , betegség esetén  sza
bályszerűen kezeltetik-e m agukat, 
vagy öngyógykezelést fo ly ta tnak , azt 
teszik-e, am it betegeiknek ajánlanak.

Az USA-ban 6100 o rvosnő  v izsgá
lata alapján azt találták, hogy  az o r
vosnők m ásfélszer gyakrabban  szen
vednek bu rn -o u t m iatt, m in t a férfi 
orvosok. Az öngyilkosság gyakorisá
ga általában m agasabb az o rvosok  
körében , m in t a lakosságban, a fér
fiak vonatkozásában az 1,6-szoros, 
m íg a nők  esetén három szoros a 
gyakoriság. Viszont az alkoholizm us 
és a gyógyszerfüggőség ritk áb b  a 
nőnem ű, m in t a h ím nem ű orvosok  
között.

A speciális orvosnői nehézségek 
ellen is lehet tenni valam it. így  
például ne hagyja, hogy dupla (ház
ta rtás és hivatás) m egterhelés „kicsi
nálja”; keressen olyan orvosi tevé
kenységet, am i kevésbé m egterhelő  
(Ref: a fé r fia k  által nem  közkedvelt); 
idejében keressen tám aszt m agának  
(szupervízió, Bálint-csoport, ö n ism e
ret -  m ié rt lettem  orvosnő), p á rk a p 
csolati gondok esetén párte ráp ia .
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Az egyéni útkeresés nem  m indig  
eredm ényes. Nem szokott kielégítő 
felfrissülést eredményezni, h a  tovább 
képzésre valaki a családot is m agával 
viszi. Sokat tud  segíteni az o rvosnők  
egyesülete által rendezett összejöve
tel, am i a tudom ányos tám ogatáson  
felül azt is eredm ényezheti, ho g y  jó 
volt összeülni, és jól kibeszélgetn i m a
gunkat.

A szódi Im re dr.

P.S.: A kézirat lezárása után jelent meg a 
N épszabadság  1999. szeptember 7-i számában 
Danó Anna cikke (állástalan orvosról nem 
tudnak), mely szerint hazánkban nincs orvosi 
munkanélküliség. Egyes szakemberek szerint 
több az orvos, mint amennyire szükség lenne, 
ugyanakkor sok a betöltetlen állás. Sok nyugdí
jas is dolgozik (mert nem magas a nyugdíj). 
Nehéz az összehasonlítás azért is, m ert két 
ország nem azonos feltételek esetén tartja az 
orvost munkanélkülinek.

Kit sú jt a taposóakna okozta súlyos 
veszteség Koszovóban? Press Relesase, 
WHO, 1999,39,15.

A Jugoszláv Szövetségi K öztársaság 
korm ánya 1999. június 13-án h a
d itechnikai m egállapodást ír t alá a

NATO-val. Az ezt követő 4 hétben több 
mint 600000 koszovói m enekült tért 
haza. A nagy beáram lásra és a ta 
posóaknák, valam int a fel nem  robbant 
bom bák terem tette veszélyek m iatt a 
WHO július 7-14. között vizsgálatot 
folytatott a jún ius 13. óta bekövetkezett 
aknasérülések szám ának és körülm é
nyeinek m eghatározására.

A szom széd országok m enekült- 
táboraibó l m egkezdett hazatérésük 
egy hónap ja  a latt a koszovói a lbánok
nak m in tegy  150 tagja halt meg vagy 
lett csonkolt taposóaknák  és későn 
robbant b o m b ák  következtében -  ál
lapítja m eg a W HO tanulm ánya. Ez az 
incidencia-arány  10/iooooo gyakoriság
nak felel m eg az első hónapban . Az ál
dozatok 71% -a fiatalabb 24 évesnél, 
túlnyom ó többségük  (95%) férfi vagy 
fiú. A tanu lm ány  azt is kiderítette, 
hogy egyes régiókban, m in t P rizren  és 
Gjakova, a sebészeti és ortopédiai 
ágyak 45% -át taposóaknák  és későn 
felrobbant bom bák  túlélő áldozatai 
veszik igénybe.

Szükséges a nem zetközi közösség 
figyelmét felhívni a taposóaknák  és a 
fel nem  ro b b an t b om bák okozta sérü 
lések és halálozás rendkívül m agas 
arányára. „Ez a m agas arány v árh a
tóan a továbbiakban  is m agas m arad. 
Ahogy a népesség visszatér, hogy a 
m ezőkön dolgozzon és pásztorkod-

jon, valam int hogy  télire tüzelőt 
gyűjtsön, nagyszám ú további cson- 
ku lásra és halálra  szám íthatunk” -  
m ondja Ellen K rug dr., a W HO Erő
szakot és Sérülést M egelőző Egysé
gének orvostisztviselője.

A WHO helyesli az aknák  felderí
tését és az akná tlan ítást szolgáló, m ár 
m egkezdett erőfeszítéseket. „Ahhoz, 
hogy ezeknek a sérüléseknek és halá
lozásoknak a lehető  m egelőzését elér
jük, sürgősen növelni kell az ezekre 
vonatkozó erőfeszítéseket, valam int 
meg kell jav ítan i az adatgyűjtő  ren d 
szereket, hogy  ezeket az egészséget 
érő veszélyeket m egism erjék, egyúttal 
a koszovói egészségügyi intézm é
nyeknek fokozott anyagi és technikai 
segítséget kell nyújtan i a sérültek ke
zeléséhez -  teszi hozzá K rug dr.

A tanulm ány csak egy része a WHO 
hum anitárius erőfeszítéseinek Koszo
vóban. Más tevékenységek az egész
ségügyi szektor m unkájának  koor
dinálására, valam ennyi betegség és 
sérülés megfelelő jelzőrendszerére, 
a drogfogyasztásra, az egészségügyi 
szolgálatok helyreállítására és javítá
sára, kórházakban  a technikai segí
tésre és az egészségügyi személyzet 
szervezésére szolgálnak a Közegész
ségügyi Intézettel együttm űködésben.

Kazár György dr.

M ih á l y i  P éter: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia

„V itairatot tart a kezében az olvasó. Miről szól ez a vita? A versenyről és a szolidaritásról. A rról, hogy a m agyar 
egészségügyben ezek az elvek m iként érvényesülnek és m iként kellene, hogy érvényesüljenek. Kivel vitatkozik 
a szerző? Név és cím sze rin t senkivel. És m égis sokakkal. Leginkább azokkal, akik azt m ondják , hogy a m agyar 
egészségügyben m inden  rendben  van, csak több  pénzre  lenne szükség, m eg azokkal, akik  azt m ondják , hogy sem 
m i sincs rendben, de a helyzet m egváltoztathatatlan. Azokkal, akik az egészségügy különleges sajátosságaira h ivat
kozva ú tjá t akarják állni a piaci form ák legalizálásának, m eg azokkal, akik tudatlanság és szellem i restség okán nem  
gondolják  végig, hova v ezetne az egészségügyi piac korlátok  nélküli liberalizációja.” (Részlet a könyvből)
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BESZÁMOLÓK

Kötelező védőoltás hepatitis B 
vírusfertőzés ellen

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) a világon 350 millióra becsüli a 
krónikus hepatitis B vírushordozók 
számát. Évente m integy 10-30 millió új 
hepatitis B vírusfertőzést regisztrál
nak, és közel 1 millió em ber veszti éle
tét e fertőzés következtében. Magyar- 
országon kb. 50 000-100 000 lehet a 
vírushordozók száma. A betegség leg
inkább a fiatal korosztályokat veszé
lyezteti. Az elsődlegesen szexuális úton 
terjedő betegség a higiénés fegyelem 
megszegése révén is fertőz a testékszer
készítés, tetoválás, kábítószer-injek
tálás során. Különösen veszélyeztetet
tek a hom oszexuális csoportok, az 
egészségügyben dolgozók és a rend
őrök. A betegség tünetei gyakran csak 
évekkel később jelentkeznek, így a 
vírushordozó maga sem tud  fertőzött- 
ségéről. A hepatitis gyakran válik k ró
nikussá, így 10-20 év m últán májzsu
gor vagy m ájrák alakul ki.

A W HO ajánlása alap ján  az ÁNTSZ 
1999 őszétől kötelezővé tette az ingye
nes hepatitis B védőoltás a 14 éves 
korosztály szám ára. A korosztály k i
választásában döntő  volt a szexuális 
élet m egkezdése elő tti idő és az elér
hetőség. Az új védőoltás idei beveze
tését lehetővé tett, hogy  az egészség- 
ügyi költségvetés e célra 600 millió 
forint többlettám ogatást biztosított 
az előző évhez viszonyítva. Azok a 
korosztályok, am elyek k im arad tak  a 
kötelező védőoltásból 50% -os TB tá 
m ogatással ju thatnak az oltóanyaghoz. 
A vakcina előállítója, a SmithKline 
Beecham Pharm aceuticals feladatá
nak  tek in ti a széles k ö rű  felvilá
gosítást, töm egtájékoztatást is, ezért 
anyagi segítséget nyújt az Egészséges 
Ifjúságért A lapítványnak, hogy minél 
szélesebb körben  váljon ism ertté  a 
hepatitis B vírus elleni védekezés le
hetősége.

Blázovics A nna dr.

Depresszió és öngyilkosság: 
megelőzés, kezelés, költségek

A Magyar Pszichiátriai Társaság
1999. ok tóber 13-án „Kerekasztal be
szélgetés”-! rendezett a BM D una Pa
lotában. A v ita ind ító  tanu lm ány  szer
zője és előadója Rihm er Zoltán dr. 
osztályvezető főorvos (OPNI), tiszte

letbeli vendég és referens Pusztai 
Erzsébet dr. állam titkár (Egészség- 
ügyi M inisztérium ).

A V ilágbank és az Egészségügyi Vi
lágszervezet szerin t a pszichiátriai 
betegségek m iatt bekövetkezett elha
lálozás gyakorisága azonos a légző
szervi, ill. szív- és érrendszeri m eg
betegedések következtében tö rténő  
elhalálozásai. H azánkban az elm últ tíz 
évben (a rendszerváltást követően) a 
depresszió kezelése lényegesen javult, 
am inek  következm énye, hogy a többi 
posztkom m unista  ország adatait te 
k intve M agyarországon csőként a b e 
fejezett öngyilkosságok száma. Az 
1983-ban kapo tt 45,9-es átlag /100 000 
fő 1997-re 32,1-re csökkent, ami közel 
egyharm ados csökkenést jelent, és így 
a világon a legjobb arány. Félő azon
ban , hogy a sikeres pszichiátriai keze
lés a gyógyszerek árának  tervezett fix- 
esítése m iatt ellehetetlenül és a javuló 
statisztikai adatok megváltoznak. A 
gyógyszerárak fixesítése m iatt (az ala
csony árak érdekében) a betegek gyak
ran  kapnának olyan helyettesítő 
gyógyszert, am ely kezelésük sikerte
lenségét eredm ényezhetné. Mivel a 
betegek eltérően reagálnak az antide- 
presszáns gyógyszerek hatásaira és 
mellékhatásaira, így nem  engedhető 
meg, hogy kizárólag a gyógyszerek ára 
határozza meg a kezelést. Magyar- 
országon jelenleg csak egy hatóanyag
nak létezik generikus formája, ezért az 
összes többi készítm ény nem  helyet
tesíthető. A vitaindító tanulm ány h i
vatkozik a Pszichiátriai Világszövetség 
által 1999-ben kiadott, a depresszióval 
foglalkozó fejezetére, mely szerint a 
nem  kezelt depressziók okozta társa
dalm i kár jóval nagyobb, m int a dep
ressziók kezelési költsége. A kezelés 
összköltségének 10-12%-a csupán a 
gyógyszerre fordított összeg, továbbá 
az SSRI antidepresszívum okkal végzett 
kezelések olcsóbbak, m int a tri- vagy 
tetraciklikus szerekkel történő terápia. 
A „fixesítéssel” kapcsolatos káros kö
vetkezményekre R ihm er doktor az 
alábbiakban hívta fel a figyelmet:

1. A fix ártám ogatás esetén 10-15- 
szörös árkülönbséggel kell szám olni 
egyes készítm ények esetében, így a 
rászoru ló  betegek jelentős hátrány t 
szenvednek.

2. A kik non-responderek/in to le- 
ránsok  az első SSRI készítm ényre, 
azok 40-50% -ban responderek  a m á
sodik  SSRI készítm ényre.

3. Az egyes SSRI készítm ények kö 
zött jelentős különbségek vannak az 
indikációs terü lete t tekintve.

4. U gyancsak je lentős eltérések

vannak  a m ellékhatásokban és in te r
akciókban.

5. A m ennyiben a fluoxetin lesz alap, 
úgy a betegek 80%-ának ezt kell adni, 
így szám olni lehet a visszaesések veszé
lyével, a kórházi ellátások gyakorisá
gának fokozódásával és a suicidum ok 
szám ának növekedésével.

Dr. P uszta i Erzsébet á llam titk á r le
szögezte, hogy a döntéshozók szám á
ra rendk ívü l fontos az ilyen jellegű 
problém afelvetés, hiszen a szakm a is
m erete nélkü l nem  szabad a tá rsad a l
m at je len tősen  érintő kérdésekben  el
h ibázo tt döntéseket hozni. A kerék
asztal beszélgetésre m eghívott ven
dégek a m aguk  részéről elfogadták  és 
tám o g atták  a depresszió kezelésével 
kapcso la tos vitaanyagot.

Blázovics A n n a  dr.

Studia Physiologica a magyar 
tudományért

A Studia Physiologica Alapítvány
nagy sikerrel indíto tta ú tjá ra  a „S tu
dia” k ism onográfia  sorozatot, m ely
nek legújabb három  kötetét 1999. n o 
vem ber 11 -én Budapesten, a M edicina 
O lvasószalonban m utatta be. A „ te r
m észettudom ányosán  m űvelt ku ta tó  
m onográfia”-sorozat célja az é le ttu 
dom ány te rü le tén  kiváló eredm énye
ket elérő m agyar kutatók m u n k á já 
nak  b em utatásán  keresztül a tu d o m á 
nyos életben  való tájékozódás és 
továbbképzés. Ezek a k ism onográfiák  
igazi gyöngyszem ek, m elyeket a k u 
ta tók  egyéni látásm ódja tesz elevenné 
és élvezetessé. Törekedve a lényeges 
felism erések m inél érthetőbb  b e m u 
ta tására, nem  csupán a „specialisták
hoz szól”, hanem  a hazai o lvasó tábor 
széles rétegeihez is, hogy kellő tá jé 
koztatást kap janak  egy-egy sz ak te rü 
leten elért eredm ényekről. A S tudia 
Physiologica Alapítvány k u ra tó r iu 
m ának  elnöke Juhász-Nagy Sándor 
professzor köszöntőjét követően Só- 
tonyi Péter, a SOTE m egválasztott 
rek to ra  em lékezett a volt ta n á rra , 
Koch Sándorra, az évfolyam társra, 
Sándor Péterre és a fiatal b a rá tra , Szél 
Ágostonra. Vekerdi László, Juhász-Nagy 
Sándor és Röhlich Pál professzorok 
m éltatták a monográfiákat. A szerzők a 
m agyar tudóstársadalom  három  ge
nerációját képviselik. Koch Sándor: A  
sejtbeszéd nyelve, Sándor Péter: Az agyi 
vérkeringés neurális szabályozása és 
Szél Ágoston: Színeslátás -  a m orfoló- 
gus szemével cím ű művei a Scientia Ki
adó gondozásában jelentek meg. A Stu-
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dia Physiologica Alapítvány K uratóriu
m ának  tagjai [Fazekas Levente dr., 
Grosz György, Juhász-Nagy Sándor dr. 
(elnök), Kékesi Violetta dr., M edve M i
hály, Pásztor Emil dr., Rabloczky 
György dr. és Szathmáry Eörs dr.] tö 
rekvése a hazai tudományos élet fel
pezsdítése a nemzetközi h írű  m agyar 
kutatók kutatási eredményeinek m eg
ism ertetésén keresztül, a kiadványok 
színvonalának megőrzése, a m agyar 
tudom ány és a magyar tudom ányos 
nyelv megbecsülése.

Blázovics A n n a  dr.

A Magyar Szívsebészeti Társaság 
VI. Kongresszusa

Az 1994-ben megalakult M agyar 
Szívsebészeti Társaság 1999. novem 
b er 4 -6 -ig  ta rto tta  im m ár hagyom á
nyosnak m ondható  VI. K ongresszu
sát, am elyen áttekintették az 50 éves 
m agyar szívsebészet eredm ényeit.

Jelenleg hét felnőtt és egy gyerm ek 
szívsebészeti centrum  m űköd ik  az o r
szágban, és a teljesítm ényük évről év
re nő, m inőségében javul. A zá rt szív
m űtéteken  és a pacem aker b eü lte té 
seken kívül évente több m in t 5000 
ny ito tt szívm űtét történik, k é th a rm a 
dában  koszorúér, egyharm adában  
billentyűbetegség, illetve veleszületett 
fejlődési rendellenesség miatt. A közis
m ert magyarországi megbetegedési és 
halálozási statisztikák szerint a cardio- 
vascularis betegségek gyakorisága és 
súlyossága nem  csökken, ezért további 
erőfeszítésekre van szükség ezen a té
ren az egészségügy gondjai ellenére.

A kongresszuson neves m eghívott 
külföldi (USA, Németország, O laszor
szág stb.) előadók mellett szám os elő
adás hangzott el a hazai szívsebészeti 
centrum ok képviselőitől is. Gyermek- 
és felnőtt szívsebészek, anaesthesioló- 
gusok és intenzív therapeuták, a szak
dolgozók különböző szekciókban is
m ertették  tapasztalataikat. A hagyom á
nyos szívsebészeti beavatkozások mel
lett szó volt olyan újdonságokról is, 
m int az úgynevezett m inim álisan inva
zív m űtéti beavatkozás. Előadások 
hangzottak el a koszorúér-betegségek 
kezelésének új módszereiről, az en- 
doscopos és robottechnika alkalm azá
sának lehetőségeiről. Külön kerekasztal 
vitákat rendeztek a minőségbiztosítás
ról és standardizációról, valam int a 
szívsebészet finanszírozásának rendkí
vül fontos és aktuális kérdéseiről.

Tomcsányi István dr.

Magyar Onkológusok Társasága 
XXIII. Kongresszusa

A m agyar onkológusok XXIII. a lka
lom m al rendezték  meg konferenciá
jukat 1999. novem ber 11-13. közö tt 
B udapesten a M agyar K ultúra A lap ít
vány Székházában.

A szom orú  statisztikai adatok  sze
rin t a szív- és érrendszeri m egbetege
déseket a tum oros betegségek köve
tik. Évente hazánkban m integy 30 000 
em ber veszti életét m alignus d ag an a
tokban. A daganatos betegségek okai
nak felderítése, a korai diagnózis 
felállítása és a hatékony te ráp iák  k i
alakítása világszerte és hazánkban  is 
intenzív ku ta tások  tém ája. A 80-as 
évek eleje ó ta  M agyarországon a leg
m agasabb a daganatos halálozás. 
A gyom orrák  és a m éhnyakrák kivé
telével az összes daganattípusban  
em elkedő tendenciát figyelhetünk 
meg. A tü d ő -, a légúti, valam in t a 
szájüregi rákok  halálozási m utató i 
kü lönösen  m eredeken növekednek. 
Szakem berek szerint a rákos fo lyam a
tok 75% -ban m egelőzhetők a helyes 
életvitellel, és legalább ilyen arányban  
gyógyíthatók is. A betegek u tó g o n d o 
zása és rehabilitációja szintén kiem elt 
tá rsadalm i feladat.

A M agyar O nkológusok T ársaságá
nak 1200 tag ja a rosszindulatú  daga
natos m egbetegedések kutatásával, 
megelőzésével, diagnosztikájával és 
terápiájával foglalkozik. A Társaság 
célja, ho g y  elősegítse a ku tatók, a gyó
gyításban résztvevő orvosok és az 
egyéb terü leteken  dolgozó szakem be
rek interdiszcip lináris eg y ü ttm ű k ö 
dését, m egterem tse a lehetőségét a 
hazai és külföldi tudom ányos in fo r
m ációcserék  számára. A MOT XXIII. 
K ongresszusának elnöke Tóth József 
professzor, titkára  Naszály A ttila  dr., 
fővédnöke Gógl Árpád dr. és védnöke 
Kupa M ihá ly  dr., a M agyar Rák Ala
pítvány K uratórium i elnöke. A kong
resszus 10 fő tém aköre felölelte az 
em lőrák, em észtőrendszeri rákok, 
m elanom a, malignus lim fóm ák, fej- 
nyaki rákok , nőgyógyászati, urológiai 
és az onkológia egyéb tém áit, fog
lalkozott a prevenció és rehabilitáció  
tém akörével, valam int k ísérletes k u 
tatásokkal. A kongresszus két kiem elt 
tém ája az em lőrák és ny irokrendszer 
rosszindu latú  daganatai. A kongresz- 
szuson m integy 500 szakem ber vett 
részt. Neves külföldi szaktekintélyek 
ta rto tta k  előadásokat.

Blázovics A nna  dr.

A Magyar Orvostörténelmi Társaság 
életéből

A M agyar O rvostörténelm i Társaság 
O rvosi N um izm atikai Szakosztálya 
őszi összejövetelére 1999. november 
6-án  került sor a Semmelweis M úze
um ban. A résztvevőket Fritz M ihály 
szegedi szobrászm űvész orvosi é r
m eiből összeállított kam arakiállítás 
várta , melyet Csorna Z sigm ondné 
m uzeológus, az érem tár vezetője ren 
dezett.

Az ülés elején a szakosztály elnöke 
em lékezett meg a közelm últban  saj
nálatosan korán elhunyt Váradi 
István dr. (1930-1999) budapesti nyu
galm azott szülész-nőgyógyász k ó r
házi osztályvezető főorvosról, aki az 
elm últ másfél évtizedben sok értékes 
előadást ta rto tt a „m edicina in  num - 
m is” tém aköréből, előnyben részesít
ve persze saját szak területének ér- 
m észeti vonatkozásait. Az orvosi n u 
m izm atikai szak irodalm at is gazdagí
to tta: 1996-ban je len t m eg m agyar 
és angol nyelven „A Szegedi Női Kli
n ika Batizfalvy-érem gyűjtem énye” 
cím ű m unkája. Az ülés résztvevői egy 
perces ném a felállással em lékeztek 
kollégájukra, és fejezték ki együtt
érzésüket az ülést jelenlétével m eg
tisztelő özvegyének.

Ezután rövid ism ertetés követke
zett két jelentős kiállításról. Az elsőt a 
Jósa András Megyei K órház fennál
lásának 100. évfordulója alkalm ából 
„M agyar orvosok és gyógyszerészek 
em lékérm ei” cím m el rendezték  N yír
egyházán. Anyagát saját gyűjtem é
nyéből Jakó János dr. belgyógyász, 
osztályvezető főorvos válogatta, és 
bocsáto tta a m úzeum  rendelkezésére. 
A m ásik  nagyszabású érem kiállítás 
Budapesten nyílott m eg ok tóber 30- 
án a Néprajzi M úzeum ban Szabó 
Géza szegedi ö tvösm ester m unkáiból 
„M esterveretek: XX. század” címmel. 
A neves m űvészek által jegyzett több 
száz kiállítási darab  között szép 
szám m al találunk orvosi vonatkozású 
érm eket is.

Az első előadást Bóna Endre dr. ta r 
to tta  az újabb szegedi orvosi, gyógy
szerészeti és hum ánbiológiai érm ek
ről. M ásodikként M észáros M. János 
dr. ism ertette a nem zetközi állato r
vosi kongresszusok num izm atikai 
vonatkozásait 1863-tól napjainkig. Az 
előadások után Fritz M ihály szob
rászm űvésszel és Szabó Géza ö tvös
m esterrel foly tattak  élénk eszm ecse
ré t a résztvevők az érem m űvészet 
m űhelytitkairól, az érem készítés elvi 
és gyakorlati kérdéseiről.
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Befejezésül Bóna Endre dr. idézte fel 
Faludi Géza dr. budapesti gyerm ekor
vos emlékét, aki az orvosi num izm ati
ka első hazai művelője volt, és akinek 
világviszonylatban is jelentős érem 
gyűjteménye vetette meg az alapját a 
Semmelweis O rvostörténeti M úzeum 
érem tárának. A megemlékezés apropó
ja  Faludi Géza dr. születésének 125. év
fordulója volt.

Sülé Tamás dr.

„Üzen a szív”
1999. novem ber 18.

1999. novem ber 18-án jelent meg 
Hexina m űvésznő m ásodik könnyű
zenei album a. A m űvésznő kezdemé
nyezésére jö tt létre az „Üzen a szív” 
Alapítvány, m elynek célja a magyar 
egészségügy, s ezen belül a mentőszol
gálat m unkájának támogatása. Az ala
pítvány elnöke Jankai Béla, a Meta- 
chord Kft. M űvészeti igazgatója, tagjai 
a mentőszolgálat részéről Tóth Attila, 
az Országos mentőszolgálat vezető 
m entőtisztje, valam int az alapító éne
kesnő, Hexina. Az alapítvány az ado
mányokból befolyó teljes bevételt fél
autom ata defibrillátorok vásárlására 
kívánja fordítani. M agyarországon 196 
m entőállom ás közül csak 94 állomáson 
van 24 órás orvosi szolgálat, a többi ál
lom áson a szolgálatot m entőápolók 
látják el. A félautom ata defibrillátor 
használatát elméleti, illetve gyakorlati 
képzés u tán  a m entőápolók elsajátít
hatják, korai riasztás, időben elkezdett 
cardiopulm onalis resuscitatio esetén a 
túlélési arány elérheti a 30-40%-ot. 
A m űvésznő valam ennyi hanghor
dozója tartalm az egy készpénzbefize
tési csekket, melyen tetszés szerinti 
összeget fizethetnek be azok, akik a 
hanghordozó árába beépített tám oga
táson túl szeretnének hozzájárulni az 
egyébként is nehéz helyzetben levő 
m entőszolgálat m unkájának tám oga
tásához. Az előzetes megrendelések 
alapján eladott hanghordozók árából 
m ár a sajtótájékoztatón átadásra került 
az első újraélesztő berendezés.

Flagymási K risztina dr.

50 éves az Országos Élelmezés- 
és Táplálkozástudományi Intézet

„A Gazdasági Főtanács az élelmezéssel 
összefüggő egészségügyi és gazdasági 
szem pontoknak egységes érvényesíté

se és az ezen a területen jelenleg egy
m ástól függetlenül m űködő k ü lö n 
böző intézm ények tevékenységének 
összefogása érdekében Élelm ezéstu
dom ányi In tézet (ÉTI) létesítését 
határozta  el” és 1949. április 15-én 
m egalakult több  intézm ény összefo- 
násával az ÉTI. Az Intézet felügyeleti 
szerve a N épjóléti M inisztérium . Az 
ÉTI első igazgatója és 30 éven át 
vezetője Tarján Róbert professzor volt. 
Az ÉTI az alapítás idején a csoportos 
élelm ezéssel kapcsolatos higiénés fel
adatok  ellátására rendezkedett be, de 
kezdettől fogva folytak a táplálkozás
tudom ánnyal kapcsolatos ku ta tások  
és szaktanácsadás a m inisztérium ok 
és hatósági intézm ények m unkájának  
tám ogatása érdekében. Az ok ta tó -ne
velő m unka m ind  a mai napig az In 
tézet fontos feladata. 1954-től az Intézet 
szakem berei továbbképző tanfolyam o
kat szerveztek a KÖJÁL dolgozói szá
m ára. Az Orvostovábbképző Egyetem 
1962-ben lé trehozta az Élelmezés
egészségtani Tanszéket. Ez a tanszék 
elsődlegesen a posztgraduális képzés
b en  vett részt. A higiénikus orvosok 
részére évente T isztiorvosi tanfolyam , 
m ajd  H igiénikus O rvostovábbképző 
tanfolyam  m egrendezésére került sor. 
Az OÉTI az elm últ 50 év alatt szám os 
nem zetközi szervezet m unkájában 
vett részt. Jelenleg is aktív tagja a 
FAO-WHO, FAO-WHO-Codex Ali- 
m en tarius Bizottsága, GEN, IUNS, EP- 
PO, ICLA szervezeteknek.

Az OÉTI m indenkor korrekt, szo
ros m unkakapcso lato t alakított ki a 
te rü le ti közegészségügyi és járványü
gyi szervezetekkel. 1995-ben m egala
kult a Haynal Im re Egészségtudom á
nyi Egyetem en a M unka- és Köz
egészségtani Tanszékcsoport, ahol az 
ok ta tó- és ku ta tóm unka tovább foly
ta tódo tt. Az OÉTI bekapcsolódott a 
Ph. D. képzésbe. A HIETE-SOTE „Táp
lálkozásepidem iológiai, táplálkozás
élettan i és kó réle ttan i kutatások” cí
m ű  alprogram  vezetője Antal M ag
dolna professzor.

1998. jan u ár 1-jétől kezdődően öt 
in tézet összevonásával m egalakult az 
O rszágos Közegészségügyi Központ, 
m ely keretein belül az OÉTI továbbra 
is m eg tarto tta  szakm ai önállóságát és 
hagyom ányait m egőrizve bizakodva 
tek in t a 21 század kihívásai elé. Az ú j
régi Intézet főigazgatója Rodler Imre 
professzor.

Blázovics Anna dr.

Elkerülhetők a hajnali infarktusok - 
A GITS formulációnak köszönhetően 
a nifedipin minden eddiginél 
hatékonyabbá vált

A hypertonia és az atherosclerosis által 
okozott ischaemiás szívbetegség Ma
gyarországon népbetegségnek számít, 
és a cardiovascularis halálozás m integy 
72% -át teszi ki. E betegségek keze
lésében a kalcium antagonisták  és 
ezen belül a n ifedipin-készítm ények 
az elsőként választandó, úgynevezett 
„first line” szerek közé ta rtoznak . A 
röv id  hatású  d ih id rop irid in  típusú 
kalcium antagonisták  a m ellékhatá
sok  (vasodilatatio, következm ényes 
reflexes sym pathicotonia) m ia tt há t
té rbe  szorultak. A jelenleg forgalom 
ban  lévő retard  szereket ped ig  n ap o n 
ta két alkalom m al kell b evenn i a kellő 
hatás elérése miatt. A világ egyik  leg
sikeresebb gyógyszerét, a n ifed ip in t a 
Bayer fejlesztette ki a m agasvérnyo
m ás kezelésére.

A Bayer cég m ost M agyarországon 
is bevezeti, az új nifedipin hatóanyagú 
GITS form ulációjú te rm éket, am ely 
je lentős ú jítást jelent a szív- és ér
rendszeri betegségek kezelésében. A 
GITS (G astrointestinal T herapeu tic  
System) h igh technológia m in d en  ed 
diginél egyenletesebb hatóanyagk i
áram lást tesz lehetővé, így a vérnyo
m áscsökkentés eszköztára ú jabb , k o r
szerű  készítm énnyel gyarapod ik . A 
GITS form uláció lényege, hogy  a 
hatóanyagot ozm otikus m in ipum sze- 
rű , m em bránnal két részre oszto tt 
tab le tta  tartalm azza, am elynek  egyik 
részében  az ozm otikusán ak tív  anyag, 
a m ásik  részében pedig a nifedipin 
hatóanyagoldat található. A gyom or
bél trak tu sb an  végighaladó tab le ttába 
a víz a szemipermeábilis hárty án  ke
resztül ju t be az ozm otikusán aktív 
részbe, annak  térfogatát folyam atosan 
és egyenletesen növelve, pum paként 
„kinyomja” a nifedipint a m ásik részből 
egy lézerrel készített m ikroszkopikus 
nyíláson keresztül. Ez az adagolási m ód 
biztosítja az egyenletes hatóanyag-ki
jutást. Az új term ék esetén a m aradék- 
hatás/csúcshatás % -ban kifejezett 
aránya 94-100%. A készítm ény tartós 
alkalm azásakor a nifedipin p lazm a
szintjének ingadozása m inim ális, így a 
reggeli akut myocardialis infarctus, 
hirtelen halál, életveszélyes ritm usza
varok és stroke kivédhető. A betegek 
com pliance jobb.

Blázovics A nna  dr.
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Springer Orvosi Kiadó könyvajánlata

Egyedi orvosi szakkönyvek
Augustin: Természetgyógyászati kézikönyv I. 2200 Ft 
Augustin: Természetgyógyászati kézikönyv II. 2500 Ft 
Bencsik-Klivényi-Vécsei: Liquordiagnosztika 1490 Ft 
Bitter: Szorongásos kórképek 1590 Ft 
Buegel: Homeopátiás orvoslás 1290 Ft 
Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás 1980 Ft 
Cserhalmi: Szívelégtelenség 1390 Ft 
Divinyi: Fogászati implantológia 2500 Ft 
Fekete: Erekciós zavarok 1690 Ft 
Gaál: Sebészeti zsebkönyv 2200 Ft 
Gáspár: Laserek az orvosi gyakorlatban (2. kiad.) 1980 Ft 
Gáspár: Lasersebészet 2590 Ft 
Greenstein: Rövid endokrinológia 1890 Ft 
Gulácsi (szerk.): Klinikai kiválóság. Technológiaelemzés 

az egészségügyben 4450 Ft 
Hervei: Neonatalis icterus 1290 Ft 
Hoffbrand: A klinikai haematologia alapjai 4900 Ft 
Howorka-Fövényi: Funkcionális inzulinterápia 1490 Ft 
Ihász: A nyombélfekély 980 Ft 
Ivanics (szerk.): Esztétikai plasztikai sebészet 9950 Ft 

(CD melléklettel)*
Kahán-Bordás: Emlőrák -  ma 1390 Ft 
Katona: Rövid pszichiátria 1890 Ft 
Károlyi: Az implantálható kardioverter-defibrillátor 1490 Ft 
Kásler: Onkoterápiás protokoll 1900 Ft 
Kempler: Neuropathiák 1200 Ft 
Kékes: EKG-enciklopédia 3900 Ft 
Kékes-Kincses-Várhelyi: Egészségügyi informatika 980 Ft 
Koó: Arthritis psoriatica 1490 Ft 
Köves: Stomák és sipolyok képzése 4900 Ft 
Köves: Az obstruktiv alvási apnoe szindróma 1590 Ft 
Kühnel: Szövettan 3900 Ft 
Levene-White: Bőrgyógyászati atlasz 4900 Ft 
Lombay-Szabó-Csízy: Képalkotó eljárások a gyermekkori húgyúti 

fertőzések diagnosztikájában 3500 Ft 
Lugosi-Molnár: Statisticaly Validating Software System 

9900 Ft
Marik: Intenzív terápiás zsebkönyv 2950 Ft 
Nékám-Szemere: Táplálkozási allergiák 980 Ft 
Nyírjesi-Hernádi: Nőgyógyászati rákmegelőzés 

és korai felismerés 1490 Ft 
Ormos: Manuális terápia 790 Ft 
Pálóczi-Kelényi: Non-Hodgkin lymphoma 2900 Ft 
Petri: Fitoterápia az orvosi gyakorlatban 2200 Ft 
Péter: Gyermekendokrinológia algoritmusokkal 1490 Ft 
Playfair: Rövid immunológia 1890 Ft 
Polgár: Allergia csecsemő- és gyermekkorban 1690 Ft 
Rajna: Epilepszia 1490 Ft
Rodé: Gyermekkori fog- és szájbetegségek 1690 Ft 
Seidel: Fizikális vizsgálati kézikönyv 2900 Ft 
Somos: A korszerű bőrgyógyászat alapjai 1490 Ft 
Strausz: Bronchológia 1690 Ft
Szántó-Kemény-Fekete: Hirtelen halál csecsemőkorban 

1690 Ft

Taylor-Rajfles: Gyermekgyógyászati képes atlasz 4900 Ft 
Timmis-Brecker: Kardiológiai vizsgálatok képes atlasza 

4500 Ft
UICC: A klinikai onkológia kézikönyve 3500 Ft 
Urbancsek: Asszisztált reprodukció 690 Ft 
Urbancsek-Papp: Nőgyógyászati endokrinológia 2700 Ft 
Varga: Lumbalis spinalis stenosis 2500 Ft

Fláziorvos könyvek
Berényi: Radiológia 2200 Ft
Czinner: 1000 tesztkérdés a gyermekgyógyászatból 1890 Ft 
Eckhardt: Onkológia 1190 Ft
Fórizs-Hetényi: Angiológiai Doppler-vizsgálatok 1980 Ft 
Fövényi: Diabetológia 4. kiadás 890 Ft 
Gáspár: Softlaser-terápia 1790 Ft 
Hutás: Pulmonológia 1190 Ft
Káli-Offner-Tonelli: Kardiológia -  angiológia 1390 Ft 
Lintner-Pajor: Szülészet -  nőgyógyászat 1100 Ft 
Makó-Sonkodi: Nefrológia 1190 Ft 
Molnár-Csabai: A gyógyítás pszichológiája 1490 Ft 
Molnár: Bőrgyógyászat 2200 Ft 
Ribári-Fabinyi: Fül-orr-gégészet 1590 Ft 
Schmidt-Szirányi: Sebészet 1290 Ft 
Swanson: Háziorvosi kazuisztika 1900 Ft 
Szegedi-Zeher-Bakó: Klinikai immunológia 2200 Ft 
Szemere-Nékám: Gyakorlati allergológia 1290 Ft 
Szepesvári-Szepesvári: Szűrővizsgálatok 1980 Ft 
Tankó: Urológia 1290 Ft 
Terner: Stomatológia 1190 Ft 
Vízkelety-Szendrői: Ortopédia 1600 Ft

Fláziorvos-továbbképzés (új sorozat)
Síró-Bódor (szerk.): Gyakorlati geriátria 1980 Ft 
Szalka-Mészner (szerk.): Infektológia 1980 Ft

Gyógyszeres terápia sorozat
Gó'dény-Lampé: Terhesség és nőgyógyászati kórképek 

1490 Ft
Gömör: Nem-szteroid gyulladásgátlók 1900 Ft 
Matos: Időskorú betegek kezelése 1290 Ft 
Pecze-Sas: Hematológia 1290 Ft

A könyvek kaphatók a kiadóban és az orvosi szakkönyvesboltokban. 
A *-gal jelölt könyvre kedvezmény nem adható.

Springer Orvosi Kiadó
Cím: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. fszt 
(nyitva: hétfőtől csütörtökig 9-től 17 óráig, 
pénteken 9-től 15 óráig)
Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 266-0958, fax: 266-4775 
E-mail: SpringerKiado@mail.matav.hu

Springer

Megrendelőlap 
(OH 2000/3.)

A lulírott postai teljesítéssel m egrendelem  az alábbi könyveket:
..................................................................................... példányban , ................. F t/pld. áron,
..................................................................................... példányban , ................. F t/pld. áron,
..................................................................................... példányban , ................. F t/pld. áron,
..................................................................................... példányban , ................. F t/pld. áron.

A m egrendelő neve:
C ím e :.........................
A szám la címzettje:

Tudomásul veszem, hogy a felmerülő postaköltséget én viselem. Kijelentem, hogy az Orvosi Hetilap előfizetője vagyok, ezért vásárláskor 20% ked
vezményben részesülök. A kedvezmény a * jelölt könyvre nem vonatkozik.
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GYÓGYSZERHÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben 1999. november 1. és november 30. között 
törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

neve tart.

Glükóz-1 foszfát „Fresenius” 1 mólos 
koncentrátum infúzióhoz

Fresenius glucosom dinatrium 
phosphoricum

3,762 mg 
10 ml-ben

Infúziós adalékoldat

Sofradex fül-, ill. szemcsepp HMR framycetinium sulfuricum
gramicidinum
dexamethasonum

5 mg 
0,05 mg 
0,5 mg

Szemészeti és fülészeti 
komb. készítmény

Polyvitaplex 8 filmtabletta Chinoin Vitaminok - Vitaminkombináció
Cetrotide 0,25 mg por injekcióhoz Ásta cetrorelixium 0,25 mg Hormonkészítmény
Cetrotide 3 mg injekcióhoz Ásta cetrorelixium 3 mg Hormonkészítmény
Nolicin-S 400 mg filmtabletta KRKA norfloxacinum 400 mg Antibiotikum
Glükóz 10% „Bieffe” infúzió, 250 ml Baxter Hungary Kft. glucosum 10% Infúzió parenterális táplálásra
Glükóz 10% „Bieffe” infúzió, 500 ml Baxter Hungary Kft. glucosum 10% Infúzió parenterális táplálásra
Glükóz 10% „Bieffe” infúzió, 1000 ml Baxter Hungary Kft. glucosum 10% Infúzió parenterális táplálásra
Climara Duó tapasz Schering oestradiolum (I fázis) 

oestradiolum
levonorgestrelum (II fázis)

3 mg 
2,5 mg 
1 mg

Nőgyógyászati készítmény

Depsan 50 mg tabletta Biogal-Teva Pharma trazodonium chloratum 50 mg Antidepresszáns
Depsan 100 mg tabletta Biogal-Teva Pharma trazodonium chloratum 100 mg Antidepresszáns
Depsan 150 mg tabletta Biogal-Teva Pharma trazodonium chloratum 150 mg Antidepresszáns
Linoladiol N krém Wolff oestradiolum 0,1 mg/1 g Külsőleg ösztrogénkészítmény
Cyclo 3 Fort kapszula Pierre Fahre növényi anyagok 

+ acidum ascorbicum 100 mg
Kapilláris-stabilizáló
készítmény

Stocrin 50 mg kapszula MSD efavirenzum 50 mg HIV-vírus-ellenes készítmény
Stocrin 100 mg kapszula MSD efavirenzum 100 mg HIV-vírus-ellenes készítmény
Stocrin 200 mg kapszula MSD efavirenzum 200 mg HIV-vírus-ellenes készítmény
Sonata 5 mg kapszula Wyeth-Lederle zaleplonum 5 mg Altató-nyugtatószer
Sonata 10 mg kapszula Wyeth-Lederle zaleplonum 10 mg Altató-nyugtatószer
Tramadol acts 50 mg pezsgőtabletta Acis Pharma tramadolium chloratum 50 mg Fájdalomcsillapító szer 

Lipidszintcsökkentő szerZocor 80 mg filmtabletta MSD simvastatinum 80 mg
Linola Fett N hidrofób krém Wolff acidum linoleicum 

acidum octadecadienoicum
2.1 g
5.2 g

Bőrgyógyászati készítmény

Lumavir 250 mg por infúzióhoz SB pencyclovirum 250 mg Vírusellenes készítmény
Lumavir 500 mg por infúzióhoz SB pencyclovirum 500 mg Vírusellenes készítmény
Lucetam 1 g injekció EGIS piracetamum 1 g Psychostimuláns
Lucetam 3 g injekció EGIS piracetamum 3g Psychostimuláns
Biodroxil 500 mg kapszula 
Biodroxil 1000 mg filmtabletta

Biochemie cefadroxilum 500 mg Antibiotikum
Biochemie cefadroxilum 1000 mg Antibiotikum

Biodroxil 125 mg/5 ml granulátum Biochemie cefadroxilum 125 mg/5 ml Antibiotikum
szuszpenzióhoz

Biodroxil 250 mg/5 ml granulátum Biochemie cefadroxilum 250 mg/5 ml Antibiotikum
szuszpenzióhoz

Biodroxil 500 mg/5 ml granulátum Biochemie cefadroxilum 500 mg/5 ml Antibiotikum
szuszpenzióhoz

Metoprolol-ratiopharm 50 mg tabletta Ratiopharm metoprololium tartaricum 50 mg Béta-receptor-blokkoló
Metoprolol-ratiopharm 100 mg tabletta Ratiopharm metoprololium tartaricum 100 mg Béta-receptor-blokkoló
Spedifen 400 granulátum Zambon ibuprofenum 400 mg Nem szteroid gyulladásgátló
Spedifen 600 granulátum Zambon ibuprofenum 600 mg Nem szteroid gyulladásgátló
Huma-Acyclovir 200 mg tabletta Humanpharma acyclovirum 200 mg Vírusellenes készítmény
Huma-Acyclovir 800 mg tabletta Humanpharma acyclovirum 800 mg Vírusellenes készítmény
OxyContin 10 mg retard tabletta Mundipharma oxycodonium chloratum 10 mg Fájdalomcsillapító szer
OxyContin 20 mg retard tabletta Mundipharma oxycodonium chloratum 20 mg Fájdalomcsillapító szer
OxyContin 40 mg retard tabletta Mundipharma oxycodonium chloratum 40 mg Fájdalomcsillapító szer
OxyContin 80 mg retard tabletta Mundipharma oxycodonium chloratum 80 mg Fájdalomcsillapító szer
Bricanyl 2,5 mg/ml oldat porlasztásra Astra terbutalinium sulfuricum 2,5 mg Asthmaellenes szer
Cecloretta 125 mg/5 ml granulátum Lilly cefaclorum 125 mg/5 ml Antibiotikum

100 ml szuszpenzióhoz
Cecloretta 250 mg/5 ml granulátum Lilly cefaclorum 250 mg/5 ml Antibiotikum

100 ml szuszpenzióhoz
Ceclor 250 mg/5 ml granulátum Lilly cefaclorum 250 mg/5 ml Antibiotikum

100 ml szuszpenzióhoz
Ceclor Forte 375 mg/5 ml granulátumi Lilly cefaclorum 375 mg/5 ml Antibiotikum

100 ml szuszpenzióhoz
Suprane oldat inhalációhoz Baxter desfluranum 240 ml Inhalációs narkotikum
Megjegyezzük, hogy a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények csak az Országos Gyógyszerészeti Intézet forgalomba hozatali engedélyével -  az 
Egészségügyi Közlönyben történő kihirdetése után -  kerülhetnek forgalomba.

Dr. Hardy Gézáné OGYI Törzskönyvező Önálló Osztály 
(Budapest, Zrínyi u. 3.1051)
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A közeljövő újdonságai a Springer Orvosi Kiadónál
B a u er: A kolposzkópia atlasza
A kiem elkedő nem zetközi szaktekintély készítette atlasz a Schattauer k iadó  egyik sikerkötete, am ely eddig öt 
k iadást é rt meg. A 187 tem atikailag  csoportosított, k iváló  m inőségű színes kép és az ezekhez kapcsolódó rövid 
kísérőszöveg segítségével az olvasó m egism erkedhet a kolposzkópos d iagnosztika valam ennyi problém ájával. A 
kö te t nélkülözhetetlen az e m ó d szert tanulók részére, de a kolposzkópiát önállóan  végző nőgyógyászok szám ára is 
olyan alapvető mű, am elyben a gyakorlatban előforduló valam ennyi elváltozásnak u tána lehet nézni.
Ár: 6500 Ft

H o rv á th  E rzsébet-F ekete  F arkas Pál: Gyermekkardiológia a gyakorlatban (H áziorvos továbbképzés)
A szerzők több évtizedes hazai és nem zetközi tapasz ta la tokkal rendelkező, ism ert szakem berek, akik könyvükben 
összefoglalják a gyerm ekkardiológia leggyakoribb és legfontosabb problém áit. K iem elik többek  közö tt a gyerm ek
kori szívbetegségek m egelőzésének lehetőségeit, nagy  hangsú ly t fektetnek a korai és m inél egyszerűbb eszközökkel 
tö rtén ő  diagnosztikára, m egadják  a congenitalis v itiu m o k  legkorszerűbb m ű té ti és invazív kezelési lehetőségeit, 
ezek indikációit és a rehabilitáció  eredményeit. A könyvet elsősorban gyerm ekgyógyászoknak és a gyerm ekek ellá
tásá t is végző háziorvosoknak, továbbá a szakvizsgára készülő orvosoknak ajánljuk.
Ár: 3550 Ft

T ó th  J ó z se f-P é te r  Ilo n a : Az em lőrák aktuális kérd ései
Az em lőrák patogenezise, szűrése, diagnosztikája és kezelése a legutóbbi évek érdeklődésének hom lokterébe került. 
A hazai szerzők tollából született könyv áttekinti az em lőrák  betegségének szinte teljes spektrum át, különös hangsúlyt 
helyezve a biológiai, genetikai és patológiai alapokra: tárgyalja a biológiai és im m unhisztokém iai horm onreceptorok 
m eghatározásának, az őrszem  nyirokcsomó k im utatásának és a prognosztikus szöveti, kém iai m arkerek használatának 
jelentőségét; bem utatja a különböző sebészi eljárásokat; foglalkozik a sugárkezeléssel; összefoglalja a horm on és 
kem oterápiával kapcsolatos tudnivalókat. A szerkesztők a m űben ellentétes véleményeknek is helyet adnak, ezzel m in t
egy jelezve, hogy nincs m inden  kérdésben egyetértés m ég a legnevesebb hazai szakem berek között sem. A könyvet 
m indenkinek jó szívvel ajánljuk, aki m unkája során foglalkozik az emlőrákkal.
Ár: 4900 Ft

J u h á s z  P é te r -D u x  L á sz ló : K linikai lab o ra tó r iu m i d iagnosztika
M éltán állíthatjuk, hogy h iánypó tló  művet ta rt kezében az olvasó, hiszen hasonló  jellegű könyv évtizedek óta nem  
je len t m eg a magyar orvosi szakirodalom ban. A lebilincselő, sokszor a hum o rtó l sem  m entes stílusban ír t kötet 
szerzői összefoglalják a k lin ikai laboratórium i d iagnosztika  korszerű eszközeit és m ódszereit, á ttek in tik  a labo
ra tó riu m o k  m űködési és szervezési elveit, valam in t a m ai m inőségi elvárásokat. E lsősorban laboratórium i szak
orvosoknak , szakvizsgára készülőknek és szakasszisztenseknek nyújt segítséget e kö te t a napi m unkájuk  és 
képzésük  során, de a m intavételi és a p reanalitikai h ibafo rrások  hangsúlyozott tárgyalása m ia tt nem  csak a labo
ra tó riu m i szakem berek szám ára  lehet fontos ez a könyv.
Ár: kalkuláció alatt
A könyvek m ár m ost m egrendelhetők  a kiadónál

Springer Orvosi Kiadó
Cím: 1088 Budapest, M úzeum  utca 9. fszt.
(nyitva: hétfőtől csü tö rtök ig  9-től 17 óráig, 
pénteken 9-től 15 óráig)
Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 266-0958, fax:  266-4775 
E-mail: SpringerKiado@ m ail.matav.hu

Springer

M egrendelőlap
(OH 2000/3.)

Alulírott postai teljesítéssel megrendelem az alábbi könyveket:

A megrendelő neve:

Címe: ......................

A számla címzettje:.

példányban

példányban

példányban

példányban

Ft/pld. áron, 

Ft/pld. áron, 

Ft/pld. áron, 

Ft/pld. áron.

Tudomásul veszem, hogy a felmerülő postaköltséget én viselem. Kijelentem, hogy az Orvosi Hetilap előfizetője vagyok, 
ezért vásárláskor 20% kedvezményben részesülök.
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HÍREK

A Magyar Testnevelési Egyetem Szege
di Konzultációs Központja posztgra
duális mentálhigiénés képzést indít a 
hum án szférában dolgozó segítő fog
lalkozásúak szám ára 2000. szeptembe
rében, mely 6 féléves, 480 órás, elvég
zése u tán  szakosító oklevelet nyújt. 
Tandíj: 50 000 Ft/félév 
Jelentkezési határidő:
2000. március 15.
A jelentkezés feltétele: felsőfokú vég
zettség.
Az oktatás levelező rendszerű , havi 
egy hétvégén (péntek délután, szom 
bat) tö rténik .
Inform áció  és jelentkezés:
Levélcím: A lapítvány a M entálhigiéné 
O ktatására, 6701 Szeged, Pf.: 1238, 
Telefon: 62/476-519; 420-182.

A Magyar Rehabilitációs Társaság 
Mozgásszervi Szekciója 2000. április 
6-án csütörtökön  Budapesten tu d o 
m ányos ülést rendez.
Program:
De. 10 órától: Fiatalok fórum a 
V árjuk  35 éven aluli, rehabilitációval 
foglalkozó szakem berek jelentkezé
sét. Az előadások ideje: max. 8 perc.
A szokásnak megfelelően az előadá
sokat zsűri fogja elbírálni és a legjob
bakatju ta lm azza .
Jelentkezési határidő:
2000. március 15.
Du. 14 órától: „A koponyasérült osz
tály 20 éve” cím m el az OORI V. Pavi
lon jának  tudom ányos program ja. 
Helyszín (előreláthatólag): OORI 
B udapest XII. kér., Szanatórium  u. 2., 
K ultúrház
Esetleges étkezési igényt kérjük  előre 
jelezni.
Cím: Dr. Vén Ildikó OORI, Budapest 
123, Pf. 1.1528
A jelentkezési lapon kérjük feltün tet
ni az előadó nevét, születési évét, tá rs 
szerző ik) nevé(i)t, a m unkahelyet, 
az előadás címét.

Az „Alzheimer-kór és Memória 
Betegségek Alapítvány” K uratórium a 
pályázatot h irdet az A lzheim er-kór el
m életi, alapkutatási kérdéseivel vagy 
klin ikum ával foglalkozó dolgozat írá 
sára, m elynek terjedelm e 20-25 oldal 
lehet.
Pályázhatnak egyetemi hallgatók, Ph. D. 
hallgatók, ill. rezidens képzésben részt 
vevő orvosok.

Az elnyerhető pályázati összeg: 30 000 Ft. 
A pályázatok beadási határideje:
2000. március 31.
A pályázatok elb írálásának várható 
időpontja: 2000. április 30.
A dolgozatokat 2 példányban a követ
kező cím re kell küldeni:
Prof. Dr. Kása Péter Alzheim er-kór Ku
tatólaboratórium  Szent-Györgyi Albert 
O rvostudom ányi Egyetem, 6720 Sze
ged, Somogyi u.4.
Bővebb felvilágosítás a 62/544-569-es 
telefonszám on.

„A Szívelégtelenségben Szenvedőkért 
Alapítvány” pályázatot h irde t a szív
elégtelenség tém akörében (m orfoló
gia, pathofiziológia, d iagnosztika, te
rápia). A dolgozatszerű fo rm ában  írt 
pályam ű terjedelm e kb. 20 oldal, az 
irodalm i hivatkozások szám a nem  
korlátozott.
A beadási határidő: 2000. március 31. 
Cím: 1096 Budapest, H aller u. 29.
Az első három  helyezett pályam unka 
pénzju ta lom ban részesül (60-40-20  
ezer forint).
Az eredm ényhirdetés a MKT 2000. évi 
Balatonfüreden ta rtandó  kongresszu
sán lesz. Dr. Cserhalm i Lívia, a Kura
tó rium  elnöke.

A Magyar Gerontológiai Társaság
1999. december 9-én vezetőségválasz
tó közgyűlést tarto tt.
A m egválasztottak:
Elnök: Prof. Dr. Császár A lbert 
Alelnök: Dr. Boga Bálint 
Főtitkár: Dr. Vértes László 
T itkár és pénztáros: Regius O ttó 
Jegyző: Dr. Telkes Zoltán 
Vezetőségi tagok: Prof. Dr. Beregi 
Edit, Dr. Boross M ária, Dr. Császár 
Tamás, Dr. Gergely István, Dr. Hazafi 
Klára, Dr. Hídvégi Katalin, Dr. Im re 
Sándor, Prof. Dr. Iván László, Dr. Kocsis 
Ferenc, Dr. Lengyel Éva, Dr. Meskó Éva, 
Dr. Ruszwurm  Andrea, Dr. Talpag Mag
dolna, Dr. Zoliéi Magdolna.
A Számvizsgáló Bizottság: 
elnök: Dr. M erétey Katalin.
Tagok: Dr. Spellenberg Sándor,

Dr. Sütő Teréz.
Az Etikai Bizottság: 
elnök: Dr. Biró Judit.
Tagok: Dr. H arsányi Ernő,

Dr. Koczor Andrea.

„Ambuláns és egynapos sebészeti anesz
tézia” egynapos tanfolyam a Semmel
weis OTE-HIETE/TK szervezésében.

A tanfolyam  az am buláns-, egynapos 
sebészeti-m inim ál intenzív sebészeti 
és endoszkópos anesztézia feltételeit, 
m ódszereit foglalja össze felnőtt és 
gyerm eksebészeti beavatkozások so 
rán.
A neszteziológus- intenzív terápiás 
szakorvosoknak, szakorvosjelöltek
nek, endoszkópiával foglalkozó szak
orvosoknak , szakorvosjelölteknek. 
Tém a, kulcsszavak: A neszteziológiai 
am bulancia szerepe, m űködése. Az 
am buláns és egynapos sebészeti 
anesztézia feltételei, m ódszerei. A m i
nim ális sebészeti beavatkozások, la 
paroszkópos m űtétek  anesztezio ló
giai sajátosságai. Érzéstelenítési eljá
rások  endoszkópos beavatkozások 
során.
Előadók: Prof. Dr. Darvas K.,
Prof. Dr. Flautner L., Dr. Janecskó M., 
Prof. Dr. Kupcsulik R, Dr. Tarjányi M., 
Dr. Tihanyi T. (Semmelweis OTE I. sz. 
Sebészeti Klinika), Dr. V im láti L. 
(HIETE AITI), Prof. Dr. Verebély T,
Dr. N ém eth Éva (Semmelweis OTE
I. sz. G yerm ekklinika)
K reditpont: 4 pont 
Idő tartam : 1 nap, 6 ó ra 
Időpontok: 2000. március 7. (kedd) 
10-16 óra
Tanfolyam helye: Semmelweis OTE
I. sz. Sebészeti Klinika (1082 Bp., Ü llői 
ú t 78.)
Térítési díj: Szakorvosoknak 1000 Ft, 
szakorvos jelölteknek ingyenes. 
Létszám  (m in .-m ax.): 10-25 
Szervező intézm ény: Semmelweis 
OTE I. sz. Sebészeti Klinika (Prof. Dr. 
D arvas Katalin) SOTE AITK (Dr. Ja
necskó M ária)
K apcsolattartó: Dr. Tarjányi M ária 
Jelentkezés: Semmelweis OTE ÁOK 
D ékániH ivatal (1085 Bp., Ü llői ú t 26.)

Tisztelettel m eghívjuk Önt a Bajai 
Kórház Urológiai Osztályának Ü n
nepi Tudom ányos Ülésére.
Ideje: Baja, 2000. m ájus 25-27.
Fő szervezője: Dr. Pataki László 
A rendezvény Internet elérése: 
h t tp : / /e p lu s l .h y p o li t .n e t /c o n g re s s /  
bajaiurol 
Fő tém ák:
-  U rogenitális rendszer sipolyai
-  Urológiai infektológia
A jan u árb an  m egjelenő, részletesebb 
in form ációkat tartalm azó  körlevél a 
technikai szervezőtől kérhető: É +  L 
Kongresszus- és K iállításszervező 
Kft., V árhegyi László ügyvezető igaz
gató, az Egészségügyi K om m uni
kációs Szakem berek Egyesületének
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fő titkára  (1081 Budapest, Kiss József 
u. 4., 1364 Bp.4, Pf. 354,
Tel/Fax: 313-2027,
E-mail: eplusl@ m ail.datanet.hu).

Ezúton értesítjük  a tisztelt Kollégákat, 
hogy a Magyarországi Fájdalom Tár
saság 2000. évi tudom ányos ülése 
2000. október 13-14-én kerü l m egren 
dezésre Siófokon. (Cím: E züstpart 
Hotel és Konferencia K özpont; 8609 
Siófok, Liszt sétány 2-4.).
Témák:
1. G erincoszlop eredetű fájdalom .
2. D aganatos m egbetegedéseknél je 
lentkező fájdalom.
3. Poszter szekció (szabadon válasz
to tt anyag a fájdalom tém aköréből) 
Jelentkezési határidő: 2000. m ájus 20.

Szervezőiroda bejelentkezés:
Congress 8c H obby Service Kong
resszus és Rendezvényszervező Iro 
da, 6701 Szeged, Pf. 1022, Telefon: 
(62) 484-531; 484-532; Fax: (62) 450-014, 
E-mail: congress@ m ail.tiszanet.hu 
Inform ációk  (bejelentkezéssel) 
az In terneten : http://www.tiszanet.hu/ 
congress/2000/faj-2000/index.htm 
A konferencián  m eghívott előadók 
plenáris előadásokat tartanak , s azt 
kerekasztal m egbeszélés, illetve vita 
követi. Poster bem utatására lehető
séget b iztosítunk.
Részvételi díj: a tagság tagjainak 35 év 
alatt ingyenes, 35 év felett 3000,- Ft, 
egyébként 5000,- Ft.
Azok a Kollégák, akik a Társaság 
tagjai k ívánnak  lenni, szándékukat 
írásban  jelezzék az alábbi cím en: 
Dr. Fazekas Gábor, Szent István K ór

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Chinoin Rt. és Sanofi-Synthelabo vállalat- 
csoport tagja, orvos!gyógyszerész végzett
ségű 2 fő  termékmenedzsert keres. 
Feladatok orvoslátogatók munkájának 
szakmai támogatása, marketing és pro- 
móciós tervek készítése, végrehajtása. 
Elvárások: 1-2 éves marketing tapasztalat, 
tárgyalóképes angol nyelvtudás. 
Önéletrajzát küldje a következő címre: 
Chinoin Rt. HR. 1045 Bp.,Tó u. 1-5. 
Érdeklődni a 369-2853-as telefonszámon 
Szanyi Erzsébetnél lehet.

A Pest megyei Flór Ferenc Kórház orvos
igazgatója pályázatot hirdet: a Neuroló
giai osztályra orvosi állás határozatlan 
idejű szerződéssel.
Az állásra neurológus szakorvosok, stroke 
érdeklődésű belgyógyászok, vagy szakvizs
ga előtt álló orvosok pályázatát várjuk. A 80 
ágyas osztály általános neurológiai és stro
ke betegek ellátásával foglalkozik.
A pályázatokat Dr. Marczell Mihály orvos
igazgatóhoz kell benyújtani.
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A Móri Városi Kórház-Rendelőintézet or
vos-igazgatója (8060 Mór, Kórház u. 21.) 
pályázatot hirdet anaesthesiológus szakor
vosi állásra.
Pályázati feltétel: -  anaesthesiológiai és 
intensiv th. szakvizsga, közvetlen szak
vizsga előtt állók pályázatát is elfogadjuk. 
Az állás vállalkozási formában is betölt
hető, bér és lakás megbeszélés szerint.
Az állás azonnal elfoglalható.
Részletes információ: Dr. Juhász Tivadar 
orvos-igazgatótól.

N ívós, XIII. kerületi magánklinka vállal
kozó orvosokat keres. Érdeklődés munka
időben: 06-30/932-3800-as telefonon.

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sán
dor Kórház és Rendelőintézet kórházi or
vos igazgatója állást hirdet az Intézet III. 
sz. Krónikus belgyógyászati osztályára 
belgyógyász szakorvosi állásra, határozott 
idejű kinevezéssel.
Jelentkezés: Dr. Neumann Tibor osztály- 
vezető főorvosnál, Cím: 1047 Budapest, 
Baross u. 69-71., tel.: 369-8139.

A békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rende
lőintézet főigazgató főorvosa felvételt 
hirdet az alábbi orvosi állásokra:
1. Tüdőgondozó Intézet: t fő  szakorvos,
2. Bőr- és Nemibeteggondozó: 1 fő  szak
orvos,
3. Belgyógyászat: 2 fő  szakorvos, de lehet 
kezdő is,
4. Gyermekosztály: 2 fő  szakorvos, de lehet 
kezdő is,
5. Traumatológia: 2 fő  szakorvos, de lehet 
kezdő is,
6. Radiológia: 2 fő  szakorvos, de lehet 
kezdő is.
Az állások azonnal betölthetők. Bérezés 
Kjt. szerint. Az állásokhoz egyedülállók
nak garzonlakást, családosoknak lakást 
biztosítunk.
A pályázatokat -  a szükséges mellékletek
kel együtt -  a Réthy Pál Kórház-Rende
lőintézet címére dr. Nagy Balázs főigaz
gató főorvosnak kell benyújtani.

ház, I. sz. Idegosztály, 1096 Budapest, 
N agyvárad té r  1.

XIII. kér. C sanády u. elején, 1 szoba + 
hall, 40 m 2-es, teljesen felújított lakás 
orvosi rendelőnek kiadó. Tel: 329-4433.

UTILIS 1.0 házi-, gyerek-, üzem orvosi 
rendszer egyben. Az összes jelentést 
au tom atikusan  elkészíti. (50 000 Ft) 
K arbantartással csak 30 000 Ft! Kérje 
ingyenes, posta i dem overziónkat.
(1) 256-7076,(20) 968-6373, 
(1)418-0270,(20) 952-4536.

Az Orvosi Hetilap 1999,140,2792. o lda
lán megjelent OH-QUIZ-re (XCIII. so
rozat) helyes megfejtés nem  érkezett.

A 2000. január 1-jétől újra önálló Dr. 
Batthyány Strattmann László Kórház-Ren
delőintézet (9900 Körmend, Munkácsy M. 
u. 1.) orvosigazgatója állást hirdet:
2 fő  sebész szakorvos, vagy közvetlenül 
szakvizsga előtt álló orvos,
2 fő  szülész-nőgyógyász szakorvos részére. 
Bérezés Kjt. szerint, szolgálati lakást biz
tosítunk. Pályázati határidő: megjelenéstől 
számított 30 napon belül. Pályázatok elbí
rálása után az állások azonnal betölthe
tők.
Pályázat benyújtása: Dr. Bárány Győző or
vosigazgató részére.
Tel: 06-94/410-200.
Pályázathoz csatolandó: pályázati kére
lem, szakmai önéletrajz, diploma másola
ta, szakorvosi képesítés másolata, MOK 
tagság igazolása, OONYI-ba vételről iga
zolás másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rende
lőintézet (6900 Makó, Kórház u. 2.) igaz
gató főorvosa pályázatot hirdet a Gyer
mekosztályra gyermekgyógyász szakorvos 
részére.
Pályázati feltétel:
-  általános orvosi diploma,
-  szakirányú szakvizsga.
Pályázathoz csatolandó;
-  szakmai önéletrajz,
-  orvosi diploma másolata,
-  1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítvány,
-  OONY-ba vételi és MOK tagsági iga
zolvány másolata.
Bérezés Kjt., illetve megegyezés szerint. 
Benyújtási határidő:
az Órvosi Hetilap megjelenésétől számí
tott 30 napon belül.
Érdeklődés és benyújtás:
Dr. Takáts István főigazgató főorvos, 
tel.: 62/210-117.
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101 .Budapest, 
Igótarjáni út 20. 
el.: 260-2282 
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GYSZERGYÁR RT 
BUDAPEST

GYI eng. szám: 
1681/40/90.

Hatóanyag: 7,5 ill. 15 mg midazolamum filmtablettánként. • Javallatok: Alvászavarok és bármilyen típusú insomnia kezelése, 
különösen elalvási zavarok és korai felébredés esetén. Sebészeti és diagnosztikai eljárások előtt szedatívumként. c Ellenjavallatok: Ható
anyaggal szembeni túlérzékenység. Pszichózis és depresszió okozta álmatlanság elsődleges kezelése. • Relatív ellenjavallat: Más 
szedatívumokhoz hasonlóan organikus agyi károsodások, súlyos légzési elégtelenség, rossz általános egészségi állapot, m yasthenia 
gravis. 1 Adagolás: Felnőtteknek szokásos napi adag 7,5-15 mg közvetlenül lefekvés előtt. Premedikációként a műtét előtt 30-60 perccel 
15 mg Dormicum tablettát kell beadni szájon át, hacsak az i. m. adagolás nem tűnik célszerűbbnek (lásd Dormicum inj.). • M ellék
hatások: A szer ritkán észlelt mellékhatásai szedatív hatásának tulajdoníthatók, melyek dózis függők és az adag m érséklésekor 
megszűnnek. Hosszan tartó szedés során - az erre hajlamos betegeknél -  megszokás alakulhat ki. Célszerű, ha az első Dormicum 
adagot a beteg ismerős környezetben veszi be (amnéziás epizód). * Gyógyszerkölcsönhatások: Együttadása kerülendő: központi 
idegrendszerre ható szerekkel (hatásfokozódás). • Figyelm eztetés: Terhesség korai szakaszában és a szoptatás idején adása nem java
solt. Alkalmazásának időtartama alatt járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! Alkalmazásának időtar
tama alatt szeszesitalt fogyasztani tilos! A gyógyszert gyermek elől gondosan el kell zárni! • M egjegyzés: „Járóbeteg ellátás keretében 
vényen rendelhető.“ * Csomagolás: 10 db 7,5 mg vagy 10 db 15 mg filmtabletta. • Részletes információ az alkalmazási előiratban.
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gyors hataskezdet
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SYÓ'wYíí BYÁ R fU.



U j  k o m p o z í c i ó !

fluocinolon
erős gyulladás- 

csökkentő 
antiallergiás 

viszketéscsillapító
vízoldékony, nem alkoholos

Kombinált gyulladáscsökkentő és antimikróbés hatású krém. A fluocinolon fluorozott kortikoszteroid, amely erős gyulladás-csökkentő. A polividon- 
jód komplexből fokozatosan felszabaduló jód baktérium- és gombaölő hatású.
Hatóanyag: 0,025% (0,00375 g) fluocinolonum acetonidum, ill. 1% (0,15 g) polividonum iodatum 15 g krémben. Segédanyagok: nátrium-hidroxid, 
kálium-jodid, kálium-jodát, cetomakrogol -  1000, propilén-glikol, folyékony paraffin, cetilstearil-alkohol, fehér lágy paraffin. Javallatok: Felülfertőzött 
gyulladásos bőrbetegségek helyi kezelésére: pl. felülfertőzött dermatitis, ekzema, impetigo, egyéb kis kiterjedésű pyodermák, otitis externa. 
Ellenjavallatok: Jódérzékenység, illetve a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység, hyperthyreosis, dermatitis herpetiformis 
Duhring, radioaktív jódkezelést megelőzően, bőrtbc, syphilises, vírusos eredetű bőrelváltozás, terhesség, szoptatás időszaka, acne vulgáris, der
matitis perioralis, rosacea, acut, nedvedző bőrfolyamatok, kiterjedt, fekélyes elváltozások. Szem környékén, nyálkahártyán nem alkalmazható. 
Relatív ellenjavallat: Atopiás dermatitis, pelenka dermatitis, nagy felületen történő rendszeres alkalmazása. Adagolás és alkalmazás: Az érintett 
bőrfelületet naponta 1-2-szer vékony rétegben kell bekenni. Mellékhatások: A jód tartalom következtében egyes esetekben előfordulhat bőr 
irritáció, esetleg allergia. Az erős hatású kortikoszteroid következtében előfordulhat bőratrophia, tartós alkalmazása szöveti atrophiát, szteroid pur
purét, hirsutismust. striák fellépését és a kültakaró nagyfokú sérülékenységét eredményezheti. Gyógyszerkölcsönhatások: Higany tartalmú fer
tőtlenítőszerekkel, benzoe - tinktúrával egyidejűleg nem alkalmazható.
Figyelmeztetés: Ha a gyulladás nem szűnik meg vagy súlyosbodik, a kezelést abba kell hagyni. Nagy felületen, hosszasan alkalmazva szisztémás 
hatást fejthet ki. Bár a polividon jód ép bőrről csak kismértékben szívódik fel, alkalmazása fokozott óvatosságot igényel látens hyperthyreosisban 
és más, főleg időskori pajzsmirigy megbetegedések esetén. Az Eczil krém ilyen esetekben csak kifejezett orvosi utasításra és ellenőrzés mellett 
alkalmazható.
Eltartása: hűvös helyen. Megjegyzés: Vényre rendelhető Csomagolás: 15 g krém (tubusban) (Wockhardt)

+
polividon-jód

komplex
baktericid
fungicid

Wockhardt Ltd. PDP Pharma Kft. 
Tel.: 213 20 72 Fax: 201 85 02
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt „és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlését indokolt esetben vállaljuk. Korábban már közölt 
ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

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

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

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

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

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



Az alkoholos májbetegség genetikai háttere
Day, P. C hristopher dr.

C entre for Liver Research, U niversity o f Newcastle, Newcastle upon  Tyne, U. K.

Az alkoholizmus és az alkoholos májbetegség genetikai 
háttere évtizedek óta intenzív kutatások tárgya. A köz
lemény e rendkívül izgalmas terület jelen ismeretei
nek összefoglalását nyújtja, különös hangsúlyt fektetve 
azokra az eredményekre, amelyeknek klinikai jelentő
ségük lehet. Ide tartoznak a családvizsgálatok, az al
kohol metabolizmusában részt vevő enzimek, a külön
böző citokinek és a HLA-antigének polimorfizmusa is.

Kulcsszavak: alkoholizmus, alkoholos májbetegség, genetikai 
háttér, génpolimorfizmus

A „nagyivók” többségében nagy  valószínűséggel kialakul 
a m ájszövet elzsírosodása (steatosis hepatis), az érin te t
tek csak igen kis százalékában jelentkezik előrehaladott 
m ájbetegség -  hepatitis, fibrosis és cirrhosis. A közel
m últban  két, D ániában és O laszországban publikált 
tanulm ány egyöntetűen úgy  foglalt állást, hogy  a „nagy
ivók” kevesebb m int 10% -ában alakul ki c irrhosis, és az 
esetek csak kevesebb m in t 20% -ában je lennek  meg a 
k rón ikus m ájbetegség tü n e te i (4, 5). M indezek alapján 
úgy tűnik , hogy az alkoho lt abúzusszerűen fogyasztó 
szem élyek nem  tek in th e tő k  „egyenlőnek”. Az ind iv i
duális érintettség kérdése az elm últ évtizedek intenzív 
ku ta tásának  tárgya.

Az alkohol mennyiségének jelentősége
Kétségtelen tény, hogy az alkoholos m ájbetegség (AMB) 
kialakulásának kockázata, legalábbis részben, az elfo
gyasztott alkohol m ennyiségével arányos. Az em lített 
dán  és olasz tanulm ány ad a ta i megegyeznek abban , hogy 
egyértelm ű dózis-ha tás kapcsolat van az alkoholos 
cirrhosis és az elfogyasztott kum ulatív  alkohol m ennyi
sége közö tt (4, 5). Becker és m unkatársai a Copenhagen  
City Heart Studyban  (4) 13 285 személy p rospek tiv  vizs
gálata során  az elfogyasztott alkohol dózisát és a kifej
lődő m ájbetegség kapcso la tá t elemezték. Az alkohol in-

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány.
Az Európai Májkutatók Társasága (EASL) Alcoholic L iver D isease  című 
nemzetközi posztgraduális kurzusán Pécsett, 1998. szeptember 26-án 
elhangzott referátum alapján.
R övid ítések: AMB = alkoholos májbetegség; ÁLD = alkoholdehidro- 
genáz; ALDH = aldehiddehidrogenáz, TNFot = tumornecrosis-faktor a, 
IL-10 = interleukin-10; CYP2E1 = citokróm P450 2E1

Genetic background of alcoholic liver disease. The ge
netic background of alcoholic behaviour and alcoholic liver 
diseases has long been the target of intense research. The 
current knowledge of this very interesting topic is herewith 
summarizied with special emphasis on findings and facts 
which might have clinical significance including results of 
family studies, gene polymorphisms of enzyme families 
of alcohol metabolism, cytokines as well as HLA antigens.

Key words: alcoholism, alcoholic liver disease, genetic back
ground, gene polymorphism

dukálta  m ájbetegség kia lakulásának  tek in te tében  a nők 
esetében 7-13 egység dózisú ital, m íg férfiak esetén 
14-27 egységnyi ital hetente tö rtén ő  elfogyasztása felett 
rendkívül szoros dózisfüggő növekedés volt m egfigyel
hető . Az olasz tanulm ányban két észak-olasz város fel
n ő tt lakosságának körében  a k rón ikus m ájbetegség 
prevalenciáját vizsgálták. Férfiak és nők  esetében is heti 
21 egységnyi ital elfogyasztása jelentette a kockázati h a 
tá r t m ind  a nem  cirrho ticus m ájbetegség, m ind  a c irrh o 
sis kialakulásának vonatkozásában, és az em elkedő m ér
tékű  alkoholfogyasztás lépcsőzetes m ódon  növelte a 
kockázatot. M indezen m egfigyelések ellenére, a tanu lm á
nyok többsége azt jelzi, hogy  csak az é rin te ttek  tö redéké
ben  fejlődik ki szignifikáns m ájbetegség. Az elm últ évek 
legtöbb tanulm ánya arró l szám olt be, hogy  a nap i 6-10 
egységnyi m ennyiséget fogyasztó egyének kevesebb 
m in t 7% -ában fejlődik ki cirrhosis, és kevesebb m int 
20% -ban észlelhetők a m ájbetegség tünetei. M indezek 
alapján  nyilvánvaló, hogy a kum ulatív  alkoholm ennyiség 
m ellett egyéb faktorok jelenléte is döntő  abban, m elyik 
„nagyivó” esetén alakul ki szignifikáns AMB, és úgy 
tűn ik , hogy ezek között exogén (környezeti) és endogén 
(genetikai) faktorok is szerepelnek.

Az exogén tényezők szerepe
A környezeti tényezők közül a tápláltsági állapot, továb
bá a m ár lezajlott vagy jelenleg is aktív hepatitis  B és C 
v írusfertőzés érdem el figyelmet. Az oxidativ stressz m in t 
az AMB kulcsm echanizm usa azt jelzi, hogy  elsősor
ban  nem  az általános tápláltsági állapot, hanem  az 
an tiox idánsok  m ennyiségében bekövetkezett specifikus 
h iány  határozza meg a m ájkárosodás kialakulását. 
U gyanakkor ennek ellen tm ond az a tény, hogy m ind 
eddig  egyetlen tanulm ány sem  észlelt különbséget korai
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és előrehaladott stádium ú alkoholos m ájbetegek anti- 
oxidáns-bevitelében (42). Az AMB állatm odelljei azt je l
zik, hogy az étkezéssel elfogyasztott zsír m ennyisége és 
típusa prooxidáns hatása révén a betegség súlyosságát 
alapvetően m eghatározza (23). Egy francia epidem ioló
giai tanulm ányban az alkohol és a zsírbevitel egym ástól 
függetlenül fokozta a cirrhosis k ialakulásának kockáza
tá t (40). A hepatitis B és/vagy C vírusfertőzés AMB k i
alakulásában játszott szerepe ellentm ondásos. Az al
kohol és a krónikus HBV- vagy HCV-fertőzés szinergista 
m ódon  májlaesiót okozhatnak, ugyanakkor a legtöbb 
HCV-RNA-pozitív alkoholos m ájbetegben a dom ináló 
szövettani kép krónikus v írushepatitisnek  és nem  AMB- 
nek megfelelő (49). Az alkohol fokozhatja a v írus repli- 
káció ját, és ezáltal az alkohol indukálta  toxikus m ájkáro 
sodás súlyosságát, tehát az alkohol precipitálja a v írus 
indukálta  m ájkárosodást, és nem  fordítva (15).

A nemek szerepe
Régóta ism ert, hogy az alkoholos m ájkárosodás k ia laku
lása szem pontjából a nők  érzékenyebbek, m in t a férfiak 
(37). Ez a tény egy közelm últban  m egjelent tanu lm ány
ban  is m egerősítést nyert: n ő k  között a cirrhosis koc
kázata 2,9-szeres volt (13). Az egyik hipotézis -  testsúly
kilogram m onként azonos m ennyiségű alkohol elfo
gyasztását figyelembe véve -  a nők  AMB-re való fokozott 
fogékonyságát a m agasabb véralkohol-koncentrációkkal 
m agyarázza. Ugyanakkor, m esterségesen k ia lak íto tt „ tá r
sasági ivás”-i helyzetekben sem lehetett m agasabb 
véralkoholszinteket m érn i nőkben , m in t férfiakban ekvi
valens mennyiségű alkohol elfogyasztását követően (8). 
A nők  AMB-re való fokozott fogékonysága ta lán  csak az 
alacsonyabb testtöm egindexet jelzi, és így hasonló  
m ennyiségű alkohol bevitelét követően m agasabb 
véralkoholszintek m érhe tők  nőkben, m in t férfiakban.

A genetikai tényezők AMB-ban játszott 
szerepét alátámasztó adatok
A genetikai tényezők prediszponáló  szerepét alátám asztó 
tények egy 15 924 férfi ike rpárt vizsgáló tanulm ányból 
szárm aznak (33). A lkoholos cirrhosis kialakulása szem 
pontjából a konkordancia-arány m onozigóta ikrek esetén 
14,6% volt, szemben a dizigóta ikrekben tapasztalt 5,4%- 
os értékkel. Fontos m egjegyezni, hogy a konkordancia
arányban észlelt különbséget nem  lehet pusztán  az alko
holizm us különböző konkordancia-hányadosával m a
gyarázni. Ez a megfigyelés szám os tanulm ány szám ára 
ösztönző erővel hatott, am elyekben az AMB-re való fogé
konyságot kódoló géneket kísérelték m eg feltérképezni.

Genetikai vizsgálatok alkoholos 
májbetegségben: akadályok és csapdák
Családvizsgálatok
A pedigrékapcsoltsági analízis és az allélhordozás vizs
gálati m ódszeréhez legalább két érin tett családtag több 
generáción át tö rténő  elem zése szükséges. Mivel csak je 

lentős m ennyiségű alkohol rendszeres fogyasztása ese
tén  várható  AMB kialakulása, m ájbetegség jelenléte vagy 
hiánya csak abban  az esetben inform atív, h a  a vizsgált 
szem ély „nagyivó”-nak tekinthető. Ha a m ájbetegség 
csak idősebb korban  kerül felism erésre, csökken annak  a 
valószínűsége, hogy az előző generációból szárm azó 
családtag is bevonható  legyen a vizsgálatokba. Az AMB 
családvizsgálataiban további akadályt je len t a betegség 
je lenlétének m egállapítása, mivel szignifikáns m ájbeteg
ség hiánya m ájbiopszia nélkül ko rrek t m ódon nem  
m ondható  ki (10). Ugyanakkor no rm ál vagy közel n o r
m ál m ájfunkciók esetén a biopszia elvégzése etikai 
kérdéseket vet fel.

Kapcsoltsági vizsgálatok
A családvizsgálatok fentiekben vázolt nehézségeinek 
ism eretében nem  meglepő, hogy az AMB genetikai h á tte 
réről nyert releváns ism eretek szinte kizárólag  „case- 
contro l” vizsgálatokból szárm aznak. Ezekben a vizsgála
tokban  a legnagyobb nehézséget a  kontrollszem élyek 
kiválasztása jelenti. AMB-ben ezen szem élyek -  op tim á
lis esetben -  olyan alkoholisták, ak ikben  nagy m ennyi
ségű alkohol elfogyasztása ellenére sem  alakult ki előre
haladott m ájbetegség, és ezáltal igazolni tud juk , hogy a 
vizsgált gén és az AMB közötti összefüggés nem  az alko
holizm us következménye. A m ájbetegség súlyosságának 
(staging an d  grading) pontos felm érése, valam in t a k o n t
rollszem élyek azon potenciális képessége, hogy a k é 
sőbbiekben b en n ü k  előrehaladott m ájbetegség alakuljon 
ki változatlan ivási habitus esetén, további akadályt je len t 
a tanulm ány kivitelezésében és értékelésében. A ku m u 
latív d ó zis-h a tás  összefüggés prob lém ájának  nehézsége 
áth idalható , am ennyiben a m ájbeteg  és nem  m ájbeteg 
alkoholisták összehasonlítása racionális m ódszerekkel 
tö rtén ik , továbbá AMB-ben szenvedő a vizsgált gént h o r
dozó vagy nem  hordozó egyének esetén  is m eghatároz
zuk az élet so rán  elfogyasztott alkohol m ennyiségét (27, 
41). Az előbbiekben em lített p rob lém a áth idalható , 
am ennyiben  a megfigyelés egym ástól etnikailag távoli 
populációkban  is reprodukálható , és m indez a nem zeti 
és a nem zetközi kooperáció fontosságát hangsúlyozza. 
Más betegségekkel kapcsolatban elvégzett hasonló  ta n u l
m ányokkal közös csapda, am ellyel a „case-contro l” 
tanu lm ányokban  AMB-ben is szem be kell nézni, hogy a 
m egfigyelt kapcsoltság talán  ind irek t, és csak a vizsgált 
vagy szom szédos génben levő m ásik  po lim orfizm ussal 
való „linkage disequilibrium ”-ot jelzi. Közvetlen szerepet 
csak abban  az esetben lehet egy ú jonnan  felfedezett 
po lim orfizm usnak az AMB való érzékenységben tu la j
donítan i, h a  az adott polim orfizm us génexpresszióra 
kifejtett hatásá t funkcionális adatok  is alátám asztják.

Kapcsoltsági vizsgálatok alkoholos 
májbetegségben
A „jelölt”gének kiválasztása
Az érdeklődésre szám ot ta rtó  géneket csak az alkohol in 
dukálta hepatitis és fibrosis (cirrhosis) patom echaniz- 
m usainak  ism eretében lehet kiválasztani. Az alkoholos 
m ájgyulladásnak fő m echanizm usai közé ta rtozik  az oxi
dativ  stressz, az endotoxin /c itok in  közvetítette és az
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im m unm ediálta sejtkárosodás. A M B -ben tehát azon gé
nek  patogenetikai szerepe valószínű, am elyek befolyá
so ln i képesek vagy  az oxidativ s tressz  m értékét és a 
citokinek k iá ram lásá t vagy n ag y m érték ű  alkoholfo
gyasztás alatt -  és az t követően -  a neoan tigének re  adott 
im m unválasz m értékét.

A z  oxidativ stressz súlyosságát m eghatározó gének  
Azok a gének, am elyek az etanol ox ida tiv  m etaboliz- 
m usában  közvetlenül részt vesznek, a szabad gyökök 
képződését és ezáltal az oxidativ s tressz  m értékét is 
alapvetően m eghatározzák. Legalább h áro m  hepaticus 
enzim rendszer képes az etanolt aceta ldeh iddé oxidálni. 
Ezen enzim eket k ódo ló  gének po lim orfizm usának  k ö 
zelm últban tö rtén t felfedezése szám os tan u lm án y t in d u 
kált, am elyekben az enzim ek lehetséges szerepét v izs
gálták  az AMB kialakulásában. Fiziológiás körülm ények 
kö zö tt az alkohol m etabolizm usának je len tős részét az 
alkohol- és az aldehiddehidrogenáz (A D H  és ALDH) en 
zim családok tagjai végzik. Az ADH enz im eket ö t lókusz 
kódolja  (ADH1-5), és ez ideig két en z im  esetében volt 
polim orfizm us igazolható  -  ADH2 (h á ro m  különböző 
ß alegységgel) és ADH3 (két különböző y alegységgel) 
(6). A hum án A LDH -t négy lókusz kódo lja . Polim or
fizm ust eddig csak az alacsony Kin-mel rendelkező mi- 
tochondrialis ALDH2-es izoenzim ese tén  ír tak  le (24, 
25). Fontos m egjegyezni, hogy az A D H2, ADH3 és az 
ALDH2 allélok által kódo lt enzimek k in e tik a i tu la jdon
ságaikban  jelentősen eltérnek egym ástól (7, 14). Mivel a 
kaukázusi rasszban csak  az ADH3 izoenz im  polim orfiz
m usa ism ert (17), ezért a polim orfizm us jelentőségét 
vizsgáló legfontosabb tanulm ányokban a keleti lakosság 
kö réb en  végzett v izsgálatok eredm ényei kerültek  p u b 
likálásra.

A keleti lakosság kö réb en  végzett tan u lm án y o k  ered
m ényei a rra  u talnak, ho g y  az ADH2 (ADH2*2, am ely a ß2 
alegységet kódolja) és az ADH3 (ADH3*1, am ely a yl al
egységet kódolja) nagyobb  aktivitású izoenzim ek, és az 
ALDH inaktív form ájának , az ALDH2*2-nek együttes je 
lenléte, feltehetően az acetaldehid kellem etlen  hatása i
nak  köszönhetően, az alkoholizmus k ockáza tának  csök
kenésével szoros összefüggést mutat (12, 31 ,46). Csak az 
ALDH2*2 alléit ho rdozókban  fokozott a cirrhosis 
k ia lakulásának  kockázata (12, 20). Ezzel szem ben, az 
ADH2-vel kapcsolatos tanulm ányok ad a ta i e llen tm on
dásosak  (12, 50). A kaukázusi rasszhoz ta rto z ó  egyének 
kö rében  ez ideig végzett kutatások az AD H3 genotípus 
v izsgálatára korlátozódtak , és a közelm últban  publikált 
legnagyobb esetszám ot feldolgozó vizsgálatban  a beteg
ség szövettani stád ium a és az ADH3 g en o típ u s között 
összefüggés nem  volt igazolható (26). Egyetlen  tan u l
m ányban  sem vizsgálták m ég az ADH3 és az alkoholiz
m us kockázatának kapcso la tát, jóllehet, az  előbbiekben 
em líte tt nagy tanu lm ányban  az ADH3*1 alléi frekvenciá
ja a férfi alkoholisták k ö rében  alacsonyabb volt, m in t a 
kontro llcsoportban , függetlenül az AMB stád ium átó l. 
Összefoglalva m egállapíthatjuk, hogy az ADH és ALDH 
enzim ek polim orfizm usa befolyásolhatja az alkoholiz
m us kockázatát, de csak  az ALDH já tsz ik  igazoltan 
szerepet az AMB-re való hajlam  kialakulásában.

Szem ben az ADH és ALDH enzimekkel, a CYP2E1 (a 
citokróm  P450 izoenzim je) csak azokban a k rón ikus

alkoholistákban já tsz ik  döntő szerepet az etanol oxi
dációjában, akikben az enzim  m ár in duká lódo tt (45). 
A CYP2E1 katalizálta etanol- és acetaldehid-m etaboliz- 
mus során reaktív oxigénm olekulák és h idroxietil szabad 
gyökök képződnek, am elyek oxidativ folyam atokat képe
sek beind ítan i (2, 19). A CYP2E1 expresszió ja tek in
tetében az egyének közö tti variabilitás közel 50-szeres 
(43), és a közelm últban  több  genetikai po lim orfizm ust is 
igazoltak. Ez ideig egyetlen funkcionálisan ak tív  poli
m orfizm us volt k im utatha tó , amely a HNF1 kötőhelyén 
az 5’ régióban foglal helyet (30). Az egyetlen p o n tm u tá 
ció, am elyet c2 allélnek neveznek, az Rsa I enz im  restrik 
ciós helyének elvesztését és a transzkripciós aktivitás, 
a mRNS- és a fehérje-expresszió fokozódását eredm énye
zi in vitro  összehasonlítva a vad típusú alléllel (c l alléi). 
A keleti tanulm ányok az AMB és a c allélek kapcso la tá
nak vonatkozásában is ellentm ondóak. Egy ja p á n  tan u l
m ány a c2 alléi és az AMB közötti kapcsolato t (47), míg 
egy m ásik vizsgálat a c l alléi jelentőségét hangsúlyozza 
(34). A kaukázusi rassz ra  vonatkozó hason ló  tan u l
m ányok értékelhetőségét korlátozza a vizsgált szem élyek 
alacsony szám a, továbbá az a tény, hogy a c2 alléi r á n tá s 
nak szám ít (1-5% ) ebben a populációban. A közelm ú lt
ban publikált tanu lm ányok  eredm ényeit összegezve 
m egállapíthatjuk, hogy  a c2 alléi jelenléte a fibrosishoz 
vezető AMB kockázatá t fokozni képes (OR: 2,39 
[1,31-4,37]) (1, 11, 27, 38). Ez az összefüggés további 
m egerősítést nyert azáltal, hogy azokban az alkoholos 
m ájbetegekben, akik  hordozták  a c2 alléit, a fibrosis 
7 évvel korábban je len t m eg, m int az alléllel n em  re n 
delkezők körében. Ebben a tanulm ányban egy további, a 
c2 és az ADH3*2 allélek közötti kapcsoltság is le írásra 
került. M indez azt jelzi, hogy  az alacsony ak tiv itású  
ADH3 jelenléte az aktív  c2 alléi expresszióját indukálta . 
Számos egyéb, az etanol m etabolizm usában vagy  az an- 
tioxidáns védelem ben szerepet játszó gén p o lim orfiz 
musa is ism ert. A szabad vas gyökök képződését indukáló  
hatásának ism eretében a közelm últban le írásra kerü lt és 
a herediter haem ochrom atosisos betegek je len tős részé
ben igazoltan jelenlevő gén, a HFE potenciális induk to r 
génnek tűn ik  AM B-ben (21). A több m int 250, szövet
tanilag igazolt alkoholos m ájbeteg adatait feldolgozó 
„case-control” tanu lm ányban  a HFE gén leggyakrabban  
előforduló m utációja, a C282Y azonos gyakorisággal volt 
jelen a vizsgált és a kontro llcsoportban  is (28). M indez 
azt jelenti, hogy a C282Y m utáció ra heterozigóta szem é
lyek m ájában észlelt m érsékelt vastartalom -fokozódás 
nem  elégséges feltétele annak , hogy alkoholabúzus ese
tén az oxidativ folyam atok m értéke jelentősebben foko
zódjon.

A citokineket kódoló gének
Jelentős individuális különbségek figyelhetők m eg a 
citokinek term elődésében, és ennek háttere valószínűleg  
a citokineket kódoló gének polim orfizm usában k ere
sendő. Az AMB patogenezisében a legjelentősebb citok in  
a TNFoc (26,36). P ro tom er rég iójában eddig két p o lim o r
fizmus került leírásra: az egyik  a -308-as, m íg a m ásik  a 
-238-as pozícióban. Míg a -308 G—>A polim orfizm us, 
am elyet TNF2-nek neveznek, szorosan kapcsolt a HLA 
A l, B8, DR3 haplotípushoz, addig  a -238 G—>A po li
m orfizm us (TNFA-A) egy feltételezett „Y box”-ban
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helyezkedik el, am ely az MHC II osztályú gének p rom o- 
terére jellegzetes szabályozó m otívum ot ta rtalm azza 
(16). A -308-as polim orfizm us funkcióját vizsgáló ta n u l
m ányok eredm ényei ellen tm ondóak, míg a -238 p o li
m orfizm us funkciójáról in  v itro  adat nem  áll re n 
delkezésre. A közelm últban igazoltuk, hogy a TNFA-A 
alléi és az alkoholos steatohepatitis között kapcsolat áll 
fenn (26). Az AMB stádium ai és a  -308-as polim orfizm us 
közö tt azonban  összefüggés nem  volt igazolható, an n ak  
ellenére, hogy két, absztrak t fo rm ájában publikált, kis 
esetszám ot vizsgáló tanulm ányban  a TNF2 alléi és az 
e lőrehaladott AMB között összefüggést feltételeztek (3, 
39). M indkét polim orfizm us funkcionális je lentőségének 
és az AMB-vel való kapcso la tának  tisztázása további 
vizsgálatokat igényel.

A közelm últban vált ism ertté , hogy az in te rleu k in -10 
(IL-10) egy fontos an tiin flam m atorikus hatású citok in , 
am ely a p roinflam m atorikus citokinek szekrécióját 
csökkenti (22,44). P rom oterén  eddig három  po lim orfiz
m us ism ert: a -1082-as, a -819-es és a -592-es pozíc iók
ban  (35, 48). Egyes tanulm ányok adatai a rra  u ta lnak , 
hogy  a -592 A alléi egy alacsonyabb IL-10 expresszióval 
tá rsu l (32,48). Ezzel az adatta l megegyezően a köze lm ú lt
ban  a -592-es A alléi és az ÁLD között összefüggést iga
zoltunk. Előrehaladott s tád ium ú (fibrosis vagy c irrhosis) 
287 alkohol indukálta m ájbeteg  50%-a legalább 1 A alléit 
ho rdozo tt, szem ben a kontro llcsoportban  észlelt 33% -os; 
p < 0,0001, OR: 2,04 [1,42-2,92] és a szignifikáns m á j
betegség nélküli alkoholistákban észlelt 34%-os gyako
risággal p = 0,017, OR: 1,76 [1,12-2,77] (29). T erm észe
tesen  a fentiekben vázolt megfigyelés jelentősége csak  a 
po lim orfizm usról nyert funkcionális adatok ism eretében  
értékelhető . Az eddig publikált tanulm ányok a rra  u ta l
nak , hogy a citokin-polim orfizm usok bizonyos k o m 
bináció ja növeli az oxidativ stresszre és/vagy endo tox in - 
aem iára  adott gyulladásos/fibroticus válasz m értéké t, 
am ely  fokozhatja az AMB kialakulásának kockázatát.

A z im m unválaszban szerepet já tszó  gének 
Az eddigiekben vázolt gének polim orfizm usai képesek 
a rra , hogy AMB-ben az im m unválaszt befolyásolják. 
Az ADH/ALDH gének és a CYP2E1 a hidroxietil gyökök  
és acetaldehid neoatigén m ennyiségét határozzák  m eg, 
m íg a TN Fa és az IL-10 polim orfizm us az előbbiekben 
em líte tt neoantigénekre ado tt im m unválasz m in táza tá t 
és m értékét befolyásolják. Az im m unológiai válaszban  
specifikusan részt vevő és az AMB-re való hajlam  
vonatkozásában legintenzívebben vizsgált géncsalád  a 
HLA antigénrendszer. K ülönböző populációkban elvég
ze tt tanulm ányok ellen tm ondó adatokról tu d ó síto tta k  
a HLA I és II osztályú antigének és az AMB kapcso la tá t 
illetően (18). A m ennyiben az eredm ényeket a vizsgált 
allélek szám ának m egfelelően korrigálták, a feltételezett 
összefüggések eltűntek. Egyetlen vizsgálat érdem el em lí
tést, am elyben a HLA B8/DR3 haplo típust ho rdozó  
cirrho ticus m ájbetegekben az alkoholfogyasztás id ő ta r
tam a  rövidebb volt, m in t a haplotípussal nem  rendelkező 
alkoholos cirrhosisos betegekben (41). E nnek a ta n u l
m ánynak  reprodukálása nagyobb esetszám és m o d ern  
vizsgáló m ódszerek alkalm azásával fontos in fo rm áció t 
szolgáltatna a HLA antigének AMB-ban já tszo tt szere
pének  m egism eréséhez.

Más gének
Az AMB-re való hajlam ot fokozó gének közé ta rtoznak  
feltehetően azok is, am elyek az extracellularis m á tr ix p ro 
teinek (kollagének, kollagenázok stb.) és a p ro teáz in 
hibitor alfa-1 an titrip sz in  (a-lA T ) szintetizálásában és 
lebontásában részt vevő fehérjéket kódolják. Korábbi 
vizsgálatokban az 1. típusú  kollagén és az a - lA T  alléljeit, 
valam int az AMB közötti kapcsolatot vizsgálták. Nincs 
adat a rra  vonatkozóan, hogy ezen allélok polim orfiz
m usa a betegségre való genetikai prediszpozíció t je len 
tené (18). Végül is a teljes hum án  genom  szekvenciája 
-  a projectet várha tóan  2005-ben fejezik be -  és az összes 
gyakori po lim orfizm us ism ertté  válik. Elm életileg képe
sek leszünk a rra , hogy m egism erjük, vajon egy speci
fikus gén specifikus allélje az alkoholos m ájbetegségre 
hajlam osít-e, és m iként hatnak  együtt ezen allélek a 
környezeti faktorokkal, például az étkezéssel. Folytat
nunk kell a kapcsoltsági vizsgálatokat is abban a rem ény
ben, hogy ú jabb  géneket tud junk  azonosítani.

(Az angol nyelvről történő szakfordítást és lektorálást Csepregi 
Antal dr. és Nemesánszky Elemér dr. végezték.)
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Szerkesztői megjegyzés: Az irodalomból ismertté vált az ADH6 
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enzimért, az ADH7 a IV. humán osztályba tartozó 2 ADH izoen- 
zimért felelős. Az ADH7 22 kb. hosszúságú (9 exonja, 12 intron- 
ja van) és 374 aminosavat kódol.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Pszichiátriai kórképek bőrtünetei
M oretti M agdolna dr. és Varga G abriella dr.

Heves Megyei Ö nkorm ányzat M arkhot Ferenc Kórház, Eger,
II. Pszichiátriai O sztály (osztályvezető főorvos: Lajos Z oltán dr.) 
Bőrgyógyászati O sztály (osztályvezető főorvos: Varga G abriella dr.)

A pszichoszomatikus bőrtünetek az autonóm idegrend
szer és az emocionalitás működészavarán alapulnak. 
Leggyakrabban a családorvos találkozik a pácienssel, a 
következő lépés a bőrgyógyász, végül (negatív ered
mények birtokában) esetleg a pszichiáter. Nem javuló 
viszketés, kivakart ekzemák mögött gyakran találunk 
idős korban Ekbom-szindrómát (bőrférgesség-téboly), 
s a terápiarezisztens allergiák depressziót is rejthetnek. 
A szerzők esettanulmányokkal illusztrálják a fentieket, 
egyben felhívják a figyelmet a citalopram és a risperidon 
kiváló terápiás hatására.

Kulcsszavak: pszichoszomatikus bőrtünetek, allergia, Ekbom- 
szindróma, bőrférgességtéboly, risperidon-terápia

A bő r és az idegrendszer kapcsolata -  nem csak  közös 
ectoderm alis eredetük  révén  -  régóta ism ert. A bő r pro- 
jekciós felület, am elyre valam ennyi belső szerv zavara 
kivetülhet (1, 14, 19). Egyes értelm ezések szerin t a b ő r
jelenségek lokalizációja sem  véletlen, szim bolikus je 
lentéssel bír.

Nyelvünk gazdag tá rh áza  a bő r és a psziché kapcso 
latára utaló m ondásoknak  (vastag bőr van az arcán; nem  
fér a bőrébe; bőrére m egy a dolog; félti a bőrét; jól érzi 
m agát a bőrében; le akarja m agáró l vakarni). A pszicho
szom atikus b ő rtü n e tek  oka az affektiv rendszer és a 
vegetatívum  kö lcsönhatásában  keresendő (u talunk  itt 
Somogyi Tamás átfogó közlem ényére [14]). Innen  idé
zünk, csak em lékeztetőül.

A lelki hatásra  k ialakuló ún. pszichogén derm atosi- 
sok két csoportját em elnénk  ki:

I. Pszichoderm atosisok: a vegetatív  zavarok -  é rreak 
ciók, m irigyreakciók -  állnak elő térben. Ilyen kórképek  
az acne vulgaris, a seborrhoea , valam int a viszkető b ő r
betegségek, m in t az u rtica ria  és az atopiás derm atitis.

II. D erm atoneurózisok: a pszichésen feszült beteg 
kóros m agatartása okozza. Ilyen az artefakt (a beteg által 
előidézett sérülések, m agyaru l fekély, b izarr b o rh iá 
nyok), a pszichogén excoriatio (a b ő r kivakarásával lé tre 
jö tt felületes hám hiány), a tr icho tillom án ia  (haj- és szőr- 
tépkedés).

Egyik leggyakoribb b ő rtü n e t a viszketés. Bőrgyógyá
szati osztályokon m egfigyelt tény, hogy  a beteget felzak
lató látogatás u tán  csalánkiü téses roham  keletkezhet

Psychosomatic dermatological symptoms. The expla
nations of the psychosomatic dermatological symptoms 
are based on the dysfunction of the emotional and auto
nomic nervous system. In the first instance the dermato
logical symptoms of psychic origin are examined by the 
general practioner, than the dermatologist and finally after 
negative findings -  the psychiatrist. Behind the non-im
proving, itching and scratched eczema sometimes was 
found either Ekbom-syndrome (often diagnosed as 
gerontological delusions of parasitosis) or therapy-resis
tant allergy (which conceals depression). The authors 
present condensed case -  stories (about delusions of pa
rasitosis and allergic syndromes) proving the excellent 
results achieved using citalopram and in the case of 
Ekbom-syndrome -  risperidone therapy.

Key words: psychosomatic dermatological symptoms, allergy, 
Ekbom-syndrome, risperidone therapy

(19). Kísérletek szám olnak be a rró l is, hogy azokon, akik 
az elm últ három  hónapban  tö b b szö r éltek át életet m eg
változtató eseményeket, alacsonyabb viszketési küszöbö t 
találtak, m int a hasonló élm ényekben nem  részesülteknél
(4). A viszketés -  latinul p ru ritu s  -  jelentése: sóvárgás, 
érzékiség. A vakarás szó a k ap arás , ásás szelídített fo rm á
ja -  ásunk, hogy találjunk valam it (1). Az alábbi eset- 
ism ertetésekkel dem onstráljuk , hogy  milyen kom plex 
okokra vezethető vissza a  k rón ikus, bőrgyógyászati 
te ráp iák ra  nem  javuló viszketés.

Esetismertetés
1. beteg
I. J.-né, 50 éves, nyugdíjas egészségügyi dolgozó. 1996 
februárjában bőrgyógyászati szakrendelésen jelentkezik azzal, 
hogy kb. 2 hónapja gyógyszerallergiája)?) volt, családorvosa 
látta, előzőleg torokgyulladás miatt kapott antibiotikumot. 
Bőre azóta is viszket, noha már nincs rajta semmiféle elvál
tozás. Zyrtec, Apulein krém- (unguentum hydrophilicum non- 
ionicum alapkenőccsel hígítva) terápia, valamint góckutatás 
kezdődik.

Egy hónappal később jelentkezik a beteg ismét, változat
lanul panaszos, nyakán különösen egy csecsemőtenyérnyi, hy- 
peraemiás terület viszket. Pimafucort-, Zyrtec-terápiában 
részesül ekkor. Két hónap elteltével jön kontrollra ismét a pá
ciens, időközben tonsillectomiát végeztek; góca nincs, panaszai 
továbbra is fennállnak. Egyre türelmetlenebbül sorolja: 
„tüskeszúrásszerű” érzéseket érez, „mintha valami át akarna 
törni”(0- Laboratóriumi leletei a normális tartományban: 
ideértve IgE., Bencard: macska + sajt + gyomok 4+. A beteg
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orvostól orvosig jár, pulmonológiai vizsgálata negatív. Újabb 
hónap múlik el, s egyre bizarrabb panaszokat hallunk: fehérje- 
tartalmú ételre „sűrű fehér nyák jön fel” a torkából, „össze- 
kapódik” a nyelőcsöve, nyomást érez a torkában. Egyik orvos 
eltiltja a fehérjetartalmú ételektől. Már jószerivel csak zöldsé
gen él, rohamosan fogy. Időnként úgy érzi, mintha égne a bőre, 
„mászkálna valami” rajta, „zsiborog”. A vakarózástól feltehe
tően valóban ismét jelentkeztek kiütések. Égő, csípő, maró 
érzésekről számol be.

A bőrgyógyász pszichiáterhez irányítja, ahol antidepresz- 
szánst és anxiolyticumot kap. Ekkor eszébe jut a betegnek, hogy 
évekkel ezelőtt a családban cérnagiliszta-fertőzés is volt, ezért a 
következő állomás az infektológia, ahol helminthiasis a kivizs
gálások során nem igazolódott, de ex juvantibus Mintezol-kúra 
történt. Az orvostól orvosigjáró,gyakran ellentétes instrukciók 
közt hányódó asszonynál hasmenés, hányás, exsiccalódás 
következik be (melyet a Mintezolnak tulajdonít), s belgyó
gyászati osztályra kerül felvételre (kiíró diagnózis: exsiccosis, 
neurosis depressiva). Ettől fogva pszichés állapota rohamosan 
romlik: azt érzi, „barázdák” jelennek meg a karján, fejére 
mintha „muslincaszerű valamik” szálltak volna, ha egy falat 
túrót eszik, már „összekapódik” a nyelőcsöve. Mintha a lábuj
jaiban is „mászkálna valami”. Paraesthesiái miatt neuroló
gushoz irányítják, ahol negatív statust véleményeznek, innen a 
pszichiáterhez vezet az út, psychosis depressiva diagnózissal 
utalják pszichiátriai osztályra, s ezzel véget is ér a beteg 11 hó
napja tartó vesszőfutása; 14 kg-ot lefogyva került felvételre.

Kórlefolyás
Pszichés statusa: tiszta tudat, m egtartott orientáció jellemzi. 
Hangulata deprimált, anxiosus. Gondolkodása beszűkült, hy- 
pochondriás tartalmak, carcinophobia, testképzavar („össze 
vagyok esve, ráncos a bőröm”), evéstől való rettegés dominál. 
Tactilis hallucinációkról, paraesthesiákról számol be (tüske- 
szúrásszerű érzések, „mászkálásérzés” stb.). Összességében 
pszichotikus szintű állapot regisztrálható.

Belszervileg: nyakán csecsemőtenyérnyi, hyperaemiás, 
viszkető terület hátán néhány papulosus elváltozás (vakarás
nyomokkal) -  egyebekben eltérés nincs.

Neurológiailag: a paraesthesiákon kívül nincs kóros tünet.
MMPI tesztvizsgálat:* konverziós személyiségzavar talaján 

depressziós tünetképződés, szenzitív készenlétiség, hypo- 
chondriás élményfeldolgozás. Részletesen és igen bőbeszédűen 
ecseteli tüneteit a beteg, pszichés betegségbelátása részleges. Az 
osztályon kezdettől fogva normál étrendet írtunk elő számára. 
Antidepresszívumként Seropramot (citalopram: per os és pa- 
renteralisan), valamint pszichotikus tünetek miatt Risperdalt 
(risperidon) 2 mg-ig emelve kap, Peritol, Sorbifer durules 
(időközben enyhébb vashiány derül ki), Folsav tablettákkal 
kiegészítve.

A kezelés 8. napján örömmel újságolja, hogy mindent meg 
mer enni, szinte már nem is érez viszketést, csak néha „egy kis 
zsiborgást” (megjegyzés: amikor korábban „allergiát okozó” 
ételt fogyaszt). A 2. hét végére minden panasza megszűnt. 
Ekkor meséli el, hogy természetgyógyásznál is járt, aki gyógy- 
teákat adott, és megerősítette abban, hogy „megrontója” van a 
faluban, akinek a betegségét köszönheti. A 3. hét után a risperi
don helyett már csak Nobriumot (medazepam) kap anxio- 
lyticumként, a citalopramot is 20 mg-ra csökkentettük. Hétvégi 
kimenőre engedjük, otthonában panaszmentes. Egy hónap el
teltével emittáljuk, 5 kg-ot hízott, jókedvű, aktív.

Az explorációk során lassan fény derült az igazi beteg
ségkezdetre: a bőrkiütések előtt kb. egy hónappal tárgyvesztés 
történt: egyetlen gyermeke otthonról városba került közép
iskolába, férje pedig távoli vidékre ment dolgozni. Az izolációt 
s a veszteségeket egyedül feldolgozni nem volt képes, családtag
jaiért folyamatosan aggódott. A hétvégeken hazatérő férjjel 
eközben matrimoniális súrlódásai is voltak: a férfi nem tudta 
megérteni feleségét, nem volt támasza. Nyomasztó gondolatait 
a beteg így senkivel nem oszthatta meg, ráadásul fián is ha
sonló tüneteket vélt felfedezni. A babonás falusi környezetben

*MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory

tünetei sajátos interpretációt kaptak. így vált tehát utólag 
szimbolikusan is értelmezhetővé a tünet (valami át akar törni, 
tüskeszúrások érik stb.).

Kétéves utánkövetés: kompenzált, azonban egy ízben, konf
liktusokkal terhelt időszak alatt, néhány napig ismét érzett 
„bizsergést” a bőrében, de már nem ijedt meg tőle, pszichiá
terével megbeszélte a hátteret, s bőrgyógyászati kezelésre nem 
is került sor. Beszámolt még olykor babonás hiedelmekről, 
de ez az adott kultúrkör részeként életvitelét nem befolyásolja 
lényegesen.

2. beteg
Z. K.-né, 61 éves nyugdíjas takarítónő. Hároméves betegség
kezdet: állítólag ételallergiát kapott (családorvos látta),„valami 
romlott ételtől”, mondja a pszichiáternek az osztályra való be
kerülésekor. Hidegrázások, láz, viszkető hólyagok keletkeztek, 
amelyek miatt állati fehérje-allergia diagnózis született, mely a 
későbbi bőrgyógyászati vizsgálatokkal nem igazolódott. Ez
után a beteg azonban csak zöldségeket és pirítóst mert fogyasz
tani. Mégsem javult, érzékeny lett a szagokra. Idézve: „Ha nem 
jót eszem, majd leszakad a vesém, a látásom is romlik. A szag 
még a lábam szárát is csípi. Hasítja az orrlyukamat”. (Ugyanezt 
mondja, rámutatva a pszichiáternő szobájában a vázában lévő 
rózsára is.) A virágillat is „égeti” a veséjét. Úgy érezte, a 
szobájából is bűz jön ki, ami csípi a lábszárát.

Egyre fogyott, hangulata is jelentősen rosszabb lett, s már 
félt az étkezésektől. A sor tehát: családorvos, bőrgyógyász, 
pszichiátriai rendelés, majd pszichiátriai osztályos felvétel.

Belszervi statusából: előzményében strumaműtét, belszervi 
eltérés nincs.

Neurológiailag: negatív, ezért egyelőre eltekintettünk továb
bi vizsgálatoktól, melyet az olfactorius hallucinációk egyébként 
indokolnának.

Pszichésen: tudata tiszta, megtartott orientáció. Deprimált 
hangulat, beszűkült gondolkodás jellemzi. Coenaesthesiform 
szervérzések, valamint olfactorius hallucinatiók emelendők ki. 
Intellektus korának megfelelő.

MMPI tesztvizsgálat: histrionicus személyiségszerveződés, 
hátterén szorongásos és depressziós jegyek, fóbiák, hypo- 
chondriás élményfeldolgozás, beszűkült adaptáció.

Hamilton-féle depressziós skála*: 23 pont.
A heteroanamnesztikus adatokból kiderült, hogy betegsége 

előtt is sensitiv, depresszív volt. Házastársa évekkel ezelőtt 
meghalt (alkoholista volt), lánya házas, távolabb lakik. A beteg 
harmincas éveiben járó, mentálisan retardált, iszákos, nehezen 
kezelhető fiával él kettesben. A fiút ő tartja el. Alkalmazkodási 
kapacitása kimerülőben van. A már ambulánsán megkezdett 
Seropramot folytattuk, Terflusine-(trifluoperazine) terápiával 
kiegészítve. Kezdettől normál étrendet kapott. Tünetei az 5. 
naptól csökkenni kezdtek -  ezért is tekintettünk el az organikus 
irányú továbbvizsgálódástól. Két hét után panaszai megszűn
tek. A testi tünetek betegség-összefüggése megbeszélhetővé 
vált. A fiával kapcsolatos alkalmazkodóbb viselkedésmód 
kialakításában hétvégi kimenői jól sikerültek, problémakeze
lése is javult. A lakásból áradó taszító szagok (mint taszító 
környezet) értelmezhetőek voltak. Tehetetlensége, önmaga 
ellen fordult agressziója (nem evés, fogyás) megérthetővé vált. 
A szavakkal ki nem fejezhető segítségkérés a testi tünetek 
(„testbeszéd”) révén jutott el környezetéhez.

A másik, bőrgyógyász és pszichiáter által relatíve gyakran 
látott és együttműködéssel kezelt kórkép, a nozológiai entitást 
tekintve vitatott Ekbom-szindróma (bőrférgesség-téboly) (2). 
A kórképről és kezelési lehetőségeiről igen gazdag irodalom áll 
rendelkezésünkre magyar nyelven is -  kiemelve Ungvári G. 
közleményeit - , ezért itt nem ismételjük (5, 6, 10, 16, 17, 18). 
A kórkép -  hovatartozása tekintetében -  ma sem tisztázott (8). 
Számos kórkép része: schizophrenia (utalunk Tényi T. és 
Trixler M. átfogó közleményére [15], involutiós depresszió, 
paranoid pszichózis stb.), de létezik ún.„tiszta” formája is, mely 
m egtartott személyiség mellett izoláltan tactilis hallucinosist és 
a megfertőzöttség téveszméjét jelenti. Kezelésében egészen a

* A 17 itemes Hamilton-féle depressziós skálán 16 pont felett: major de
presszió (Bech 1993.)
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legutóbbi évekig az Orap (pimozid) szinte egyeduralkodó 
volt, néhány éve azonban eltűnt a hazai forgalomból (4,18).

A pszichiátriai szerek palettája új, enyhébb mellékha
tású szerekkel bővült, idetartozik a risperidon is. Ekbom- 
szindrómában e szerről az irodalomban eddig csekély számú 
publikációt olvashatunk (3, 7, 13), de ezek kivétel nélkül jó 
eredményről adnak számot. Tapasztalatainkat szeretnénk 
illusztrálni, a kezelt betegek közül kiragadva két példát.

3. beteg
I. D., 77 éves nyugdíjas raktáros férfi. Előzmény: kb. három
negyed éve kialakult ekzema; bőrgyógyászati osztályos kezelés 
is történt. (Diagnózis: ekzema generalizata.) A beteg rendszere
sen járt bőrgyógyászati ellenőrzésekre, bőrfolyamata szépen 
javult. Néhány hónap elteltével azonban nem szűnő viszketés
ről kezdett panaszkodni. Úgy érezte, „mintha mozognának 
valamik” a testén. Pszichiáterhez irányította családorvosa, s 
Ekbom-szindróma diagnózisával pszichiátriai osztályos fel
vételre került sor.

A pszichiáternek a következőket mondta el: „muslincaszerű 
valamik” mozognak a testén, főleg a fejbőrön, „ragacsosak, 
levakarhatatlanok”, és ha lepotyognak, megtapadnak a többi 
testrészén is. Különösen a szőrrel fedett területeken találhatók, 
„nem mennek le”, mondja, „eszik a testemet”. Óvatosan fogal
maz, láthatóan szégyelli a tüneteit, mentegetőzik, hogy nem 
képzelődik, olykor inkább bagatellizál is. A permanens vaka
rózástól a már csak végtagokon megjelenő ekzema tovább rom
lik. Nem érzi betegnek magát, jó a hangulata, fizikai teljesí
tőképessége is kiváló, de bántja, hogy nem tud megszabadulni 
„ezektől”.

Statusából: alkarokon és lábszárakon vöröses, hámló, papu- 
losus bőrelváltozás, helyenként pörkök. Más eltérés nincs.

Neurológiailag: Közepes fokú halláscsökkenés, testszerte 
paraesthesiák (bogármászkálás érzete). Egyebekben negatív.

Pszichésen: tiszta tudatú, minden tekintetben orientált. 
Élénk, dinamikusból verbalizál. Hangulata megtartott, gondol
kodásában a bogaraktól való megfertőzöttség téveszméjén 
kívül más eltérést nem találtunk. Tactilis hallucinosis (tapintási 
érzékcsalódás). A disszimulációs törekvés szembetűnő. Szemé
lyisége jól integrált, mentális hanyatlásnak nincs jele.

Kórelőzményéből kiemelendő: 10 éve thrombophlebitis a 
jobb oldali lábszáron, 5 éve mérsékelt hypertonia, mely gyógy
szerekkel jelenleg is egyensúlyban van.

Laboratóriumi leletei: mérsékelt fokú eosinophiliától elte
kintve negatívak. Infektológiai és hematológiai vizsgálatok nem 
utalnak eltérésre. Fenti tünetei -  bőrférgesség-téboly (Ekbom- 
szindróma) -  indokolták a risperidon-terápia bevezetését. Egy 
mg-mal kezdve, 4 mg-ig emeltük a dózist. Korábbi gyógyszereit 
-  Estulic, Nitromint Retard, Furosemid, Trental -  a beteg vál
tozatlanul kapta. Hét nap elteltével már csökkentek a panaszok. 
Két hét múlva jelezte, hogy nem érzi a „mászkálást”, a bőre is 
szépen javult. Három hét után az osztályról emittáltuk. Két
éves utánkövetés: panaszmentes, nem szed neurolepticumot.

4. beteg
F. J.-né, 87 éves idős nőbeteg, aki a bal lábszár erysipelas-gyanús 
bőrfolyamatával került felvételre kórházunk bőrgyógyászati 
osztályára. Lábszárain és kezein mély vakarásnyomokat talál
tunk mellékleletként. Anamnézisében az utóbbi hónapokban 
2-3 kg-os fogyás, étvágytalanság szerepel. Laboratóriumi lele
tei közt vashiányos anaemia. Mellkas, hasi UH negatív. Egyedül 
él, unokahúga kíséri. Lábszárain, kezein „fekete bogarak jönnek 
ki”, a csizmájából mentek a bőrébe, elszaporodtak, csípik.

Pszichiátriai konzílium: tiszta tudatú, orientált. Tactilis 
hallucinosis (tapintási érzékcsalódás) és megfertőzöttség tév
eszméje, egyebekben negatív status. Intellektusa kornak meg
felelő.

Vélemény: Ekbom-szindróma (bőrférgesség-téboly). Javas
lat: estére 'h  mg risperidon, fokozatosan emelve 2 mg-ra.

Bőrviszketése, a bőrpír és vakarásnyomok egy hét alatt 
megszűntek. A kezelés 13. napján már „nincsenek bogarak”. 
„A sok erős gyógyszertől meggyógyultam” -  mondja a páciens. 
A beteget rendezett pszichés statussal bocsátottuk el a bőrgyó
gyászati osztályról otthonába, ismételt pszichiátriai konzíliu
mot követően.

Megbeszélés

U tóbbi két esetünket kom m entálva, k iem eljük a risp e ri
don-teráp ia  hatásosságát. Kevés m ellékhatással ren 
delkező, jó l adagolható (tab letta  és oldat is forgalom ban 
van), idősek által jó l to lerált szerről van szó, am elyet a 
gerontopszichiátriai kórképekben  szívesen alkalm azunk 
(3 ,8 ,11), az E kbom -szindróm a esetében m ég viszonylag 
kevés irodalm i adat b irtokában  is. E lengedhetetlenül 
fon tosnak  ta rtju k  azonban  a bőrgyógyász és pszichiáter 
együttm űködését, h isz ha ez jó  összm unkát jelent, a 
beteget nem  feltétlenül szükséges pszich iátria i osztályra 
áthelyezni (4. esetünkben  például), a konziliárusi „fel
ügyelettel” a bőrgyógyászaton is kezelhető. Igen fon
tosnak  érezzük a beteg felvilágosítását, a pszichés eredet 
lehetőségével való tap in ta tos szem besítést, h iszen  a b ő 
rön  látható , „objektív” eltérések lá ttán  a beteg  gyanak
vással fogadhatja az orvos feltevését, s az am úgy  is m ár 
tü relm ét vesztett, panaszaitó l régóta szenvedő dühösen , 
elutasítással reagálhat, tiltakozván a stigm atizálás ellen 
(„nem  vagyok én b o lond” stb.).

Tapasztalataink szerin t a tárgyszerű, em pátiás hozzá
állással, a betegek által hagyom ányosan elfogadott „idegi 
alapon” szófordulattal élve elm agyarázott kó rképbe a p á
ciens belenyugszik, s együttm űködése m egnyerhető. 
Term észetesen m indig  fel kell ajánlani a bőrgyógyászhoz 
való visszatérés lehetőségét is.

Következtetések

M akacs bőrtünetek , kezelésre nem  javuló ekzem ák, 
m egállíthatatlan p ru ritu so k , a bő rre  lokalizálódó p a n a 
szok szokatlan -  olykor b izarr  -  in terpretáció ja esetén 
érdem es a panaszok  h á tte ré t kicsit részletesebben 
m egvizsgálni, a beteget alaposabban explorálva. E lőször 
a családorvos, illetve bőrgyógyász, olykor belgyógyász, 
infektológus, de m ás szakm ák képviselői is ta lálkozhat
nak a fenti tünetekkel. A vizsgálatok sorozatátó l 
frusztrált beteg és orvos(!) is jobban  jár, ha m ielőbb 
kiderül, m i is áll a b ő rtü n e tek  hátterében.
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(Moretti Magdolna ár., Eger, Pf. 15.3301)

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

szakmai programjait, valamint egészségüggyel, 
orvostudománnyal kapcsolatos 

pályázatok, ösztöndíjak felhívásait 15 sor terjedelemig 
térítésmentesen közöljük

az Orvosi Hetilap előfizetői részére.
A pályázati hirdetmények ugyancsak térítésmentesek, 10 sor terjedelemig.

Mihályi Péter: M agyar egészségü gy: d ia g n ó z is  és terápia
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Gyermekkori diabeteses ketoacidosis
K rikovszky Dóra dr., Luczay A n drea  dr., Körner A nna dr. és M adácsy László dr.

Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, B udapest, I. G yerm ekklinika (igazgató: Tulassay Tivadar dr.)

Az inzulindependens diabetes mellitus legsúlyosabb 
akut szövődménye és a cukorbeteg gyermekek kórházi 
kezelésének, valamint mortalitásának leggyakoribb oka 
a diabeteses ketoacidosis. A betegség halálozása a het
venes évek óta változatlan (1-2%). A szerzők mun
kájukban az I. Gyermekklinikán közel hat év alatt kezelt 
89 diabeteses ketoacidosisos gyermek adatait dolgozták 
fel. Összehasonlították a korábban nem ismert és az is
mert cukorbetegek acidosisának súlyosságát, a hyper- 
glykaemia fokát, az anyagcsere-kisiklás feltételezhető 
okainak megoszlását és az ápolási időt. Súlyos acidosisú 
és enyhe acidosisú csoportokat különítettek el, és 
összevetették ezek laboratóriumi értékeit, intravénás in
zulin- és folyadékigényét, illetve a kórházi kezelés idejét. 
Vizsgálták továbbá a betegek felvételi tudatállapotát és 
a fellépő szövődményeket. A súlyos (n = 11) és enyhe 
(n = 78) acidosisú csoport vizsgált jellemzői közül (ter
mészetesen a pH és a BE kivételével) csak az intravénás 
inzulinadás ideje mutatott szignifikáns különbséget. 
A betegség súlyossága és a kórházi ápolás ideje között 
összefüggést nem találtak. A korábban nem ismert és az 
ismert cukorbetegek acidosisának súlyosságában nem, 
de a hyperglykaemia fokában szignifikáns különbséget 
találtak. Kiemelendő, hogy a legrövidebb kórházi ápo- 
lású -  már korábban ismert -  cukorbeteg gyermekek 
is több mint 7 napot töltöttek az intézetben.

Kulcsszavak: diabeteses ketoacidosis, laboratóriumi eltérések, 
ápolási idő

A diabetes m ellitus a leggyakrabban előforduló  endo
k rin  m egbetegedés gyerm ekkorban. G yakorisága az 
u tóbbi évtizedben E urópában folyam atosan em elkedett. 
A beteg gyerm ekek több m in t 95%-át ID D M  teszi ki 
(15,16).

Az IDDM legsúlyosabb ak u t szövődm énye és a cukor
beteg gyerm ekek kórházi kezelésének, valam in t m orta li
tásának  leggyakoribb oka a diabeteses ketoacidosis 
(DKA). A halál oka leggyakrabban in tracerebralis tö rté 
nés (ezen belül is az agyödém a). Az ú jo n n an  diagnosz
tizált diabetes mellitus 20-40% -ban (M agyarországon 
1994-ben közel 25% [24]) DKA form ájában jelentkezik).

R övid ítések: DKA = diabeteses ketoacidosis; IDDM = inzulindepen
dens diabetes mellitus

Diabetic ketoacidosis in childhood. Diabetic ketoaci
dosis is the most serious acute complication of insulin- 
dependent diabetes mellitus and the most frequent rea
son for hospital admission of diabetic children. The most 
frequent cause of death of these patients is also the dia
betic ketoacidosis. The mortality rate of the disease has 
not changed since the seventies (1-2%). In this work, the 
data of 89 patients with diabetic ketoacidosis were ana
lyzed. These patients were admitted to the 1. 
Department of Pediatrics of the Semmelweis University 
of Medicine between 1992-1997. The data (metabolic 
parameters, the causes of ketoacidosis and the length of 
hospital stay) of previously known diabetic children was 
compared with the data of previously unknown diabetic 
children. Our patients were divided in 2 groups: serious 
(n = 11), and mild-to-moderate (n = 48) acidosis.Their 
laboratory findings, their intravenous infusion-, and in
sulin demand and the length of their hospital stay were 
compared. The state of consciousness at their hospitali
sation and the concomitant complications were also ex
amined. Significant difference was found only in the du
ration of intravenous insulin administration (with the ex
ception of pH and BE, of course). There was no relation
ship between the seriousness of the disease and the du
ration of hospital treatment. It is noteworthy that even 
the previously known diabetic children with the shortest 
hospitalization spent more than 7 days at the depart
ment.

Keywords: diabetic ketoacidosis, laboratory findings, length of 
stay

Az inzu lin teráp ia klinikai bevezetése elő tt a DKA-t 
r itk án  élték túl. A m orta litás gyerm ekkorban jelenleg 
1-2% . Sajnos, h iába tö rtén t jelentős fejlődés a fo lyadék
te ráp ia  és az inzulinkezelés területén, ez az é rték  a h e t
venes évek óta változatlan. A DKA a 24 éven aluli d iab e
teses gyerm ekek halálozásának közel feléért felelős 
(4 ,13,20).

Jelen vizsgálat célja k linikánkon az elm últ közel h a t év 
alatt kezelt DKA-os esetek elemzése.

Beteganyag és módszer
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinikáján 
1992.január l.és 1997. októberi. közöttDKA diagnózissal kezelt 
gyermekek adatait dolgoztuk fel a kórházi dokumentáció 
Sápján. A DKA kritériumának tekintettük a 13,9 mmol/l-nél 
magasabb vércukor- és a 7,3 vagy ennél alacsonyabb pH-értéket.
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Vizsgáltuk a gyermekek életkorát, nem szerinti megosz
lását, hogy ismert cukorbeteg, vagy a diabetes első megje
lenése-e a DKA, illetve hogy a kialakult állapotot mi válthatta 
ki. A kórházba kerüléskor levett laborértékek alapján enyhe és 
súlyos acidosisú csoportokat különítettünk el. Összehasonlítot
tuk a két csoport vércukor-, ion- és ozmolaritás-értékeit, az 
ápolási napok számát, illetve az intravénás inzulin- és fo
lyadékigényt. Összevetettük még az ismert és a korábban nem 
diagnosztizált cukorbeteg gyermekekben kialakuló ketoacido
sis súlyosságát.

A vizsgált betegek az első órában 0,9%-os NaCl-oldatot 
10-20 ml/ttkg dózisban, majd a vércukor és a káliumszint is
mételt meghatározása után intravénás inzulin (0,1 E/tskg/óra 
kezdő adagban) és az infúziós oldatban -  amennyiben a diure
sis megindult -  szükség szerinti mennyiségben kálium-klori- 
dot (átlagosan 10-20 mmol/l-t) kaptak. A vércukorszint csök
kenésének maximális üteme az agyödéma megelőzése érde
kében 5-6 mmol/l/óra volt. A 16 mmol/1 vércukorszint 
elérésekor sóoldat helyett 5%-os glükózoldatot kaptak. A vér
cukorszint és az acidosis rendezését követően subcutan történt 
az inzulinbevitel.

Az adatok összesítését és statisztikai feldolgozását MS Excel 
5,0-ás programmal végeztük. Az eredményeket átlag ± SD for
mában közöljük. Az összehasonlítás során a p < 0,05 értékeket 
tekintettük statisztikailag szignifikánsnak.

Eredmények
A közel hat év alatt 74 (36 fiú és 38 lány) IDDM-es gyer
meknél összesen 89 esetben fo rdu lt elő DKA. É letkoruk 1 
és 17 év kö zö tt változott, á tlagosan  9,6 ±4,1 év volt. H ét 
gyerm eknél a vizsgált időszak alatt ismételten je len t
kezett DKA.

Az esetek nem  és kor szerin ti megoszlását m u ta tja  az
1. ábra. A korábban  ism eretlen IDDM -es betegek (54 eset 
-  61%) anam nézisében szinte kivétel nélkül szerepelt p o 
lyuria, polydipsia és fogyás, k isebb  szám ban gyengeség, 
fáradékonyság, hasfájás. A tü n e tek  a kórházba kerü lést 
m egelőzően átlagosan 1-3 h é tte l kezdődtek. Az ism ert 
diabeteses gyerekek (35 eset -  39%) anam nézise á lta lá
ban röv idebb volt (néhány n ap  -1  hét).

1. ábra: A DKA-os esetek nem és kor szerinti megoszlása

A kórházba kerüléskor m é rt laboratórium i értékek 
tek in te tében  a korábban nem  ism ert IDDM-es g y erm e
kek vércukorértékének átlaga szignifikánsan m agasabb 
volt, m in t az ism ert IDDM -es betegeké, az acidosis sú 
lyosságában azonban nem  volt lényeges kü lönbség  
(1. táblázat).

A korábban nem ism ert IDDM-es gyermekek DKA-já- 
nak hátterében 46 esetben (85%) provokáló tényezőt nem  
sikerült igazolni, míg 8 esetben (l5% ) fertőzés kapcsán

1. táblázat: Az ismert és korábban nem ismert IDDM-es gyerekek 
érkezési vércukor-, pH- és BE-értékeinek összehasonlítása 
(átlag ± SD)

Nem ismert 
IDDM

Ismert IDDM-es 
beteg ketoacidosisa P

Vércukor (mmol/1) 
pH
BE (mmol/1)

29,9 ±11,6 
7,19 ± 0,1 

-17,7 ± 5,56

24,87 ± 8,14 
7,19 ± 0,09 

-16,7 ± 5,56

<0,05
NS
NS

Fertőzés
(8 eset) Korábban nem ismert

Inzulin kihagyása 
(3 eset)

9%

43%

2. ábra: A DKA oka korábban ismert és nem ismert IDDM-es 
betegekben.

jelentkezett a betegség (2. ábra). Ezzel szemben az ism ert 
IDDM-es gyerm ekeknél (35 eset) közel egyenlő volt az ok  
fertőzés (15 eset -  43%), illetve az inzulinhiányból adódó 
anyagcsere-kisiklás kim utatható provokáló tényező nélkül 
(17 eset -  48%). H árom  további gyerm ek esetében (9%) az 
inzulin beadásának elmulasztása vezetett a DKA-hoz.

A kórházba kerüléskor talált pH -értékek alapján sú 
lyos (pH < 7,20) és enyhe (7,20 < pH < 7,30) acidosisú 
csoporto t kü lö n íte ttü n k  el (2. táblázat). 41 (46%) súlyos 
és 48 (54%) enyhe DKA-os eset fordult elő. A vizsgált 
labora tó rium i értékek közö tt szignifikáns kü lönbség  
csak a pH- és a BE-értékekben m utatkozott. Az átlagos 
szérum -elektro lit-, vércukor- és ozm olaritás é rtékek  
összehasonlításakor szignifikáns eltérést nem  ta lá ltunk .
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2. táblázat: A súlyos és az enyhe ketoacidosisban szenvedő betegek vizsgált jellemzőinek összehasonlítása (átlag ± SD)

Összesen Súlyos 
(pH < 7,2)

Enyhe
(7,2 < pH < 7,3)

P

Esetszám 89 41 48
pH 7,19 ±0,1 7,1 ± 0,09 7,26 ± 0,03 < 0,01
BE (mmol/1) -17,5 ± 5,4 -21,8 ±3,8 -13,8 ± 3,6 <0,01
Vércukor (mmol/1) 27,9 ± 10,8 30,0 ± 10,5 26,1 ± 10,7 NS
Na+ (mmol/1) 136,9 ± 4,7 136,4 ± 4,8 137,5 ± 4,6 NS
Korrigált Na+ (mmol/1) 143,3 ± 5,5 143,3 ± 5,6 143,3 ± 5,5 NS
K+ (mmol/1) 4,49 ± 0,7 4,64 ± 0,7 4,36 ± 0,7 NS
CN (mmol/1) 5,3 ± 2 5,3 ±2,1 5,3 ± 1,9 NS
Ozmolaritás (mosm/1) 316 ± 14 317 ± 14 314 ± 14 NS
Ápolási napok* 11,1 ± 4,3 10,8 ± 3,8 11,8 ± 4,6 NS
ív. inzulinigény (óra)* 26,0 ± 8,7 27,8 ± 8,5 22,4 ± 8,3 <0,05
ív. folyadékigény (ml/kg)* 136 ± 94 146,9 ± 95 120 ± 91 NS

^korrigált érték (lásd a szövegben)

Mivel a DKA-kor jelentkező m agas vércukorszint és 
esetleges hypertrig lyceridaem ia a szérum -N a-szint lá t
szólagos csökkenéséhez vezet, a valódi (korrigált) Na- 
értéket a következő képlet szerin t szám oltuk ki: korrigált 
Na = Na + ((vércukor -  5,6)/5,6) x  1,6. A szérum -N a,kor
rigált Na-, K-, CN -szintek m indkét csoportban a n o r
mális tartom ányba estek, a vércukor- és a szérum ozm o- 
laritás-értékek ped ig  a norm álisnál jelentősen m agasab
bak  voltak.

Az intravénás inzulinterápia ideje és az intravénás 
folyadékigény kiszámításakor egy enyhe acidosissal bekerült 
kisfiú adatait nem vettük figyelembe, mivel kezelése során 
agyödéma lépett fel, ami a DKA rendezése után is szükségessé 
tette az intravénás inzulin- és folyadékterápiát. Az ápolási 
napok számának feldolgozásánál nem vettük figyelembe egy -  
szociális okok miatt -  5 hónapig benn fekvő gyermek adatát.

Az enyhe és súlyos acidosisú csoport között szig
nifikáns volt a különbség az intravénás inzulinterápia 
ideje tekintetében, de a parenteralis folyadékszükségle
tet, illetve az ápolási napok  szám át nézve lényeges 
eltérést nem  találtunk.

A súlyos és az enyhe acidosisú csoportokon belül 
kü lön vizsgáltuk az ism ert, illetve (korábban) nem  is
m ert IDDM-es betegek kórházi kezelésének idejét 
(3. táblázat).

A súlyos acidosisú és korábban  nem  diagnosztizált 
csoportban  a fentebb em lített gyerm ek (szociális indok) 
adatá t nem  vettük  figyelembe.

A betegek tudatá llapo ta  a kórházi felvételkor 57 
(64%) esetben volt norm ális, 12 (13,5%) gyerm ek volt 
bágyadt, 14 (15,7%) som nolens, 4 (4,5%) zavart és 2 
(2,3%) eszm életlen állapotban  (3. ábra). A kezelés során 
m indegyikük neurológiai statusa rendeződött.

Szövődm ényként egy esetben jelentkezett folyadékre- 
tenció: egy 2 hónapos anam nézissel és súlyos ketoacido- 
sissal (pH = 7,0) kó rházba került, korábban  nem  ism ert 
IDDM-es gyerm eknél egyhetes kezelést követően láb
szárödém a alakult ki, testsúlya 11,3%-kal nőtt, és szabad 
hasűri folyadék je len t meg.

Bár a cukorbetegek fertőzésre fogékonyabbak, és a 
kórházi kezelések so rán  a nosocom ialis kórokozók ve-

3. táblázat: Az ápolási napok számának összehasonlítása 
(átlag ± SD)

Enyhe DKA Súlyos DKA p

Ismert IDDM 8,7 ± 5  7,8 ± 1,8 NS
Nem ismert IDDM 13,6 ± 3,3 13,17 ±3,6* NS
p < 0,05 < 0,05

^korrigált érték (lásd a szövegben)

3. ábra: A súlyos és enyhe acidózisú betegek felvételi 
tudatállapotának összehasonlítása

szélyeztetik őket, v izsgálatunkban  m indössze egy eset
b en  fordult elő an tib io tikus kezelést igénylő fertőzés 
torokgyulladáshoz társuló  o titis  m edia képében.

Két súlyos acidosissal (pH  =  6,88, illetve pH = 6,87) 
kó rh ázb a  került gyerm ek esetén  alakult ki vénás trom - 
bosis. Egyik gyerm ekben a vena fem oralisba k ö tö tt in 
fúzió helyén, a m ásikban ped ig  a vena iliaca ex terna 
te rü le tén . Ez utóbbi véna -  am it a th rom bus teljesen 
k itö ltö tt -  állapota az azóta eltelt ö t év alatt sem javult je 
lentősen.

A te ráp ia  során egy alkalom m al jelentezett CT-vel 
igazolt agyödéma: egy enyhe acidosissal felvételre ke
rült, ism ert cukorbeteg gyerm ek acidosisa (subcutan  in 
zu lin teráp ia és intravénás folyadékbevitel m ellett) 24 óra
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elteltével súlyosbodott és gö rcsö ln i kezdett. Az elkezdett 
deh idráló  kezelés és in travénás inzulinadás m ellett ál
lapota rendeződött. Esetünk is hangsúlyozza a DKA-ban 
szenvedő betegben szoros követésének  a szükségességét 
a te ráp ia  vezetése és a szövődm ények kivédése céljából.

A vizsgált időszakban halá los k im enetelű DKA nem  
fordult elő.

Megbeszélés
A vizsgálatunkban előfordult 89 m egbetegedés á t
lagéletkora 9,6 év volt, az ism éte lt DKA-epizódok d ö n 
tően serdülőknél jelentkeztek. Bár az irodalm i ada tok  a 
DKA előfordulásának gyakoriságában  általában lány
dom inanciáró l számolnak be (1, 6), az általunk vizsgált 
betegeknél a két nem kö zö tt lényeges különbség nem  
m utatkozott. Magyarázatul szolgálhat a fiú/lány arány 
u tóbbi időben  megfigyelt em elkedése (26), illetve hogy  a 
két nem  közti különbség a serdü lőkorban  válik je len 
tőssé (1), és eredm ényünktől eltérően az irodalom ban 
kb. 14 éves átlagéletkort em lítenek  (6, 14). M agyaror
szágon azonban a 14 éven felüli betegeket m ár felnőtt 
osztályok is elláthatják, így a gyerm ekkórházak beteg 
anyagában nem  feltétlenül szerepelnek.

Az IDDM első epizódjaként jelentkező DKA-os b e te 
gek átlagos vércukorszintje 29,9 mmol/1 volt, összhang
ban  az irodalm i adatokkal (24). Ez az érték sz ign ifikán
san m agasabb, mint az ism e rt cukorbeteg gyerm ekeké. 
Az acidosis súlyossága tek in te tében  azonban eltérést 
nem  ta láltunk . A m agyarázat a diabetes és a ketoacidosis 
patofiziológiájában lehet. A korlátozás nélküli cuko rbe
vitel és ß-sejtek pusztulásával lassan csökkenő inzu lin 
szint m ia tt folyamatosan em elkedő vércukorszin t a 
ko rábban  nem  ismert cukorbetegeknél hyperosm olari- 
tashoz, ozm otikus d iuresishez és dehidrációhoz vezet. 
A cidosis azonban még n em  jelentkezik, az inzu lin  m ég 
igen kis dózisban is képes a ketogenezis gátlására. 
A m ennyiben a tünetek nem  keltik  fel a szülők figyelm ét, 
úgy az inzulinterm elés tovább i csökkenésével a keto
genezis is elindul, a DKA típ u so s  képe jelentkezi. A ko
ráb b an  m ár ismert és kezelt IDDM-ben szenvedő 
betegek esetén a DKA anam nézise  rövidebb, hiszen a 
nem  megfelelő inzulinbevitel m ia tt a szérum szint ham ar 
eléri a  k ritikus értéket. A ketogenezis beindulásakor a 
vércukorszin t még nem  tu d  a korábban nem  ism ert d ia 
beteses gyermekeknél ta lá lt érték ig  em elkedni. A DKA 
során  a keletkezett béta-hidroxivajsav  a glükoneogenezis 
szám ára  m ár nem alkalm as szubsztrát, így a további vér- 
cukorszint-em elkedésnek m in d k é t betegcsoport esetén 
gátat szab (22), az acidosis súlyosságában a végső közös 
ú t (a k ritikusan alacsony inzulinszin t) m iatt különbség 
nem  jelentkezik.

A 89 DKA-os epizód közül 54 (61%) jelentette az 
IDDM első manifesztációját,és vezetett a cukorbetegség di
agnózisához. Ezen esetek dön tő  többségében közvetlen 
provokáló tényezőt nem  sikerült találni, tehát az alapbeteg
ség -  megfelelő terápia nélküli -  progressziója vezetett 
DKA-hoz (általában több  hetes anamnézis). Az ism ert 
cukorbeteg gyermekek esetében többnyire felderíthető 
volt az anyagcsere-kisiklás kiváltó oka (fertőzés, inadekvát 
inzulinterápia) és az anam nézis is rövidebb volt.

A súlyos és enyhe acidosisú esetek  labora tó rium i 
leleteinek összehasonlításakor a szérum -N a, korrigált 
Na, CN és az ozm olaritás terén a két csoport között 
különbséget nem  találtunk. Mivel a szérum -N a-, K-, és 
CN -érték m in d k é t csoportban a n o rm ál tartom ányon 
belül m ozgott, a  m agas szérum -ozm olaritásért a magas 
vércukorszin t volt a felelős. A két csopo rt közö tt a vér
cukor- és a kálium értékekben m utatkozó  eltérés közel 
szignifikáns szin tet ért el (p = 0,09, illetve 0,07). M indkét 
csoportban  a m agas vércukorérték átlagosan a diagnózis 
felállításához szükséges szint kö rü lbelü l kétszerese volt. 
A vércukorszin t és a betegség súlyossága közö tt az össze
függés az irodalm i adatokat tekintve is v ita to tt (6,14,24). 
A vércukorszin t em elkedésének m érték é t ugyanis szá
m os tényező befolyásolja; az ozm otikus diuresis (cukor
vesztés), a polydipsia (vízfelvétel általi hígulás) és a ke- 
ton testképződés (glükoneogenezis gátlása) csökkenti, 
ugyanakkor a cukorbevitel, a hányással tö rtén ő  folya
dékvesztés, illetve nem  megfelelő folyadékbevitel súlyos
bítja. A szérum kálium  az acidosis m értékének  m eg
felelően az intracellularis rak tá rak  te rhére  nő, ugyan
akkor a vesén keresztüli vesztés m ia tt ez je len tősen  m ó 
dosulhat, így az acidosis foka és a kálium szin t közö tt sem 
szükségszerű az összefüggés. A pH  és a BE a ketoacidosis 
súlyosbodásával csökken, a szignifikáns különbség tö r
vényszerű, h iszen  ez volt az összehasonlítás alapja.

Az enyhe és súlyos acidosisú betegek közö tt szignifi
káns kü lönbséget találtunk az in travénás inzulin terápia 
idejének tekintetében. Ez az idő körü lbelü l m indkét cso
po rtban  egy n ap o t jelentett (22,4, illetve 27,8 óra), am i a 
kórházi kezelés idejének (11,8, illetve 10,8 nap) csak 
körü lbelü l egy tizedét tette ki.

Az ápolási napok  számát tovább vizsgálva m egfigyel
hetjük, hogy  a korábban nem  ism ert IDDM esetén a b e 
tegek szignifikánsan hosszabb ideig feküdtek kórházban. 
Ilyen esetben  a beteg kivizsgálása, illetve a cukorbetegség 
beállítása több  időt vesz igénybe. E lgondolkodtató azon
ban, hogy  az ism ert IDDM esetén  jelentkező DKA 
kórházi kezelése is több m int egy h e te t vett igénybe, míg 
m aga az anyagcsere-kisiklás általában  m ár 24 (12-36) 
ó rán  belü l rendezhető.

Külföldi adatok  alapján az ism ert IDDM esetén in 
tézeti kezelésre 3-5  nap elegendő (2,5). Az ápolási n a 
pok szám ának  redukálásával je lentős anyagi m eg
takarítás érhe tő  el, és a gyerm ekek szám ára is kisebb 
m egterhelést jelent. A költségek további csökkentésének 
egyik m ód ja  a Linares és m tsai által vizsgált am buláns el
látás (14).

A szövődményként kialakult folyadékretenció pontos okát 
nem sikerült tisztázni. Etiológiaként nagyvérköri dekompenzá- 
ció, illetve inzulin okozta ödéma jön szóba. A súlyos acidosis 
keringésdepressziót okoz. Az említett betegben a folyadékre
tenció az acidosis rendezése után manifesztálódott. A hosszú 
anamnézis alapján az elhúzódó anyagcserezavar tartós car- 
dialis terhelést jelenthetett, melynek gyanújára a gyermek 
felvételét követően talált hypokalaemiától független EKG- 
eltérések is utaltak. A latens dekompenzáció a rehidráció 
hatására a kórházi kezelés során manifesztálódhatott.

Az irodalom ban  azonban m egem lítik  az inzu lin 
kezelés egyik  ritka m ellékhatását is, az ödém aképződést
(11). E lsősorban a korábban kezeletlen diabeteses bete
gekben, illetve az inzulin dózisának  jelentős em elésekor
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lép fel. N átrium retencióval, illetve fokozott vascularis 
perm eabilitással m agyarázzák. Lokalizált, illetve gene
ralizált fo rm ában  is jelentkezhet, spontán  szűnhet. Mivel 
az em líte tt esetben töltőnyom ásokat (CVP) nem  m értek, 
így utólagosan az etiológia nem  deríth e tő  ki. H aza
bocsátáskor a beteg tünetei megszűntek.

A DKA során a dehidráció, hem okoncentráció és a 
rom ló perifériás keringés a throm bosishajlam ot fokozza, 
míg inzulin hiányában a zsírsejtek által term elt prosz- 
taglandinok és a prosztaciklin csökkenti. A ketoacidosis 
során ritka a végtagtrombózis, de az irodalm i adatokban is 
találunk mélyvénás throm bosissal szövődött esetet (25).

A DKA leggyakoribb és legsúlyosabb szövődm énye az 
intracerebralis komplikáció: az agyödéma (súlyos form a 
előfordulása 3-8% ) és ritkán vascularis tö rténés (4, 7,18, 
20). Etiológiaként felmerült a dehidráció és az elégtelen 
m ikrocirkuláció, a kezdeti magas vércukorszint, a kezelés 
során  alkalm azott excesszív m ennyiségű (esetleg hipoz- 
moláris) oldatok, a plazm anátrium  koncentrációjának 
csökkenése, az ADH-elválasztás zavara. Az általunk feldol
gozott esetekben felvételkor 36%-ban találták  a tudatál
lapot különböző fokú zavarát, 2 esetben eszm életlen álla
potban került kórházba a gyermek. A teráp ia során egy 
alkalom m al jelentkezett igazolt, speciális te ráp iá t igénylő 
agyödém a. Felmerül tehát a kérdés: az agyödém a csak 
a kezelés vagy az alapbetegség szövődménye-e. Az irodalmi 
adatok sem  teljesen egységesek.

Míg Hoffmann és mtsai (10) az általuk vizsgált összes be
tegnél a terápiát megelőző CT-vizsgálattal klinikai tünetekkel 
még nem járó agyi duzzanatot találtak, addig más forrás in- 
tracranialis nyomásemelkedést csak a terápia megkezdését 
követően mért (12). Smetman és mtsai szerint a DKA kezelése 
során általában nem jelentkezik agyduzzanat (23). Egy közel
múltban végzett vizsgálat transcranialis Doppler segítségével 
kimutatta, hogy a DKA cerebralis vasoparalysist okoz, így az 
agyi keringés autoregulációja károsodik (9). Ez a kóros állapot 
a pH normalizálását követően rendeződik. E tény birtokában 
feltételezhetjük, hogy az érkezéskor fennálló tudatzavar hát
terében a vasoparalysisen alapuló agynyomás-fokozódás vagy 
a súlyos dehidráció, sav-bázis- és elektrolitzavar állhat. A pH és 
a cerebralis keringésszabályozás zavara közti kapcsolat meg
magyarázhatja, hogy miért találtunk -  más munkacsopor
tokkal összhangban -  az acidosis súlyossága és az érkezési tu
datállapot között korrelációt (6).

A DKA kezelése során  fellépő agyödém a kia laku
lásának  etio lógiájára több elm élet is született. Leggyak
rabban  diszekvilibrációs szindróm ával m agyarázzák. 
A DKA során  a magas szérum -ozm olaritás következ
tében  az agysejtekben ozm otikusán aktív  m olekulák 
képződnek  (12,13,19), am elyek m eggátolják a sejtek té r
fogatának jelentős csökkenését. Az em líte tt m olekulák 
csak lassan m etabolizálódnak, illetve tű n n ek  el a sejtek
ből. A m ennyiben a vércukorszint és így a szérum - 
ozm olaritás gyorsan esik, a víz az extracellularis térből 
a sejtekbe áram lik, és agyödém át okoz.

Az agyödém a elkerülésének érdekében a DKA által 
okozott dehidráció kezelésére egym ástól je lentősen külön
böző stratégiákat dolgoztak ki hasonló teráp iás ered
ményekkel (7, 8, 21). Újabb vizsgálatok felvetik annak 
a lehetőségét, hogy a korábbi nézettel ellentétben nem  a re- 
hidratáció m ódja, hanem  a vazopresszin-szekréció DKA 
által okozott zavara az agyödém a keletkezésének elsőd
leges oka (3,12,17). A vazopresszin szerepére u ta l az a tény 
is, hogy a beékelődéssel járó esetek közel felében alacsony 
korrigált szérum nátrium szinteket találtak. A súlyos, po 

tenciálisan halálos szövődm ény elkerülésének egyik lehe
tősége a korrigált szérum nátrium szint követése (7).

Összefoglalásként elm ondható, hogy a diabeteses ke
toacidosis kezelése sokat fejlődött, de gyerm ekkorban to 
vábbra is 1-2%-os a halálozása. A gyermek szám ára m eg
terhelő és a költséges kórházi kezelés elkerülésének egyet
len és legfontosabb m ódja a ketoacidosis megelőzése.

Köszönetnyilvánítás: A vizsgálatokat a Felsőoktatási Kutatási 
és Fejlesztési Pályázat (FKFP-1105/1997) anyagi támogatása 
segítette.
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A szerzők 120 gondozott szisztémás lupus erythemato- 
susos (SLE) betege közül kettőben keletkezett diffúz 
alveolaris haemorrhagia. Céljuk ennek a ritka, de súlyos 
manifesztációnak a bemutatása. Az 1. beteg 66 éves, 
a 2. beteg 22 éves nőbeteg, mindkettőjüknél kiterjedt 
szervi érintettséggel, köztük diffúz proliferativ lupus 
nephritisszel járó SLE állt fenn. A betegség diagnózisa 
előtt mindkettő anamnézisében szerepelt szteroid- 
kezelésre múló pneumonitis. A diagnózis után röviddel 
mindkét esetben rohamosan romló általános állapot 
mellett légzési elégtelenség, haemoptoe, akut anaemi- 
zálódás alakult ki. A tüdő radiológiai vizsgálata kétoldali 
diffúz, alveolaris jellegű transzparencia-csökkenést iga
zolt. Kortikoszteroid-kezelés mellett a pulmonalis vérzés 
átmenetileg megszűnt, azonban a betegek aktív SLE és 
kevert bakteriális és gombás fertőzés okozta sepsis 
következtében elhunytak. A boncolás az 1. betegben fi- 
brotizáló alveolitist és alveolaris vérzést, a 2. betegben 
immunkomplexek által kiváltott alveolocapillaris gyul
ladást és alveolaris haemorrhagiát igazolt. A diffúz alve
olaris haemorrhagia a SLE életveszélyes manifesztációja. 
Ennek felléptét szteroidkezelésre szűnő pneumonitis 
előzheti meg. Fontos az aktív diagnosztikus ténykedés, 
az intenzív észlelés és az agresszív immunszuppresszív 
kezelés. Elengedhetetlen a szekunder infectiók korai fel
ismerése és határozott kezelése. A legnehezebb feladat
nak a fenti kezelések optimális összehangolását tartják.

Kulcsszavak: szisztémás lupus erythematosus, diffúz alveolaris 
haemorrhagia, haemoptoe, kortikoszteroid, cyclophosphamid, 
sepsis

A diffúz alveolaris h ae m o rrh a g ia  a sz isztém ás lupus 
ery them atosus (SLE) ritk a , de életveszélyes m an ifesz tá
ciója, m ely aku tan  k ia laku ló  és progred iáló  dyspnoeval, 
hypoxaem iával, haem o p to ev al és anaem izálódással jár. 
F izikális vizsgálattal á lta láb an  m indkét tüdőfél felett 
d iffúzán  hörgi légzés, illetve ap ró  hólyagú szörtyzöre- 
jek  hallhatók, a m ellkasrön tgen-fe lvételen  k ite rjed t, 
összefolyó alveolaris je llegű  transzparenciacsökkenés

Diffuse alveolar haemorrhage is systemic lupus 
erythematosus. Of the 120 systemic lupus erythema
tosus (SLE) patients treated by the authors, two have 
developed diffuse alveolar haemorrhage.The authors' 
objective is to present this rare, but severe manifestation. 
Patients 1 and 2 were 66- and 22-year old women, res
pectively. Both had SLE with multi-organ involvements 
including diffuse proliferative lupus nephritis. Before 
the diagnosis of the disease, both patients had exprei- 
enced pneumonitis that resolved on corticosteroid treat
ment. Soon after the diagnosis, respiratory failure, 
haemoptoea and acute anaemia developed, accompa
nied by a rapid deterioration in the general condition. 
Chest radiographs revealed bilateral, diffuse, alveolar in
filtrates. The pulmonary haemorrhage temporarily 
ceased in response to corticosteroid treatment, but both 
patients later died in consequence of active SLE and 
mixed bacterial and fungal sepsis. Post mortem exami
nation demonstrated fibrosing alveolitis and alveolar 
bleeding in Patient 1, and an immune complex deposi
tion-induced alveolocapillary inflammation with alveolar 
haemorrhage in Patient 2. Diffuse alveolar haemorrhage 
is a lifethreatening manifestation of SLE. Its onset may 
be preceded by episodes of pneumonitis resolving on 
corticosteroid treatment. An active diagnostic workup, 
intensive observation and aggressive immunosuppres
sive treatment are the cornerstones of the management. 
The early detection and the active treatment of secon
dary infections are obligatory. The authors consider the 
most difficult challenge to be the optimum coordination 
of the above treatment modalities.

Key words: systemic lupus erythematosus, diffuse alveolar 
haemorrhage, haemoptoea, corticosteroid, cyclophosphamide, 
sepsis

lá tható  (3, 9, 10, 12, 21). A Szent-G yörgyi A lbert 
O rvostudom ányi Egyetem, I. Belgyógyászati K lin iká
ján  a 120 gondozott SLE-os beteg  közül 2 -ben (1,7%) 
alakult k i tüdővérzés és az in tenzív  kezelés ellenére 
m in d k e tten  m eghaltak. E se tism erte té sü n k  kapcsán  sze
re tn é n k  bem utatn i e súlyos m egjelenési fo rm át, és fel
dolgozni a tanulságokat. H ason ló  tém ájú  hazai közlés
rő l n incs tudom ásunk .
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Esetismertetés
M o r fo ló g ia i v iz sg á la ti m ó d s z e r e k
A vesebiopsziás szövetmintákat fénymikroszkóppal speciális 
festésekkel (perjódsav-Schiff [PÁS], Crossmon- és AFOG- 
trikróm, Jones-ezüst), direkt immunfluoreszcens (DIF) tech
nikával (IgG, IgA, IgM, C3, Clq, kappa, lambda, flbrinogén), 
valamint elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. Az autopsziás 
szervkimetszéseken fénymikroszkópos vizsgálat (speciális fes
tések: vese: PÁS, Crossmon; tüdő: PÁS, Crossmon, elastica, 
berlinikék), immunkomplexek kimutatására DIF-vizsgálat és 
elektronmikroszkópos vizsgálat (11) történt.

1. b e te g
66 éves nőbeteg, akinek SLE betegségét polyarthrits, Coombs- 
pozitív haemolyticus anaemia, leukopenia, nephritis, LE-sejt, 
antinukleáris antitest (ANA), anti-dsDNA, anti-SSA, anti-Ul 
RNP antitest-pozitivitás, csökkent C3-complement (35 mg%) 
szint alapján 1995 októberében kórisméztük. A vesebiopsziás 
mintában diffúz proliferativ lupus glomerulonephritis látszott, 
az aktivitást drótkacs-laesio, hyalinthrombusok, a glomerulu- 
sok 17%-ában fibrocellularis félholdak, valamint gócos tubu- 
lointerstitialis nephritis jelezte. A DIF-vizsgálat mesangialis és 
perifériás szemcsés IgG, IgA, IgM, C3 és Clq, az arteriolák- 
ban C3 és IgM, a tubulusok 50%-ában a basalis membránok 
mentén szemcsés IgG- és Clq-festődést mutatott ki. Az im
munkomplexek elhelyezkedését az elektronmikroszkópos vizs
gálat megerősítette. Kortikoszteroid-kezelést kezdtünk (pred- 
nisolon, 50 mg/nap).

Egy hónappal később haemoptoe, dyspnoe lépett fel, a mell- 
kasröntgen-felvételen kiterjedt, puhagócos beszűrődés alakult 
ki. A köpetből és bronchusmosó folyadékból az ismételt vizs
gálatok során egy alkalommal H. influenzae tenyészett ki. Koch- 
tenyésztés kórokozót nem igazolt, a bronchoszkópia során dif
fúz vérzés látszott a kislégutak felől, tüdőbiopszia nem történt. 
Antibiotikus és antimycoticus kezelés mellett a szteroidkezelést 
folytattuk, melynek következtében a panaszok megszűntek, 
a tüdőinfiltrátumok felszívódtak.

10 nappal később ismét dyspnoe, haemoptoe lépett fel, 
amely azonban néhány óra alatt igen súlyossá vált, emiatt is
mételten felvételre került, az intenzív osztályra. Jelentős anae- 
miát észleltünk, a mellkasfelvételen kiterjedt kétoldali alveo- 
laris jellegű infiltrátum látszott (1. ábra). A nagyfokú légzési 
elégtelenség miatt respirátorkezelést indítottunk. Az egyes tra
chea-, illetve bronchusváladék-tenyésztések során többféle bak
térium tenyészett, gomba nem volt kimutatható. A beteg vese
funkciója kezdetben normális volt, véralvadási zavar nem 
állt fenn. A klinikai kép SLE okozta diffúz alveolaris haemor- 
rhagia mellett szólt, így nagy dózisú szteroidkezelést (napi 
250 mg methylprednisolon) kezdtünk antibiotikum védelem
ben, amely mellett a tüdő radiológiai képe kezdetben ismét 
javult. Ezzel szemben a vesefunkció rohamosan romlott, 
ugyanakkor a folyamatos parenteralis vérnyomáscsökkentő 
kezeléssel is nehezen befolyásolható magas vérnyomás mellett 
nagy kiterjedésű agyvérzés alakult ki. A beteg befolyásolhatat
lan több szervi elégtelenség következtében, septicus állapot
ban, 15 napos észlelés után elhunyt.

A boncolás során a 2600 g tömegű tüdőben gócos vérzések 
és pneumoniára utaló törékeny, légtelen gócok látszottak. 
A vesék tömege 420 g volt, az agy (1400 g) jobb parietalis és 
occipitalis lebenyében egy 10 x 7 x 5 cm-es roncsoló vérzés 
helyezkedett el, a kisagyi mandulákon az öreglyuk benyomata 
kifejezett volt. A 350 g tömegű lépben septicus lobosodás 
keletkezett. A tüdő hisztológiai vizsgálata során kiterjedt friss 
és régebbi gócos intraalveolaris vérzés, hyalinmembrán-képző- 
dés, enyhe, gócos septalis fibrosis, valamint Candida albicanst 
tartalmazó abscedáló, necrotizáló bronchopneumonia mu
tatkozott. A vesében glomerulonephritises kép mellett a paren- 
chymában elszórtan Candida albicanst is tartalmazó gennyes 
gócok, a lépben hagymalevél rajzolatú artériák, a pericardiu- 
mon enyhe fibroticus megvastagodás látszott. A csontvelő 
hypocellularis volt. DIF-vizsgálat a tüdőről nem készült, a 
vesében a biopsziás észlelettel egyező immunkomplex depozí- 
ciót igazolt. A tüdő elektronmikroszkópos vizsgálata során, bár 
az értékelést az autolízis erősen korlátozta, az alveolocapillaris

1. ábra: Az 1. beteg A-P mellkasfelvétele 
Diffúz tüdővérzés jeleként diffúz, kétoldali, 
alveolaris jellegű transzparencia-csökkenés látható

basalis membránok mentén immunkomplexeket nem lehetett 
kimutatni. A halálok patológiailag is apoplexia és agyödéma 
következtében kialakult kisagyi herniatio volt. Az alapbán- 
talom a több szervet (tüdő, vese, érrendszer) érintő aktív SLE 
volt, a tüdőérintettség fibrotizáló alveolitist és alveolaris vérzést 
eredményezett. Ezekhez következményes elváltozásként gom
bás sepsis társult, melynek részjelenségei a gombás pneumo
nia, apostematosus pyelonephritis és splenitis voltak.

2. b e te g
22 éves nőbeteg, aki 1994-ben és 1996-ban már feküdt tüdő
gyógyintézetben gyulladásos tüdőinfiltrátum miatt. A mikro
biológiai vizsgálatok egyik esetben sem igazoltak kórokozót. 
Az 1996-ban kialakult pneumonitis kapcsán került sor CT-vizs- 
gálatra, amely alveolitist mutatott. Szteroidkezelés (napi 32 mg 
methylprednisolon, utóbb fokozatosan csökkentve, majd el
hagyva) mellett teljes klinikai gyógyulás következett be, a kont
roll CT-vizsgálat során enyhe tüdőfibrosis látszott az alveolitis 
teljes megszűnése mellett. 1995-ben oligoarthritis miatt elvég
zett LE-sejt és ANA-vizsgálatok negatív eredményűek voltak. 
Izületi tüneteinek ismételt jelentkezése, tisztázatlan eredetű 
anaemia és láz miatt 1997 elején újabb vizsgálatokra került sor, 
ennek során diagnosztizáltuk betegségét Coombs-pozitív 
haemolyticus anaemia, leukopenia, pericarditis, polyarthritis, 
proteinuria, valamint LE-sejt, ANA, anti- dsDNA, anticardio- 
lipin, anti-Ul RNP és anti-Sm autoantitest pozitivitás alapján. 
Ekkor kis adag szteroid (32 mg methylprednisolon/nap) 
adására láztalanná vált, és ízületi panaszai is lényegesen csök
kentek. Ezt követően került sor a vesebiopsziára, amely diffúz 
proliferativ glomerulonephritist igazolt aktivitási jelekkel: 
dróthurok-laesio, hyalinthrombus, fibrinthrombus, a glomeru- 
lusok 7%-ában sejtes félhold. A DIF-vizsgálat mesangialis és 
perifériás szemcsés IgG, IgA, IgM, C3 és Clq, az arteriolák 
falában C3 festődést mutatott, a tubulointerstitium negatív volt. 
Elektronmikroszkóppal mesangialis, subendothelialis és elvét
ve subepithelialis depositumok, az endothelsejtekben tubu- 
loreticularis testek látszottak. A vesemanifesztáció miatt infúzi
ós lökéskezelésben (3 egymást követő napon 375 mg methyl
prednisolon, a negyedik napon 600 mg cyclophosphamid) 
részesült.

9 nap múlva sürgősséggel ismételten felvételre került az in
tenzív osztályra egyre fokozódó nyugalmi dyspnoe, hőemel
kedés, anaemizálódás, kevés véres köpet ürítése és jelentős ál
talános állapotrosszabbodás miatt. A mellkasröntgen-felvéte- 
len mindkét tüdőfelet érintő diffúz, masszív, alveolaris jellegű 
transzparencia-csökkenés látszott (2/a ábra). Vizsgálatai jelen
tős anaemiát mutattak haemolysis nélkül, valamint igen jelen
tős proteinuriát (5-8 g/nap) és szemfenéki vasculitist. DIC, il
letve egyéb véralvadási zavar a laboratóriumi leletek alapján 
kizárható volt. A kezdeti köpet bakteriológiai tenyésztések 
negatív eredményt adtak, és friss EBV, CMV, toxoplasma-,
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2. ábra: A z  2 .  b e t e g  A - P  m e l l k a s f e l v é t e l e i
a )  K i t e r j e d t ,  k é to l d a l i ,  p u h a g ó c o s  i n f i l t r á t u m o k  
d i f f ú z  a lv e o l a r i s  v é r z é s  j e l e k é n t .
b) 1 0  n a p p a l  k é s ő b b  a  k o r á b b i  i n f i l t r á t u m o k  
h e l y é n  c s a k  e n y h e  r e t i c u l a r i s  r a j z o l a t f o k o z ó d á s  
l á t s z i k  a  t ü d ő b a s i s o k o n .  B a s a l i s a n  p a n g á s o s  
é r r a j z o l a t ,  v a l a m i n t  b a l r a  m e g n a g y o b b o d o t t  
s z í v á r n y é k  l á t h a t ó  m é g .
c) A  3  n a p p a l  k é s ő b b  k é s z ü l t  f e l v é t e l e n  r e c id ív  
v é r z é s  l á t h a t ó ,  j o b b  o l d a l o n  l a t e r á l i s á n ,
a  h i l u s  m a g a s s á g á b a n  m a s s z ív ,  h o m o g é n ,  
p n e u m o n i á n a k  m e g f e l e l ő  
t r a n s z p a r e n c i a - c s ö k k e n é s  á b r á z o l ó d i k .
E m e l l e t t  b a l  o l d a l o n  is  f o l t o s  b e s z ű r ő d é s  
m u t a t k o z i k ,  v a l a m i n t  m i n d k é t  o l d a l o n  
k i f e j e z e t t  r e t i c u l a r i s  é s  a p r ó g ó c o s  á r n y é k o k

mycoplasma-, varicella-fertőzést is kizártunk. A klinikai kép az 
alapbetegség aktiválódása és súlyos pulmonalis manifesztáció- 
ja mellett szólt, emiatt a methylprednisolon adagját napi 1000 
mg-ra emeltük.

Ennek hatására kezdetben a tüdőkép klinikailag és radioló- 
giailag is javulást mutatott, 13 nap elteltével az infiltrátum 
gyakorlatilag eltűnt (2/b ábra), a mellkasfelvételen finom, reti
cularis rajzolatfokozódás mellett basalisan pangásos érrajzolat, 
és balra jelentősen megnagyobbodott szívárnyék látszott. 
Ugyanakkor azonban a garatváladékból, köpetből és vizeletből 
vegyes baktériumflóra és gomba tenyészett ki. Emiatt váltott 
antibiotikus kezelés mellett antimycoticus kezelést adtunk, a 
szteroidadagot pedig fokozatosan napi 250 mg methylpred- 
nisolonra csökkentettük.

Már javuló közérzet és általános állapot mellett azonban 
igen gyorsan ismét diffúz alveolaris haemorrhagia jelentkezett. 
A beteg állapotát súlyosbította a jobb tüdőfélben megjelenő 
masszív, homogén, körülírt infiltrátum (21c ábra), és a gom- 
basepsisnek megfelelő klinikai kép. Szisztémás antimycoticus 
kezelés, antibiotikum-váltás, ismételten napi 1 g-ra felemelt 
methylprednisolon ellenére a beteg általános állapota ro
hamosan romlott, hamarosan respirátorkezelés vált szük
ségessé, majd befolyásolhatatlan hypoxia, masszív tüdővérzés 
következtében három nap múlva betegünk meghalt.

3. ábra: Diffúz alveolaris haemorrhagia képe a 2. beteg 
tüdejéből készült fénymikroszkópos metszeten 
A z  a l v e o l u s o k b a n  v a s t a g  h y a l i n m e m b r á n o k  ( c s i l l a g ) ,  v ö r ö s v é r t e s t e k ,  
i n t e r a l v e o l a r i s a n  h a e m o s i d e r i n - t a r t a l m ú  m a c r o p h a g o k .
T r ik r ó m  f e s t é s ,  4 0 x  n a g y í t á s

A boncolási lelet főbb eltérései: a 2100 g tömegű tüdőben 
összefolyó vérzések, 2-5 cm átmérőjű vérzéses infarctusok, 
akut purulens bronchitis és kétoldali akut fibrines pleuritis; 400 g 
tömegű vesék; az agy (1320 g) féltekéinek minden lebenyében 
0,2-0,3 cm átmérőjű gócos vérzések és lágyulások, a kisagy 
jobb lebenyében 2 x 1 x 1  cm-es vérzéses lágyulás. Fénymik
roszkóppal a tüdőben alveolaris haemorrhagia és haemo- 
siderin-depozíció, hyalinmembrán-képződés, az interalveo- 
laris septumok szakadása, valamint az interalveolaris terek gó
cos kiszélesedése látszott (3. ábra). Az utóbbit kollagénsza
porulat, mononukleáris lobsejtes és plazmasejtes beszűrődés és 
haemosiderin-depozíció okozta. A nodularis vérzéses infarctu- 
sokat angioinvasiv aspergillosis hozta létre. A kiserekben elvét
ve lobsejtes beszűrődés és enyhe intimalis fibrosis mutatkozott. 
Egyéb szervek szövettani eltérései: a glomerulusok 20%-ában 
félholdképződéssel járó diffúz proliferativ glomerulonephritis; 
az agyban, májban, vesében, myocardiumban angioinvasiv as
pergillosis; a pericardiumon enyhe fibrosus megvastagodás;
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4. ábra: A 2. beteg tüdejéről készült immunfluoreszcens 
felvétel
F i n o m  s z e m c s é s  I g G - f e s t ő d é s  a z  a l v e o l a r i s  b a s a l i s  
m e m b r á n o k  m e n t é n  (n y íl) . 4 0 x  n a g y í t á s

hypocellularis csontvelő. DIF-vizsgálattal a tüdő alveolocapil- 
laris basalis membránjai mentén IgG- és Clq-tartalmú im
munkomplexek (4. ábra), a vesében mesangialis és perifériás 
IgG- és Clq-pozitivitás, a bőrben pedig a dermoepidermalis 
junctio mentén szemcsés IgG-festődés igazolódott. A boncolás 
szerint a halált pulmonalis vérzés és haemorrhagiás-necrotizáló 
gombás pneumonia következtében fellépő légzési elégtelenség, 
valamint anigoinvasiv aspergillus sepsis együttesen okozta. 
Alapbetegség a tüdő- és veseérintettséggel, valamint több szerv
ben immunkomplex kisérvasculitis jeleivel járó SLE. A tüdő
érintettség immunkomplex-depozíció kiváltotta alveolocapil- 
laris gyulladásban és alveolaris vérzésben nyilvánult meg. 
A hypocellularis csontvelő a citosztatikus kezelés következ
ménye, illetve a gombasepsis részjelensége egyaránt lehetett.

Megbeszélés
A SLE-ben kialakuló diffúz alveolaris haem orrhag ia  az 
irodalm i adatok szerint ritka  szervi m anifesztáció: a 
betegek  2-6% -ában jelentkezik (3, 9, 15, 20) és m o rta li
tá sa  50-80% -os (3, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21). Gyorsan 
k ia lakuló  dyspnoe, légzési elégtelenség, haem optoe, m á s
sal nem  m agyarázható akut anaem izálódás, valam in t a 
m ellkasröntgen-felvételen lá tható  diffúz, finom , alveo
laris jellegű transzparencia-csökkenés jellemzi. A diffúz 
tüdővérzés elsősorban olyan betegekben lép fel, ak iknek  
betegsége aktív, és egyéb m a io r m anifesztációkkal (re- 
nalis, cerebralis és cardialis) is já r  (12).

A haem optoe még ism ert SLE-s betegek esetén is d if
ferenciáldiagnosztikai p rob lém át jelent. Mivel általában  
im m unszupprim ált betegekről van szó, a szóba jövő 
lehetőségek között első helyen állnak az infectiók , 
k ü lönösen  az angioinvasiv, haem orrhag iá t is okozó fer
tőzések, m int Pseudom onas aeruginosa, C ytom egalo
v irus, influenzavírus, legionella, aspergillus, M ycobac
te riu m  tuberculosis. A véres köpetü rítés ugyanakkor le
he t throm bocytopenia, pu lm onalis em bólia, pangásos 
szívelégtelenség, uraem ia, gyógyszerm ellékhatás (pél
d áu l m ethotrexat, cyclophospham id), disszem inált int- 
ravascu laris coagulatio (DIC), valam int oxigéntoxicitás 
következm énye is.

Mivel igen különböző kezelést igénylő k ó rá llap o 
to k ró l van szó, fontos a rendkívül gyors d iagnosztikus 
ténykedés. A pontos anam nézisfelvétel után m áj- és vese
funkciós, vérkép-, valam int koagulációs vizsgálatok m e l
le tt a köpet, illetve szükség esetén bronchoalveolaris 
lavage segítségével nyert bronchusváladék ru tin  és

speciális bak terio lóg ia i vizsgálatára van szükség (19). 
M ycobacterium  tuberculosis gyorsteszt és vírusszeroló- 
giai, illetve -tenyésztési vizsgálatok elvégzése is indokolt, 
továbbá szükség esetén echocardiographiás, illetve 
tüdőszcintigráfiás vizsgálat is elvégzendő. T isztázatlan 
esetekben a transbronchialis vagy nyito tt tüdőbiopsziá- 
nak fontos helye van a szövettani diagnózis felállításá
ban. K ülönösen érvényes ez azokban az esetekben, 
am ikor a tüdővérzés még nem  diagnosztizált SLE-s 
betegben jelentkezik, illetve akiknél a SLE irányában 
végzett szerológiai vizsgálatok negatív eredm ényt adtak.

Az irodalm i közlések a SLE okozta diffúz tüdővérzés 
kezelésében egybehangzóan a nagy adagú szteroid 
(> 250 m g /nap  m ethylprednisolon) adásának  szükséges
ségét hangsúlyozzák. Em ellett kiem elik, hogy cyclophos
pham id infúziós kezelés alkalm azása javítja a túlélés esé
lyeit (1 ,6 ,1 0  ,12 ,14), bár egy friss, nagy esetszám ot fel
dolgozó közlem ény éppen em elkedett m orta litást ír t le 
cyclophospham iddal kezelt betegekben (21). A klinikai- 
lag súlyos, kifejezett aktivitással, m agas keringő an titest
szinttel já ró  SLE-ben a plazm aferézis szükségessége fel
m erül, de egyértelm ű terápiás előnyt a tüdővérzés vo
natkozásában az eddigi analízisek nem  igazoltak (7,21).

A diffúz alveolaris haem orrhagia patológiai háttere 
nem  teljesen tisztázott. A közlem ényekben az in traalveo- 
laris haem orrhagia és haem osiderin-tartalm ú m acropha- 
gok m ellett az esetek egy részében pulm onalis capillari- 
tis látszott. Ez döntően neutrofil g ranulocitákból álló 
gyulladásos infiltratióval jellem ezhető, m elyet a sep- 
tum ok gyulladásos kiszélesedésével, feltöredezésével, in- 
terstitia lis elasztikus és kollagénrost-felszaporodással, az 
alveolusokban fibrines exsudatum m al, valam int hyalin- 
m em brán-képződéssel já ró  diffúz alveolaris károsodás 
kísér (4 ,6 ,1 7  ,21). Az esetek m ásik  részében úgynevezett 
„tiszta” vérzést (bland haem orrhage) írtak  le, ahol az int- 
raalveolaris vérzésen kívül egyéb lényeges fénym ikro
szkópos eltérés nem  látszott (1, 3, 5, 14, 16). H asonló
képpen nem  egységesek a DIF- és elek tronm ikroszkópos 
vizsgálatok eredm ényei, mivel az alveolocapillaris 
basalis m em brán  m entén  változó gyakorisággal m u ta t
nak ki im m unkom plex depositum okat (3, 4, 5, 6, 14 ,17,
20,21). N em  tisztázott, hogy azokban az esetekben, ahol 
im m unkom plexek nem  m utathatók  ki, m ilyen pato - 
m echanizm us vezet tüdővérzéshez. Az alveolaris m ikro- 
cirkuláció gyulladásos károsodása m indkét be tegünk 
ben m egfigyelhető volt, ezt 2. betegünkben  az im m u n 
kom plexek alveolocapillaris lerakódása válthatta ki.

A két beteg  k o rtö rténe te  -  egybehangzóan az iro d a l
mi adatokkal -  azt példázza, hogy SLE-ben a pu lm onalis 
haem orrhag ia  akut életveszélyt jelent, ezért gyors d iag 
nosztikus ténykedést kell folytatni, és intenzív  k ö rü l
m ények közö tt azonnali és agresszív kezelést kell k ez 
deni. Bár in te rku rrens infectio biztos kizárása kezdetben  
csaknem  lehetetlen, a SLE okozta diffúz alveolaris 
haem orrhag ia  diagnózisát tám ogathatja az, am it m in d 
két be tegünk  esetében tapasztalhattunk , hogy a súlyos 
tüdőképet a betegség extrapulm onalis tüneteinek  k ife 
jezett fellángolása is kíséri. A 2. betegben ezt a kifejezett 
p ro te inuria , a nagy transzfúziós igényű anaem ia, a k o 
rábban  nem  észlelt szem fenéki vasculitis, valam int n e u 
rológiai tüne tek  m egjelenése jelezte.

A típusos klinikai kép ellenére ez a beteg je len tett n a 
gyobb differenciáldiagnosztikai problém át. Mivel á l
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lapo tában  korábban  kisadag sz tero id  adására jelentős 
klinikai javulás következett be, m ajd  a nagyadag infú
ziós szteroid + cyclophospham id lökéskezelés után h a 
m arosan  d rám ai k lin ikai rom lás jelentkezett, felm erült 
benn ü n k , hogy esetleg a cyclophospham id toxikus m el
lékhatásával állunk szem ben. Az irodalom  a cyclophos
pham id  pulm onalis toxikus hatásai közül beszámol in- 
te rstitia lis pneum onitis , valam int egy beteg esetében 
akut, nem  cardialis eredetű  tü d ő ö d ém a kialakulásáról 
(2 ,8 ,13 ,18). Bár ezek a m ellékhatások  igen ritkák, de egy 
ado tt beteg esetén ezek lehetőségére is gondolnunk kell. 
A feltételezett toxikus m ellékhatás elsősorban kizárásos 
diagnózis, b ár az irodalom ban le írt szövettani kép (lym- 
phocytás és histiocytás infiltratio, fibroblast-proliferáció, 
endothelsejt-duzzadás) jó biopsziás m intavétel m ellett 
tám ogathatja  ezen jelenség fennálltá t (2, 8). M indezek 
alapján  úgy véljük, hogy bárm ely  kérdéses klinikai szi
tuációban  a bronchoalveolaris lavage (különösen infec- 
tio, m alignitás gyanúja esetén) vagy a nyitott, esetleg 
transbronchialis tüdőbiopszia (nem  teljesen tisztázott 
diagnózis esetén) elvégzése m inél h am arab b  indikált.

Figyelemre m éltó, hogy a fatá lisnak  bizonyult pu l
m onalis haem orrhag ia  egyik betegünk  esetében sem a 
tüdőérin te ttség  első jelentkezése volt. Az 1. beteget 3 h é t
tel, a 2. beteget 3 évvel, illetve 6 hó n ap p a l korábban sike
resen kezelték kortikosztero iddal au to im m un  eredetű
nek  ta rto tt tüdő in filtrá tum  m iatt. Fontos tanulság, hogy 
olyan betegben, akinél szisztém ás au to im m un betegség 
fennállása korábban  nem  volt ism ert, szteroidra szűnő 
pu lm onalis in filtrá tum  esetén részletes im m unológiai 
vizsgálatokat kell végeznünk, hogy a h á tté rb en  álló alap
betegséget m inél előbb k im utassuk. Ezen vizsgálatok 
eredm ényeinek kezdeti negativitása azonban  nem  zárja 
ki az im m unpatogenezisű  kórkép  lehetőségét, am int azt
2. betegünk  esetében is lá ttuk . E nnek a betegnek a k o r
tö rtén e te  a rra  is felhívja a figyelmet, hogy  a recidiváló, 
szteroidkezelésre reagáló pneum onitis  d rám ai gyorsa
sággal átcsaphat súlyos tüdővérzést okozó alveolaris 
capillaritisbe, am inek  kurativ  kezelése m ár lényegesen 
nehezebb. A recidívahajlam  m iatt az ilyen betegek n a
gyon szoros követése elengedhetetlen , és a klinikai kép 
függvényében ta rtó s, effektiv dózisú fenn ta rtó  szteroid- 
kezelés is m inden  esetben m egfontolandó.

A halálos kim enetelhez m indkét betegnél közvetlenül 
hozzájáru lt a kezelés szövődm ényeként kialakult igen 
súlyos bakteriális és gom basepsis. E szövődm ények az 
op tim ális kezelés m egválasztását rendk ívü l nehézzé 
teszik. Az im m unszuppresszió  következtében fokozott a 
bak teriális infectio veszélye, am ely m ia tt antib io tikum ok 
adása szinte elkerülhetetlen, ez azonban  a szervezet kom 
penzált m ikroflóráját m egbontva a gom bás felülfer- 
tőződést segíti elő, m elynek generalizálódása im m un
szuppresszió m ellett rendkívül gyors. A lehetőleg célzott 
an tib io tikus kezelés m ellett úgy gondoljuk, hogy tö re
kedni kell a m ycoticus felülfertőződés korai felismeré
sére, és annak  első jelei esetén szisztém ás antim ycoticus 
kezelést is kell indítani. A SLE-ben kialakuló, életve

szélyes diffúz pulm onalis haem orrhag ia  d iagnosztizá
lásának és kezelésének m egannyi nehézsége közö tt is 
kü lönösen  nagy feladat jövőbeni hasonló  betegeink 
kezelése során  az agresszív im m unszuppresszív  kezelés 
m ellett a megfelelő an tim ikrobás védelem  biztosítása, 
az im m unszuppresszív szerek megfelelő adagolásának  és 
a po tenciálisan  szintén életveszélyes o p p o rtu n is ta  kó r
okozók elleni küzdelem nek az összehangolása.
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HORUS

Orvostörténelem az interneten

A tö rtén e lem  a keresztény k u ltú rkö rben  egyszeri tö r
ténések  sora. A lineáris időszem léletet a kereszténység a 
judaizm us közvetítésével a perzsa vallási elgondolások
ból vette á t (1). Keresztény gondolatkörben  értelm ez
hetetlen  a görögség cirkuláris időszem léletén alapuló 
tétel: a tö rténe lem  az élet tanítóm estere.

A tö rtén e tírá s  feladata a m últ ú jraleírása, a tö rté n e t
író  saját szótára, m etaforarendszere segítségével. Az újra- 
leírás, újraértelm ezés az értelm ező kor-idősík jában 
helyezi el a m últbó l szárm azó, in te rp re tá lásra  érdem e
síte tt adatokat, és saját m etaforarendszerébe asszim ilálja 
azokat. É rtelm et kölcsönöz az adatoknak, egyúttal k i
tág ítja  a m indenkori jelen szellemi horizontját. M indez 
oly m ódon  jö n  létre, hogy az ú jraértelm ező tud ja , a 
kü lönböző  korok  szótárai, lexikonai, m etaforarendszerei 
összem érhete tlenek  és összehasonlíthatatlanok. A k ü 
lönböző m etaforarendszerek nem  lefordíthatok egym ás 
nyelvére, m ivel a fordítás előállítását lehetővé tevő n eu t
rális tapasz talati szféra nem  létezik, az em píria  nem  
elm életfüggetlen. Az elméletek nyelvileg és tapasz ta la ti
lag önm agukba zárulnak.

A m ás m etaforarendszerekben született elm életek bár 
nem  leford íthatok , de m egérthetők, a m etaforarendszer 
vagy lexikon elsajátításával. Ez a tanulási folyam at az, 
am ely nélkü lözhete tlen  a m últ újraértelm ezéséhez.

A különböző m etaforarendszerekben született el
m életek, adatin terpretációk a saját közegükben igazak. 
M inden m etaforarendszer a lehetséges világok m ás-m ás 
halm azához nyújt hozzáférést (2). Amikor az egyik gon
dolkodási stílusról a m ásikra tö rtén ik  áttérés, akkor a 
korábbi m etaforika értelmezte ism ereteknek nem  az igaz
sága, hanem  az igazságértékkel való rendelkezés lehető
sége változik meg. Az egyik m etaforarendszer vagy le
xikon term inusaiban  megfogalm azott kijelentések egy 
m ásik m etaforarendszerben nem  az igaz/ham is, hanem  az 
értelm ezhető és értelm ezhetetlen m inősítést kapják  (3).

A m etafora rendszerek nem  tek in thetők  igaznak vagy 
ham isnak , csak a segítségükkel m egtehető  állítások. 
A m etafo rarendszerek  a világ ú jraleírására szolgáló esz
közök, am elyeket hatékonyságuk m inősít. É rdek- és 
értékfüggő, hogy  m ikor melyik m etaforarendszer keretei 
közö tt hozzák létre az újraleírásokat. Egy-egy m eta
fo rarendszer m egváltozásával a világ változik m eg, és az 
a közösség, am ely a m etaforarendszert lé trehozta.

Az új m etafo rák  a régiekből születnek, és többé- 
kevésbé m egőrzik  a korábbi m etaforák  te rm inusait, 
fogalm i és k ísérleti eszköztárait. Az új m etafora által a 
korábbi te rm inusok , fogalmak, adatok új viszonyba

kerü lnek  egym ással, an n a k  megfelelően, hogy  az új 
m etafo rarendszert m ilyen értékek m entén hozták  létre, 
m ilyen problém ák m egoldására találták ki, m ilyen új 
in te rp re tác iókat és p redikciókat várnak el tőle. A k ü 
lönböző m etaforarendszerekben a dolgok kü lönböző  vi
szonyban vannak  egym ással, azaz a kü lönböző  m eta
forarendszerekben gondolkodó  em berek m ásn ak  látják 
a világot. A m etaforarendszerek egy-egy új v ilágot h a
tá ro zn ak  meg, am elynek a m egértéséhez vezető út a 
m etafo rák  m egtanulása. Ez az út ahhoz, hogy  a kortárs 
m etaforarendszerekkel ú jraértelm ezhetővé váljon a 
m últ, és az aktuális m etaforarendszer keretei kö zö tt igaz 
kép keletkezzen róla.

A m etaforarendszerek  változásaként é rte lm ezett tu 
dom ány tö rténe lem  időbelisége a m etaforarendszereket 
lé trehozó közösség tö rténetiségéből fakad. Az a tu d o 
m án y tö rtén e ti elképzelés, am ely a dolgok m ö g ö tti rejtett 
lényeg, vagy az igazság feltárását tűzte k i céljául, egy 
olyan abszolútum  m egközelítésére törekszik, am ely 
ah isto rikus. A folyam atosan változó viszonyok áram a
ként le ír t tudom ányfejlődés azonban a tö rténetiség  
hangsúlyozásával a tu d o m án y t visszahelyezi té r  és idő 
beli összefüggéseibe.

A világgal a nyelv ta r t  kapcsolatot; a m etafo raren d 
szerek, lexikonok, szó tárak  nyelvileg kifejezettek, és a 
nyelven keresztül nincs lehetőség egy időn és té ren  kívüli 
valóság elérésére. Az a tudom ányelképzelés, hogy  van 
egy ob jektív  világ és objektív  igazság, am ely a tudom ány  
és a m egism erés fejlődésének kerete, a kü lönböző  el
m életek, m egism erési stratég iák  és m etodológiák  
aszim pto tikus pontja, ah isto rikus, amely az időbeliség  és 
a véletlen kizárásával egy m ásod ik  világot k reál a  p latóni 
ideák m in tá já ra  (4).

A környezet és a hallgatóság változásával m egváltozik 
az, hogy  m ely vélekedések lesznek igazak, illetve melyek 
válnak igazolhatatlanokká, azaz a m egism erés és az 
igazság nem  tartalm aznak  ahistorikus elemeket. A tu d o 
m ány m in d en  elem ében időbeli.

Az u ralkodó  m etaforarendszer ism erete nélkü l a tu 
dom ányos tevékenység technológiává, rosszabb esetben 
technikává degradálódik. Elveszíti kapcsolatát a k u ltú rá 
val, az idővel és az adatok újraértelm ezésének és a dolgok 
közötti viszonyok feltárásának  gyakorlatával, és meg- 
fosztódik az új m etaforaterem tés lehetőségétől, a fejlő
déstől.

Egy ad o tt kor m etaforarendszerét a tu d o m á n y tö rté 
net fe ltárta  világleírási m ódok  ism erete nélkül n em  lehet 
elsajátítani, m ert azok az értékek, amelyek szem  elő tt
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tartásával hozták  létre a m etaforarendszert, azok a p ro b 
lém ák, am elyek megoldására k ita lá lták , és az, hogy m i
lyen új in terpretációkat és p red ikc iókat várnak el az új 
m etaforarendszertő l, a korábbi m etaforarendszerek is
m eretét feltételezi. A hatékony világleírás kulturális és 
tö rténeti determ inációkat ta rta lm az.

A ku ta tás célja a hasznosság, és ugyanannyi k ü lönbö 
ző hasznos eszköz van, am ennyi szolgálandó cél. A cél
m egjelölés kultúrafüggő, és ez a hasznosság kulturális és 
tö rtén e ti determ inációját je len ti. Ezáltal a hasznos esz
közök szám a beszűkül, és nem  válik  partta lanná a k u ta 
tás hasznosságának ideája.

Az antiesszencialista gondolkodás cen trum ában  az a 
gondolat áll, hogy egy dologról a többi dologhoz fűződő 
viszonyán kívül semmi sem tu d h a tó . A világhoz való v i
szonyulás és a világ leírása a do lgok  közötti relációk se
gítségével tö rtén ik  (5). A lényeg fogalm a ebben a gon d o 
la tkörben  az értelm ezhetetlen fogalm ak csoportjába so 
rolódott.

Az esszencializm us lényegkutatása a tö rténetiségnek  
egy olyan szemléletét alkotta m eg, am ely az időbeliség
ből való kilépésre törekszik. Az esszencializm us egy k ro 
nológiát rendelt az ism eretek m ellé, azt a látszatot keltve, 
m in tha folyam atos hatóerőkén t kezelné a tö rténelm et, 
ugyanakkor az abszolútum ok tételezésével tagadja az 
időbeliség jelentőségét. A tö rtén e lem  véletlenszerűsége, 
egyszeri és m egism ételhetetlen m ivolta ellentm ond az 
esszencionalista történelem szem léletnek.

Az abszolútum ot aszim pto tikusan  közelítő m egis
m erési elképzelés nem tám aszkod ik  a m últ ism ereteire, 
illetve csak annyiban, am enny iben  a m indenkori je len  
ism erete it reduktív m ódon a m ú lt ism ereteivel alá lehet 
tám asztan i. Ez az elképzelés teljességgel k iragadja a m ú lt 
ism erete it a saját m etaforarendszerükből, és ezáltal m eg
ham isítja  a m últat és az ism ereteket egyaránt. M indazon  
ism eretek , amelyek a jelen  ism ereteivel nem  egyeztet
hetők  össze, hamis m inősítést kapnak, és k ihu llanak  az 
esszencialista történelem szem lélet rostáján. Az e re d 
m ény egy a m indenkori m a irányába m utató „fejlődés”.

Az abszolútum  elérésére való törekvés és a je len  is
m ere te inek  értékelő jelleggel tö rté n ő  felruházása az a n 
tik  görög  esszencialista gondolkodás asszim ilációjának 
eredm ényeképpen vált a keresztény  ku ltú ra részévé. Az 
esszencialista gondolkodási trad íc ió  belesim ult a keresz
ténység eszkatológia tanába , és nem csak a tö rténelm i, 
hanem  a term észettudom ányos gondolkodásnak is a 
m eghatározójává vált. Az igazság és a lényeg ku ta tása  a 
végső dolgok m egism erésére irányuló eszkatologikus 
törekvés. Az objektivitás elérésére való törekvés a tu 
dom ányos igazságot, illetve a lényeget igyekszik abszo
lú ttá , a kinyilatkoztatás igazságaihoz hasonlatossá tenni.

A keresztény kultusz által létrehozott keresztény 
k u ltú ra  keretei közül a nyugati tudom ány m int a nyugati 
k u ltú ra  része nem léphet ki. A tudom ány tan ításai szem 
ben  á llhatnak  a keresztény k u ltú ra  bizonyos nézeteivel, 
de m ivel a tudom ány a m etaforáit, a szótárait, a g ondo l
kodási stílusát a keresztény ku ltú rából nyerte és nyeri, 
nem  haladhatja meg a kereszténység m etafo rarendsze
rének  határait. A nyugati tu d o m án y  a keresztény k u ltú ra  
része, és a keresztény ku ltusz  term éke. A m indenkori tu 
dom ány  csak egy azok közü l a m etaforarendszerek k ö 
zül, am elyeket a kereszténység m etaforarendszerén belü l

m in t alrendszereket, időről időre lé tre  lehet hozni. A tu 
dom ány fejlődése a keresztény m etaforarendszer egyes 
elem einek kiem elése, esetenkénti tú lhajtása révén lé tre 
hozott tudom ányos m etaforarendszerek  m egalkotása és 
m egújítása révén történik .

A tudom ány célja az, hogy m anipulálhatóvá, kontrollál - 
hatóvá tegye az általa leírt valóságot. Egy elmélet addig 
m arad fenn, am eddig ennek a célnak megfelel, azaz az 
elméletek nem  tekinthetők a valóság igaz leírásának. M ind 
az elméleteket, m ind  azokat az objektum okat amelyekre 
illenek, bizonyos fokig a tudom ány művelői konstruálják.

A tudom ányos elm életek sokprem isszás következ
tetések, am elyeknél a konzekvencia ham issága nem  ad 
eligazítást abban  az irányban, hogy  a sok prem issza 
közül m elyik felelős az elm élet ham isságáért, azaz az 
em pirikus ada tok  nem  adnak  tám ponto t annak  e ldön 
tésére, hogy m elyik  elmélet falszifikálódott. A „jó” vagy a 
„rossz” elm élet kiválasztását nem  racionális m egfontolá
sok, hanem  pszichológiai és szociológiai tényezők befo 
lyásolják (6). Mivel a rendelkezésre álló em pirikus evi
denciák szám os in terpretáció  lehetőségét engedik m eg, 
akár egym ással inkom patibilis elm életek is összeegyez
tethetők egy azonos em pirikus adathalm azzal. K övetke
zésképpen az em pirikus ada tok  nem hogy nem  cáfolnak, 
meg és nem  tám asztanak  alá egy elm életet, mivel m indig  
több, egyarán t m egalapozott in terpretációs lehetőség 
van adva, de m ég a rra  sem alkalm asak, hogy a lehetséges 
értelm ezések közö tti döntést elősegítsék.

Az em pirikus ism eretek kontex tusukból nem  rag ad 
hatok ki, azaz ahhoz, hogy valam i valam iként legyen 
észlelve, az észlelőnek a benyom ásait el kell helyeznie 
meglévő tu d á sán a k  összefüggéseiben. Ez jelenti az em 
píria elm élettel terhelt m ivoltát, az em píria tö r té n e 
tiségét, egyúttal az em píria és a teó ria  szétválasztásának 
értelm etlenségét. Az, hogy m ilyen területen folyik k u 
tatás, m ilyen m etaforák segítségével értelm ezik az em 
pirikus adatokat, milyen felfedezések születnek, nem  
független a m ár meglévő, az ad o tt időpontban igazoltnak 
elfogadott tudástó l. A tudom ány  elszakíthatatlan a tu 
dom ány tö rténeté tő l, és nem  m űvelhető a tudom ány
történelem  beható  ism erete nélkül.

A tu d o m án y  szám ára sohasem  léteztek kontex tus
független m ódszertan i no rm ák . „A tudom ánytö rténe t 
tanulsága az, hogy m ódszertan ilag  bárm i megfelel (any
thing goes). A tudom ány n em  kiválóbb riválisainál m ó d 
szere m iatt, m ivel n incsen m ódszere; nem  kiválóbb ered 
ményei m ia tt sem: ugyanis csak arró l van tudom ásunk , 
hogy a tu d o m án y  milyen eredm ényeket produkál, arró l 
azonban, hogy  m ás hagyom ányok nem  lennének-e 
esetleg sokkal eredm ényesebbek, nem  tudunk  sem m it. 
...en g ed n ü n k  kell m inden  hagyom ányt egym ás m ellett, 
szabadon kifejlődni, ahogy azt a szabad tá rsadalom  
alapelve kívánja.” (7)

A racionalitás egyike a tudom ányos trad íc ióknak  (8). 
K ülönböző tö rténelm i korokban  és társadalm akban  k ü 
lönböző racionalitási n o rm ák  voltak érvényben. Szám 
talan m egism erési m ódszer létezik, és nincs egy álta
lánosan érvényes m etalogika, am inek a segítségével a 
különböző gondolkodási trad íc iókat h ierarchiába lehet
ne állítani. A tudom ány k itün tete ttsége nem  egyéb ideo
lógiánál és m ás ideológiákkal szem beni felsőbbrendű
sége nem  m egalapozott (9).
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a b árm i m egfelel feyerabendi elve nem  csupán a 
tudom ány tö rténe tbő l leszűrt konzekvencia, h anem  egy
ben  m etodológiai alapelv is: egyetlen »norm a« fogad
ható el a tudom ányban , egyetlen k rité riu m a van a ra 
cionalitásnak, az, hogy  nem  szabunk a p rio ri, dogm a
tikus határokat a gondolkodás számára.” (10)

A „szabad tá rsad alo m ” lenne az, am i az in te rnettő l 
elvárható volna, azonban  az orvostö rténelem m el fog
lalkozó Web lapokon szinte kivétel nélkül a század első 
harm adának , ső t a XIX. század közepének-végének tu 
dom ányelm életi és tu d o m án y tö rtén e ti elképzelései k ö 
szönnek vissza. Azok a tudom ányfilozófiai és tu d o 
m ány tö rténe ti eredm ények, am elyek az 1950-es évektől 
kezdődően az 1970-es évek közepére-végére ta rth a ta t
lanná, érte lm etlenné és érte lm ezhetetlenné te tték  a veri- 
fikáció, a falszifikáció, a „tudom ányos m ódszer”, a „ tu 
dom ányos igazság”, a „tudom ányos ism eretek  valóság
vagy igazság tarta lm a” stb. fogalm akat, m eg sem  je len 
nek a m edicina tö rténetével foglalkozó oldalakon. 
Az újabb eredm ényekrő l nem  is szólva. E tények 
riasztóan  igazolják a feyerabendi tételt: a tudom ány  
ideológia.

Az alábbiakban néhány  Web oldal címe következik, am e
lyek ta rta lm a ih lette a fenti eszm efuttatást.
Link gyűjtem ények:
MEDICAL HISTORY ON THE INTERNET
http://w w w .anes.uab.edu/m edhist.htm
HISTORY OF THE HEALTH SCIENCES WWW.LINKS
http://www2.m c.duke.edu/m isc/M LA/HHSS/histIink.htm
W W W  VIRTUAL LIBRARY FOR THE HISTORY
OF SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE
http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm-medicine.htm
KAROLINSKA INSTITUT
http://w w w .m ic.ki.se/H istory.htm l
MEDWEB
http://www.M edW eb.Emory.Edu
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
http://w w w .nlm .nih.gov/hm d.htm l
HISTORICAL CENTER FOR THE HEALTH SCIENCES
http://w w w .m ed.um ich.edu/H C H S/m ain.htm

NEIL JOHN MACLEAN HEALTH SCIENCES LIBRARY 
http://w w w .um anitoba.ca

Egyéb hasznos linkek:
THE WELLCOME INSTITUTE
http://w ellcom e.ac.uk
VANDERBILT MEDICAL CENTER
http://w w w .m c.vanderbilt.edu/biolib/hc/collections.htm l
MALAPSIA UNIVERSITY-COLLEGE
http://w w w.m aba.bc.ca
TODAY IN THE HEALTH HISTORY HEADLINES
http ://w w w .intelihealth .com /IH /ihtIH it
THE ASCLEPION
http ://w w w .indiana.edu/~ancm ed/in tro .H T M  
ANCIENT MEDICINE/MEDICINA ANTIQUA 
http ://w w w .ea.pv t.k l2 .pa.us/m edant/index .h tm

E-text gyűjtemények:
LOUISE M. DARLING BIOMEDICAL LIBRARY 
HISTORY & SPECIAL COLLECTION DIVISION 
http://www.library.ucla.edu/libraries/biomed/his/hisdiv/htm 
THE ON-LINE BOOKS PAGE 
http://w w w .cs.cm u.edu/booksubjects.h tm l
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Kemenes Pál dr.

Harvey Cushing és a magyarok

1939. ok tóber 7-én hun y t el heveny szívinfarktusban h e t
venéves korában H arvey W illiam  Cushing a New Haven-i 
K órházban (1869. április 8-án  született). A korabeli 
Orvosi Hetilap  nekrológja a világ legnagyobb agysebé
szeként búcsúztatja őt, kihangsúlyozva, hogy „előbb az 
agysebészet, m ajd a neurológia, legutóbb az orvostör
ténelem  m estere volt” (6). A szűkszavú, 25 soros nekrológ 
m egem líti Cushing 1909-es budapesti tartózkodását, il
letve azt a büszkeségre jogosító  tényt, hogy „1931 óta 
egyetem ünk honoris causa Doctora”, a többi m agyar

vonatkozás taglalása azo n b an  nem  „férhetett bele” a b i
zonyára m egszabott terjedelm ű m egem lékezésbe. 
C ushing iskolaterem tő, az agysebészetet m egreform áló  
tevékenységét részletesen elem ezte az az előadás, am ely a 
B udapesti Királyi O rvosegyesület Elme- és Idegkórtan i 
Szakosztályában 1940. ja n u á r  22-én hangzo tt el (9). 
A m egemlékezés „helyszínét” az indokolta, hogy  Cushing 
a Budapesti Kir. Orvosegyesület levelező' tagja volt. Az 
előadó , Környey István  egyetem i m agántanár „elvi tu d o 
m án y tö rtén e ti érdeknek” tek in te tte  m egtalálni a választ:
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hogyan érte  el Cushing azt, h o g y  felism erései, eredm é
nyei m ár a következő nem zedék közkincsévé, m inden 
napi tevékenysége alapjává válhattak . Erre ugyanis csak 
az o rvostudom ány történetének „ ritk a  alakjai” képesek. 
Környey szerin t Cushing titka a b b a n  rejlik, „ahogyan ő a 
neu roch iru rg ia  feladatát és fejlődési lehetőségeit k o rtá r
saitól e ltérően  felfogta”. A m o d e rn  neurochirurgus -  
Cushing felfogásában -  nem  eszköze többé a kórism ét 
felállító neurológusnak, hanem  képes saját eseteit n em 
csak tünettan ilag , de kórélettanilag  is elemezni. A k ó r
élettani s anatóm iai sajátságok ism eretében  reform álta 
meg a m ű té ti technikát is. K orán  felismerte, hogy 
„a specializálódás alapja nem  a techn ika többé, hanem  
a problém ák, amelyeknek m egoldásához különböző 
részletdiszciplinák ismerete szükséges” (9). „Szépség
hibája” e k itű n ő  K örnyey-tanulm ánynak, hogy -  a m ár 
em lített nekrológtól eltérően -  egyáltalán nem  foglalko
zik C ushing m agyar vonatkozásaival. E dolgozat -  a te l
jesség igénye nélkül -  e h iány t igyekszik pótolni.

Cushing látogatásai Budapesten
Cushing először negyvenéves k o ráb an , 1909-ben a balti- 
m ore-i John Hopkins H ospital főorvosaként já rt B uda
pesten. A ugusztus 29-től u gyan is  itt ülésezett a XVI. 
N em zetközi Orvosi Kongresszus, am elyen az 1436 m agyar 
orvos m elle tt 1995 külföldi v en d ég  is részt vett. Az Egye
sült Á llam okat 202 orvos képviselte, a küldöttség vezető
je A. D. Bevan  (1861-1943), ch icagói egyetemi sebész
tanár volt. A többi am erikai vendég  közül csupán egy -  
tém ánk  szem pontjából fontos -  nevet em elünk ki: ellá
togatott Pestre s előadást is ta r to tt  a kassai születésű 
Gerster Á rp á d  Géza (1848-1923), ez idő tájt az A m erikai 
Sebésztársaság alelnöke és a N ew  York-i C haraka Club 
elnöke. A Charaka Club az o rv o si vonatkozású tö rté n e 
lem m el, irodalom m al és m űvésze tte l foglalkozó o rv o so 
kat töm öríte tte , rendszeresen rendezett vacsorái u tán  
előadásokat, felolvasásokat ta rto ttak : „így például H ar
vey Cushing, »the encephalic a r tis t«  Haller A lbert kö lte
m ényeiből olvasott fel” (12).

Mivel Cushing 1900-1901-ben  svájci, angliai és olasz- 
országi tanulm ányúton já rt, az európai orvosok közül 
többet is személyes ism erőskén t üdvözölhetett B uda
pesten. M indenek előtt egyik  tan ítóm esterét, Theodor 
Kochert (1841-1917), ak inek  o lda lán  Bernben alapvető 
összefüggéseket állapított m eg  az agynyom ás és v é r
nyom ás összefüggéseiről. Alig p á r  héttel budapesti ta lá l
kozásuk u tán  Kocher elnyerte az 1909-es orvosi Nobel- 
díjat „a pajzsm irigy élettana, k ó r ta n a  és sebészete terén  
végzett m unkásságáért”. Kezet rázhato tt az egykori balti- 
m ore-i kollégával, William Ő siénél (1849-1919) is, aki 
B udapesten  m ár oxfordi ta n á rk é n t, az angol egyetem ek 
nevében üdvözölte a kongresszust. Osler életrajzát 1925- 
ben m ajd  Cushing írja meg. „Valóságos rem ekm ű” -  á llít
ja  a kétkö tetes biográfiáról G rósz Emil (6), am i bizonyára 
nem  udvariaskodó túlzás, h isz en  1926-ban Cushing m eg
kapta a Life o f Sir William Osler cím ű m unkájáért a m a 
gyar szárm azású ú jságíró-kiadó által alapított Pulitzer- 
díjat (5).

C ushing term észetesen nem csak  régi ism eretségeit 
ú jítan i jö tt el Pestre, h anem  beszám oln i legújabb agyse
bészeti sikeréről. Cushing a m á r  em lített tanu lm ányútja  
során , Londonban került az idegsebészet bűvkörébe.

Asszisztált Sir V ictor Horsley-nek (1857-1916), a neu ro 
chirurgia egyik  ú ttö rő jének  és do lgozott a fiziológus 
Charles Sherrington  (1857-1952) labo ra tó rium ában  is, 
ahol ekkor m á r javában  folytak a k ísérletek  a m ajom 
agy elek trom osan  izgatható közpon tja inak  felderíté
sére. így „első kézbő l” ism erhette H orsley hősies k ísér
leteit az agyalap  akkoriban m ég rejtélyes funkciójú 
„függeléke”, a hipofízis daganatainak  eltávolítására.
P. Marie (1853-1940) és M inkow ski (1858-1931) felis
m eréseinek köszönhetően  az 1880-as évek végére tisz
tázódott, hogy  összefüggés van a M arie által le írt acro
megalia és a hipofízis m egnagyobbodása közt. Az ideg
sebész H orsleyt azonban a hipofízis m ás szem pontból 
érdekelte: d ag an a ta  a látóidegek összenyom ásával vaksá
got, a likvorkeringés akadályozásával ped ig  agynyom ás- 
fokozódást okozott. Horsley 1889-ben próbálkozott elő
ször h ipo fíz istum or eltávolításával, ám  a feltáráskor a 
daganatot inoperáb ilisnek  találta. Az elkövetkező két 
évtizedben csak  a neurochirurgia legbátrabb ú ttö rő i 
(Horsley, Krause, Schloffer) p róbálkoztak  -  több-keve
sebb sikerrel -  hipofízism űtéttel, keresve a legideálisabb 
behatolási u ta t az agyalaphoz (8).

M int je lez tük , Cushing refo rm áto ri tevékenységének 
egyik titka az az eltérő gondolkodásm ód, amellyel a lá t
szólag „tiszta” (agy)sebészeti p rob lém ákhoz közelített. 
Horsley is végzett néhány állatkísérletet, melyekből azt az 
elham arkodo tt konklúziót vonta le, hogy  a hipofízis k ö 
vetkezm ények nélkül eltávolítható. A kórélettan  irán t 
pályája kezdetétő l elkötelezett C ushing állatkísérletek 
sorozatával v iszon t arra a felism erésre ju to tt, hogy  a 
Vesalius által m ég glandula p itu itariának , nyálterm elő 
m irigynek ta r to tt  agyfüggeléknek életfontosságú funk 
ciója lehet s ezért teljes kiirtása, m in t gyógyító beavat
kozás m egkérdőjelezhető. C ushing állatkísérleteinek 
időszaka egybeesett az endokrino lóg ia m egszületésének 
éveivel, a vérbe  kiválasztott „serkentőszerek”, azaz a h o r
m onok (Starling, 1905) létének megsejtésével. Cushing 
feltételezte, hogy  a m egnagyobbodott m irigy  több 
„serkentőszert” term el s e „többlet” a m irigy  egy részé
nek eltávolításával m egszüntethető. 1909. m árcius 25-én 
e feltételezés a „legélettanibb k ísérlettel” , egy acrom ega- 
liában szenvedő 38 éves farm eren  elvégzett részleges 
hipofizektóm iával nyert m egerősítést. Öt hónap eltelté
vel e betege kazuisztikáját alapul használva ta rto tta  meg 
B udapesten figyelm et keltő előadását H. Cushing. Angol 
nyelvű előadásának  teljes szövege megjelent a XVI. 
N em zetközi O rvosi Kongresszus m unkálatainak  V ila  
kötetében (3).

Nincs te rü n k  rá  -  s nem  is célja e dolgozatnak -  a 16 
oldalas, a beteg  m űtét előtti s m ű té t u tán i állapotát, az 
acrom egalia legm arkánsabb tü n e te in ek  visszafejlődését 
dokum entáló  fotókkal illusztrált, élvezetes nyelvezetű 
előadás részletes ism ertetése. (A teljes szöveg m egis
m erését m elegen ajánljuk az idegsebészet és az en d o k ri
nológia tö rté n e te  iránt érdeklődőknek.) Csupán a dolgo
zat II. fejezetére hívjuk fel a figyelm et (1. ábra), am ely a 
hipofízis funkció jára  vonatkozó ism eretek  töm ör, up to 
date összefoglalója. Látható, hogy  nem csak baltim ore-i 
kollégája, W. H. Howell (1860-1945), hanem  a londoni
E. A. Schäfer -  a későbbi Sharpey-Schaffer (1850-1935) -  
m unkásságát is jól ismerte. N em  sikerült felderítenünk  
Paulesco k ilé té t, aki állatkísérleteivel megcáfolta H orsley
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has led to further confusion as to Hie actual pari, played by 
the  pituitary body in these, dissimilar states.

U . HYPOPHYSEAL FUNCTION.

Ma nits's clinical observations stimulated physiologists to 
a  renewed in terest in the gland, and it was found hv Howell 
•th a t  the posterior lobe (pars nervosa) contained a hiood-pres- 
sure raising principle and by Schäfer that a substance pro
ducing  diuresis was present in the same pari of the gland. 
H ere Mm m atter lias remained practically stationary so far us 
the  results o f injections are concerned.

SiMcti Horsley’s brief statement in 1886 to Ihe effect 
that he had removed the hypophysis from u lew dogs with
o u t appreciable effect there have been endless reportf, of 
investigations on animals of various species by divers opera
tive procedures, which have left the question of extirpation 
and its  consequences a m ost unsettled one. Some have 
claim ed that removal of the gland is incompatible, with life; 
o thers that its loss has no effect on the physiological status 
of the  animal whatsoever. A series of successful extirpations 
in dogs by a new operative method, however, has led P al1- 
lesco to emphasize again that the gland is essential to life ; 
for after a total hypophyseotomy all of the animals succumbed 
in the  course of a few days to h definite train of symptoms 
(cachexia hypophyseopriva): a fragment of the gland, on the 
o ther band, was found to have been left in oitu in all of the 
animals which survived.

1. ábra: Részlet Cushing budapesti előadásából

1886-ból szárm azó állítását a következm ények nélküli 
hipofizektóm iáról. E kísérletekből (is) k iindulva végezte 
el Cushing a sikeres parciális agyfüggelék-kiirtást acro- 
megaliás betegén. „Büszkeséggel gondolhatunk reá, hogy 
a hypophysis m űködésére  vonatkozó első közlése itt Bu
dapesten: az 1909-i nem zetközi orvoskongresszus kere
tében hangzott el” -  em lékezik m ajd egy em berö ltő  m úl
tával a kongresszus résztvevője s a m agyar ( id e g s e 
bészet egyik ú ttö rő je , Pólya Jenó' (13). Nos, ha Pólya ál
lítása a p rio ritás t illetően korrekcióra is szorul -  az első 
közlés valószínűleg a JAMA hasábjain jelent m eg m ár 
1909 jú liusában  (4) - ,  ez a tény nem  „m agyarázza” a 
későbbi szerzők (8, 9) „feledékenységét”, akik em lítést 
sem tesznek Cushing bud ap esti előadásáról.

Cushing m ásodszor húsz  év m últán, 1929-ben já r t 
Budapesten -  ekkor m ár a boston i H arvard  Egyetem 
professzora és a Peter Bent Brigham  H ospital sebész
főorvosa, az idegsebészet világszerte elism ert nagy
m estere. Pestre m égsem  agysebészként, hanem  orvos
történészként érkezett, tarso lyában  a még friss Pulitzer- 
díjjal. A Deutsche Gesellschaft fü r  Geschichte der M edizin  
und N aturw issenschaft 1929 szeptem berében a m agyar 
fővárosban ta rto tta  m eg évenként szokásos vándo rgyű 
lését -  ez volt a Társaság egyetlen ném et nyelvterületen 
kívül ta rto tt, nem zetközi jellegű összejövetele (1). 
A m erikát C ushingon kívül a w ashingtoni Fielding H. 
Garrison és a m agyar szárm azású  Stephen d ’ Irsay k ép 
viselték -  ez u tóbbi C ushing pályakezdésének városából, 
Baltim ore-ból érkezett Budapestre. G arrison ceyloni 
(ma: Srí Lanka) m ágikus kéziratokat m utato tt be, d ’ Irsay 
pedig a m edicina és az egyetem  viszonyáról értekezett -  
Cushing nem  ta rto tt előadást (2).

M agyarok Cushingnál
Cushing baltim ore-i, m ajd  1912-től bostoni m űtő je az 
idegsebészek M ekkája. Cushing m int tan ítóm este r is 
nagyon szigorú volt, m unkatársa itó l s tanítványaitó l szi

gorú  m unkafegyelm et és m axim ális odafigyelést követelt 
meg. Jellemző „m egszállo ttságára” az alábbi tö rté n e t: egy 
idegsebész-találkozó tudom ányos p ro g ram ján ak  befe
jeztével a kollégák az ebédlő  felé siettek, am ikor Cushing 
a Brigham  H ospital-beli m űtő je m egtekintésére invitálta 
őket. Látva a nem  te tsző  fejcsóválásokat, C ushing így 
szólt: „Akit az evés érdekel, maradhat, akit a tudom ány, 
kövessen” (7).

Több m agyar sebész is m egfordult C ushing m ű tő i
ben . Büszkeséggel írh a tju k  le -  nem csak tanítványként! 
M anninger Vilmos (1876-1945), a János K órház sebész 
főorvosaként já rt az akkor m ár világhírű Cushingnál: 
„A m ikor 1914-ben új b o sto n i intézetében fölkerestem , 
kérdést intéztem  hozzá, m ié rt nem  használja a trepa- 
n a tió ra  az akkor m ár jó l bevált helybeli érzéketlenítést. 
Válasza m egdöbbentett. Ő, aki 1902-ben K ochernél el
sőnek dolgozta ki a  sé rv m ű té t helyi érzéketlenítésének 
bonctan i alapjait, nem  m erte  m egpróbálni ezt a ko
ponyasebészetre kü lönösen  fontos eljárást, m e rt félt a 
m ár akkor sok bajt okozó igénypöröktől. M ásnap kéré
sére én végeztem klin iká ján  az első helyi érzéketlenítést. 
A nnyira megvolt eredm ényével elégedve, ho g y  azó ta ő 
lett A m erikában ennek  a m ódszernek  leglelkesebb szó
szólója” (11).

A többség persze első so rban  tanulni já r t  C ushing- 
hoz. Bakay Lajosnak  (1880-1959), a b u d ap esti II. Se
bészeti Klinika vezető jének  tám ogatásával a k lin ika 
fiatal tanársegéde, L ang Imre  Rockefeller-ösztöndí- 
ja skén t 1930 őszétől egy éven át tanu lm ányozta  az 
am erikai idegsebészek m unkáját. B ostonban Cushing, 
B altim ore-ban Dandy, C hicagóban Bailey o sz tá lyán  ta 
nu lt, m ajd több h ó n a p o t tö ltö tt el a rochesteri Mayo 
K linika idegsebészetén (14). T anulm ányútjáról rész le te
sen  beszám olt az O rvosképzés 1933-as K ülönfüzetében, 
am ely a Bakay K linika m unka társa inak  do lgozata it adta 
közre.

Lang plasztikus, au ten tikus képet fest az 1930-ban p á 
lyája csúcsán álló -  a K ülönfüzet m egjelenésekor m ár a 
New Haven-i Yale Egyetem  ideggyógyásztanáraként m ű 
ködő  -  Cushingról: „A m ű tő b en  világos kékesszürke, 
m unkászubbonyszerű  ö ltözéket viselő, alacsony, sz ikár s 
fiatalosan ruganyos m ozgású Cushing igen g y ak ran  m a
ga készíti elő a beteget m ű té t előtt, beleszám ítva m ég a 
haj leborotválását is . ..  Az anaesthesiát az esetek  tú l
nyom ó szám ában helybeli érzéstelenítéssel v ég z ik ... a 
hypophysis-tum orok feltárásánál a transfron talis osteo- 
plasticus m ódot h aszn á lja ... M inden felesleges m ozdulat 
nélkül, energikus, egyenletes tem póban, de v iszont a leg
kisebb részletre is k ite rjedő , aprólékos figyelem m el 
végezve a m unkát, a feltárás m aga m ár 1-1 1/2 órát 
szokott igénybe v e n n i... A m ű té t közben lehetőleg ébren 
ta rto tt beteg általános á llapo táró l időnként a beteghez 
in tézett kérdésekkel igyekszik tájékozódni: beszélget 
vele, nyugtatja s egyúttal a m ű té t alatt, esetleg a m ű té t 
következtében kifejlődött idegrendszeri tüne teke t igyek
szik regisztrálni és értékesíteni. A tum or eltávolítása u tán  
a leglelkiism eretesebb vérzéscsillapítás hosszadalm as 
m unkáját céltudatos tü re lem m el végzi.

A z  agysebészet az a terület, ahol sietni nem  szabad. 
M ű té t közben sebtében végzett megoldásokra vagy a 
beteg f iz e t  rá helyrehozhatatlanul, vagy az operáló maga, 
utóbb sokszorosában ráfordítani kényszerült m unkával.

189



A z agysebészetben egy-egy el- vagy akár lenézett kis m o
mentumon fordulhat meg minden. És ilyen momentumok  
sorozata az egész műtét.

Az egyik m űtété végén m o n d ta  Cushing e szin te 
m ottószerű  összefoglalást e so rok  írójának. És valóban, a 
szakadatlan m inden kis részletre  is ráterjedő, m esteri 
kézzel végzett, lelkiismeretes m u n k a  -  és nem  valam i 
pepecselés -  szolgál m agyarázatul, hogy Cushing m ű té té i
3-4 , sőt 6 ó rán  tú l is el szoktak h ú zó d n i” (10).

Lang felfigyelt arra is, h o g y  Cushing nem  d ik tá l 
m űtéti leletet, hanem  saját kezűleg  vezeti be azt a beteg  
kórlap jába a  m űté t után azonnal, gyakran vázlatos ra jz 
zal is illusztrálva a m űtét so rán  talált kó rbonctan i v i
szonyokat s azok megoldási m ódjá t. így a kórlap  „az 
egyes szám  első személyében í r t  m űté ti leírással együ tt 
classicusan örökíti meg az ese tre  vonatkozó tényeket és 
az azokból levonható tanulságot” (10).

Lang tapasztalatait is felhasználva indul m eg 1935- 
ben a II. Sebészeti Klinikán a rendszeres agysebészeti 
tevékenység. Az első idegsebészeti osztály 1942 jú n iu sá 
ban létesült Kolozsvárott az 1940-es Cushing-m egem - 
lékezést ta rtó  Környey István vezetése alatt (14).

E teljesnek nem  m ondható  felsorolás is jelzi, hogy  a 
m ég m eg írásra váró „am erika i-m agyar orvosi k ap c so 
latok tö r té n e té”-ben az egy ik  fényes fejezet tém ája  
Cushing m agyar(országi) vonatkozásai kell hogy  le
gyenek m ajd.
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AZ ORVOSI HETILAP EGYKOR ÉS MA

Orvosi Hetilap 1924.22. száma

Olcsó gyógyszerrendelés
írta: V á m o ssy  Z oltán  dr.

Az orvos először is azt gondolja jól meg, hogy  írjon-e re
ceptet? -  van-e a rra  szükség? Ha valaha, úgy  m ost -  ál
talános szegénységünkben -  kell a takarékosságot szem 
előtt ta rtanunk : term észetesen nem  a gyógyulás rová
sára. G yógyszert tehát csak akkor rendeljünk , ha the- 
rapiai szükségesség indicálja: am i nem  m indig  azonos a 
szer pharm acologiai jelentőségével, m ert lehet valakinek 
akkor is szüksége orvosságra, ha attól az orvos sem m i 
kom oly hatást sem  vár. Különösen áll ez a gyógyíthatat
lan betegekkel, a hypochonderekkel, avagy a csekély in- 
telligentiájú betegekkel szem ben, akik a gyógyszerren
delésben látják  az orvos tudásának  és ténykedésének ko
ronáját. A gyógyszerrendelés szükségességét, sőt m ilyen
ségét is az orvos tehát nem csak tudásának  segítségével 
fogja m egítélni, hanem  a művészetével is, amellyel 
betegének egyéniségét rövid idő alatt m eg kell álla
pítania.

A gyógyszerrendelésben -  még a legkom olyabb ese
tekben is -  m indig  a rra  kell törekednünk, hogy a várható 
haszon arányban álljon az érte hozott gazdasági áldozat
tal. Ez ellen kétféleképpen véthetünk: 1. ha feleslegesen, 
tehát m inden  várható  haszon nélkül íru n k  receptet; 2. ha 
olyan rendelvényt íru n k , m elynek alkotórészei egym ás 
hatását chem iai ú ton , vagy ellentétes hatásuk  folytán 
m egsem m isítik.

A h atástan i incom patib ilitásokra gyógyszertani tu d á
sunk kell, hogy m egtan ítson .

M indkét h ibát legbiztosabban akkor kerü lhe tjük  el, 
ha egyszerű gyógyszereket rendelünk és nem  írunk  
com plikált recepteket, s egyidejűleg sem véte tünk  több
féle gyógyszert. Ez az olcsó rendelésnek is egyik alap
szabálya, am it azonban  m égsem  fogunk m ereven követ
ni, m ert akkor lem ondanánk  az egyes gyógyszerek egy
m ást kiegészítő, ső t elősegítő hatásáról is (cocain-adre- 
nalin, scopo lam in-m orph in  Synergismus, op ium  + bis
m uth, codein + köp te tők  stb.), am it pedig a cél érdeké
ben  k iaknázni kötelességünk.

V éthetünk  a célszerű takarékosság ellen a gyógyszer 
m ennyiségének helytelen előírásával, például ha to rok
öblítésre, hó lyagm osásra 250-300 g folyadékot íru n k  fel. 
Viszont a m ásik szélsőségbe sem szabad esnünk , hogy 
például az ism étlés expeditiós költségeit m egkím éljük, 
2-3  napra  való in fusum  helyett kétannyival lá tjuk  el a 
beteget, s az orvosság m egrom lik (nyáron), vagy m eg
szűnvén szüksége: a beteg  nyakán m arad. Ez u tóbb i ellen 
állandó form ájú, eltartha tó  gyógyszerek esetén  (tinc- 
turák , száraz porok, labdacsok) még van m entség, ha 
„suo nom ine” is signálta tjuk  azokat, m ert így éltévé, al

kalom adtán később is használhatók. Rendesen azonban  
csak a használati u tasítás szokott a tartályokra felírva 
lenni, s 1-2 hét m úlva m ár senki sem  em lékszik b iztosan 
reá, hogy m ilyen porok  és m ilyen adagban v an n a k  a p a 
pírhüvelyekben.

Takarékoskodhatunk m ég általában a gyógyszer for
m ájának m egválasztásában és az egyszerű expeditio  elő
írásával; ez u tóbbi a betegpénztári és közalapok te rhére 
íro tt orvosságoknál kötelező is.

Olcsó rendelés a cseppek előírása is, de erősen  ható 
szerek cseppekben nem  valam i pontosan adagolhatok  
és bizonyára csak m egbízható kezekbe valók.

O ldószernek m indig  csak vizet használjunk  és ne 
szeszt, tinc tu rákat, em ulsiókat, m ert a szesz, az olaj igen 
drága. A szeszes bedörzsölések, m osások, bo rogatások  
m eg éppen m a valóságos luxust jelentenek.

Olcsóság szem pontjából m egfontolás tá rgya lehet, 
hogy használjunk-e édesítő t a kanalas orvosság ízjaví
tására  vagy nem? A betegpénztárak  felnőttek szám ára  
nem  engedik m eg azt. Igaz, hogy  a valóban rosszízű  m ix
tú rákat (chinin, jódkali, an tipy rin  stb.) 10-15 g sy ruppal 
nem  lehet jobbakká tenni, v iszont a tűrhető: savanyú-, 
sós- vagy karcoló-ízű orvosságok ízjavítása ped ig  igazán 
nem  fontos; de azért m égis sokszor rá fogunk szoru ln i a 
syrupokra, saccharinra vagy glycerinre.

A porok akkor a legolcsóbbak, ha osztatlanul, sk a tu 
lyában rendeljük. De az adagolást nem  m indig b ízhatjuk  
a betegre, m ert bizony a „késhegynyi”, a „csapott” vagy 
pláne „tetézett kávéskanál” nagyon különböző m eny- 
nyiségeket foglalhatnak m agukban. Hatásosabb szerek 
esetén tehát a takarékossággal szem be lép az egészségi 
érdek és t t - e s  szerek osztatlan  po r alakjában k iszo l
gáltatását tiltják  az „általános szabályok”, sőt sze rin tü n k  
t-e s  szerek esetén sem  tanácsos ez.

Az osztott po rok  rendelését szokták az o rvosok  a 
legtöbbször avval m egdrágítani, hogy akár van reá szük 
ség, akár nincs, cukro t kevertetnek  bele. Szabály legyen, 
hogy porhoz cukro t csak akkor adunk, ha a rendelt 
hatóanyag oly kevés, hogy töm egszaporítás nélkül nem  
osztható szét egyenletesen; legalább 0,3 g-osoknak  kell 
lenni a poroknak. Ehhez az egyenletességhez kü lönben  a 
legkisebb lelkiism eretlenség esetén m ár kétség fér s m eg
bízható  adagolásnak csak akkor tekinthetjük  az oszto tt 
porokat, ha egységes anyagból, vagy nagyobb töm egben  
elkevert 2-3  anyagból állanak (pl. lázellenes szerek). Az 
oszto tt poroknak  legjobb ízleplezője az ostya; a nem  
rossz ízű porok  pedig (asp irin ), vagy az o ldhatatlanok, 
tehát íztelenek (phenacetin) egy ko rty  vízzel m inden
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kellem etlenség nélkül burkolatlan  is bevehetők; ostyát 
nyelni nem  tudó  gyerekeknek pedig  a rossz ízű po rok  
házilag kávésyrupba, lekvárokba keverve adhatók be.

M inden esetben legtakarékosabban és am ellett leg- 
m egbízhatóbban já runk  el, ha lem ondunk  egyáltalán a 
tab lettákró l és szilárd orvosszereinket osztott po ro k  
alakjában hivatalos néven vagy vegytani elnevezés alatt 
rendeljük. Az ily szereket a gyógyszertárak legjobb 
m inó'ségben tartan i, tisztaságukat ellenőrizni kötelesek, 
érte  felelősek és csak a hivatalos árszabás szerin t szá
m íthatják.

A tablettával versenyezni h iva to tt a pilulák ősi gyógy
szerform ája. De mivel 0,20 g-nál több anyagot nem  
foglalhat m agába -  bár e szabálytól el is té rh e tü n k  a 
0,5-1 g-os bolusokkal - , csak kisebb adagok rendelésére 
lesz alkalm as. Különösen hosszabb ta rtam ú  gyógy
szerelés esetén előnyösek, jó l készítve elég pontos ada- 
golásúak, hosszú ideig eltarthatok . A kötőanyag, a con- 
spergálópor árkülönbsége az egységes m unkadíjak  ó ta 
nem  játszik szerepet, de a bevonás, dragirozás igen; ezt 
azonban  m inden esetben elhagyhatjuk.

A kenőcs általában d rága  gyógyszeralak, s m égis 
pazaru l bánnak  vele az orvosok , rendesen feles m eny- 
nyiségben írják; nagy része m egm arad  és mivel el nem  
tartha tó , beszárad vagy m egrom lik.

Igaz, hogy 5-10 g kenőcs m unkadíja ugyanannyi, 
m in t 100 g-é, de ennek k ihasználása kedvéért m égis 
pazarlás például 20-30 g szem kenőcsöt felírni, m ikor 
előreláthatólag 5-10 g is elég a gyógyulásig, vagy oly las
san fogy el, hogy felét m ár avasodottan  eldobhatjuk.

A kenőcsök, Iinim entum ok m egfontolás nélküli re n 
delésével vétenek legtöbbször a takarékosság ellen, m ert 
olyan anyagokat is rendelnek így, am ik nem  ju tn a k  át 
bő rön  keresztül (m orphin-kenőcsök) s leg többször 
olyankor is tesznek ily rendelést, m ikor az orvos se vár 
attó l sem m i kom oly eredm ényt.

Ugyanily komoly visszaélés a közönség h iszékeny
ségével a drága borogatások rendelése (aqua G oulardi), 
m ikor jól tudjuk, hogy a borogatás hőfoka, páro lgást 
akadályozó volta a ható factorok, am it vízzel is e lér
hetünk . Igaz ugyan, hogy a betegek egy része hagyo
m ányos hiszékenységből m egkívánja, hogy fehéren  za
varos vagy arom ás ecetszagú legyen a borogatás, m itő l ő 
gyógyulását reményli, de az orvosnak nevelni is kell a 
közönséget a tudás és felvilágosodás irányában.

A gyógyszer helyes kiválasztása nem csak a gyógy- 
eredm ény szem pontjából, hanem  takarékosság érde
kében is igen fontos. A kettő  tulajdonképpen egyet jelent, 
m ert a haszontalan orvosszer, bárm ily olcsó volt is, -  
pazarlás. Ezért szereink m egválogatásában e lsősorban  
pharm acologiai és therap iai elvek vezessenek.

M iután így a pharm acologiai és therapiai é rték  fon
tosságát az olcsósággal szem ben kiem eltük, az egyenlő 
hatásértékű szerek közül kiválogathatjuk az olcsóbbat.

Nem könnyű  feladat, de orvosi kötelesség betegeinkkel 
szem ben. Ehhez ism ern i kell a jó szerek pharm acologiai 
hatásértékét és ism ern i kell legalább a fontosabb gyógy
szerek árát, am i irán t nem  igen szoktak o rvosaink  érdek
lődni.

A legdrágább gyógyszerelés m indenesetre  a bevé
telre vagy használa tra  kész gyógyszerkülönlegessé
gekkel való gyógyítás. Ez a szegény p rax isba egyáltalán 
nem  való. Ne tévesszen m eg ben n ü n k e t az a reclam , 
hogy egyik-m ásik  specialitás m agát a gyógyszerkönyv 
hasonló  hivatalos különlegességénél, vagy a m agist- 
raliter fe lírt orvosságánál olcsóbbnak h irdeti, m ert 
ez az o lcsóbbság rendesen  a hatóanyag vagy a cukor, 
vagy az összm ennyiség kevesebb vo ltában leli m agya
rázatát. A különlegességeknek m egvannak  a m aguk 
előnyei -  szám os hátrányuk , főleg kétségbeejtően nagy 
szám uk m elle tt - ,  de a takarékos rendelésben  csak 
h á trán y u k  van. K ritikai m élta tásukba e helyen nem  bo- 
csájtkozhatunk, csak a rra  hívjuk fel o rvostársa ink  és 
leendő o rvosaink  figyelm ét e helyen, hogy  ne rendel
jenek  „titkos szereket” és m indig  lelk iism eretesen érdek
lődjenek, hogy  m it is rendelnek  tu la jdonképpen  a jól 
reclam ozott és szép kü la lakú  specialitás bu rkában  és 
akkor m agukat sok  csalódástól, reste ln i való fél- 
revezettetéstől, betegeiket sok hiábavaló k iadástó l fog
ják m egóvni. Ha pedig  m ár különlegesség rendelésére 
határoz ták  el m agukat, o rszágunk  és n ép ü n k  m ai súlyos 
gazdasági helyzetében egyenlő h a tá ré rték  m ellett része
sítsék előnyben a hazai gyártm ányokat.

Kommentár
Az olcsó gyógyszerrendelés igénye nem  új keletű, m ár 
három negyed századdal ezelőtt is felm erült -  akár n a p 
ja inkban  a betegbiztosítás terü letén  -  a szakszerű, de 
költségkím élő gyógyszerek rendelése.

Ebben az időben elsősorban a m agisztrális készítm é
nyek elő térbe helyezése kapott hangsú ly t m in t szakm ai
lag megfelelő, de a gyári készítm ényektől eltérően lénye
gesen olcsóbb -  és a gyógyszerészeket d icsérendőén 
akkortá jt ta lán  m egbízhatóbb -  gyógyszerek rendelése.

A kérdés fontosságát jelzi, hogy az Orvosi Hetilap  
1924. évi 22. szám a négy oldal terjedelm et szentel 
V ám ossy professzor cikkének, ezzel is hozzájárulva a 
hazai o rvostársadalom  legszélesebb rétegeinek az in fo r
m álásához, am i -  m iként m a is - ,  akkor is az Orvosi 
Hetilap  egyik legfontosabb célkitűzése volt.

V ám ossy professzor cikkéből néhány  olyan részt is
m erte tünk , am ely vélem ényünk szerin t nap jainkban  is 
m egszívlelhető, és ta lán  m ostanában  a FoNo-készítm é- 
nyek használatára lenne vonatkoztatható.

H orváth Imre dr., 
Melles M árta  dr.

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok lea d á sá n a k  h a tá r id e je  a lap  m e g je le n é se  e lő t t  40 nap, 
a 6 hetes nyomdai á tfu tás m iatt.

Kérjük m egrendelőink szíves m egértését.
Springer Orvosi Kiadó Kft.
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IN MEMÓRIÁM

Csordás István dr. (1931-1999)

1999. szep tem ber 5-én váratlanul elhunyt Csordás István, 
az Ú jpesti Á rpád  Kórház nyugalm azott fül-orr-gégész 
osztályvezető főorvosa, kollégánk és jó  bará tunk . A szív- 
in farktus p illanatok  alatt végzett vele. A tragédia nem 
csak felesége és családja szám ára volt drám ai, bennünket 
is lesújto tt az esemény, hiszen p ár nappal előtte még 
ta lálkoztunk  vele, am ikor közösen tervezgettük  a leendő 
nyugdíjas éveknek hasznos eltöltését.

Csordás István  1931. január 9-én született Szandán, a 
C serhát hegység kicsi falujában,„Palócországban”, m ajd 
nem  az egykori szandai vár tövében. Szülei kb. 15-20 
ho ldon  gazdálkodó parasztem berek voltak. A jó tanuló  
gyerm ek g im názium i tanulm ányait a balassagyarm ati 
Balassi G im názium ban kezdte, és -  mivel kezdetben papi 
pályára készült -  az esztergom i Bencés G im názium ban 
folytatta, ahol később szem inarista lett. Teológiai tan u l
m ányait 1951 elején m egszakította. A ko rra  jellem ző 
szokatlan helyzet állt elő. Mivel az egyházi iskolákat 
1948-ban állam osíto tták , az 1949-ben o tt szerzett é re tt
ségit illegálisnak tekintették, ezért 1951 tavaszán a b u 
dapesti Berzsenyi G im názium ban m ásodszor is érettségi 
vizsgát te tt, de akkor m ár dolgozott. A m unkahelyi tám o 
gatásnak is dön tő  szerepe volt abban, hogy 1951 őszén 
m egkezdhette tanulm ányait a Budapesti O rvostudo
m ányi Egyetem en.

Még egyetem i évei alatt, 1953-ban m egnősült. Fele
sége Nyíró M ária, ak it falujában, Szandán, friss diplom ás 
pedagógusként ism ert meg. Boldog házasságuk 46. évé
ben érte a halál.

Csordás István 1958-ban segédorvosként az Újpesti 
Á rpád Kórház fül-orr-gége osztályára, ahol aztán  m eg
szakítás nélkül, nyugdíjazásáig, majd 40 évig dolgozott. 
Első főnöke M ayer E lemér főorvos volt. 1962-ben te tt fül- 
orr-gégészetből szakvizsgát, ezt követően alorvosi k ine
vezést kapott. 1967-ben Mayer főorvos nyugdíjba vonu
lása u tán  Bollobás Béla, szakterületünk színes, univerzális 
és sokat v itatott egyénisége lett az új főnöke, aki m eg
határozó volt m unkásságára, történetesen a fül m ikro- 
anatóm iája volt az a tém a, amivel dolgozataiban és elő
adásaiban foglalkozott. Évek múltával adjunktus, m ajd 
m ásodfőorvos lett. Bollobás Béla 1977-ben m ent nyugdíj
ba, u tódaként 1978. jan u ár 1-1996. decem ber 31-ig Csor
dás István vezette az Egyesített Újpesti Á rpád K órház fül- 
orr-gége osztályát.

Pályájának rövid kronológiai felsorolása hézagos, 
m ert m agáról az orvosró l ebből vajmi keveset tu d u n k  
meg. Pedig Csordás István  értéke és varázsa m aga az em 
b er volt. „Szakm áját” m indvégig hivatásnak tek in te tte  
a szó valódi és nem es értelm ezésében. Betegeit szerette 
és azok is szerették őt. M unkatársai, kortársai becsülték , 
ellenségei nem  voltak, m ásokró l rosszat nem  m ondo tt. 
M agát az egészségügy egyszerű katonájának tekintette . 
Jó hum ora  volt, de érdekes m ódon  többnyire volt benne 
ném i m elankólia. T ársaságunknak  két ciklusban is veze
tőségi tagja volt. Egyébként a baráti társasághoz is ra 
gaszkodott, bizonyítja az is, hogy a fővárosi fü l-o rr-gé
gész főorvosok egykori hagyom ányos vacsoráiró l szinte 
soha nem  hiányzott.

H am vait 1999. szep tem ber 22-én a Szent István  Bazi
lika ko lum bárium ában  helyezték örök nyugalom ra. 
A gyászszertartást volt szem inarista társai celebrálták, 
és meleg, m egható szavakkal búcsúztak  el egykori teo ló 
gus társuk tó l, aki végül is a lélek helyett a test o rvosa volt. 
A kórház nevében -  egyébként saját ha lo ttjuknak  te k in 
te tték  -  K üttel Péter igazgató főorvos b úcsúzta tta , 
kiem elte, hogy az Á rpád  K órház volt az egyetlen m u n k a
helye, a pályakezdéstől nyugdíjazásáig. A Fül-orr-gége 
Társaság nevében a Társaság elnöke, Czigner Jenő  p ro 
fesszor m élta tta az elhunytat, kiemelve betegcentrikus 
gondolkodását és tevékenységét.

Gyászolják szerető felesége, fogorvos fia, jogász 
menye, im ádott három  unokája, betegei, volt m u n k a tá r
sai és végül m i, barátai és kollégái.

Em lékét szeretettel m egőrizzük.

Gerencsér Ferenc dr.
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Orbán Tibor dr. (1916-1999)

1999. augusztus 5-én halt m eg súlyos és hosszan  ta rtó  
betegség u tán  Orbán Tibor dr. szem észfőorvos, ak inek  
életú tja a m ai fiatalok, de a középkorúak  előtt sem  ism e
retes.

1916. augusztus 24-én született Budapesten. A közép
iskolát Pápán, az O rvostudom ányi Egyetemet Budapesten 
végezte el 1941-ben. Szem észeti pályafutása a szom bat- 
helyi kó rház  szemosztályán kezdődött. 1942-1945 közö tt 
katonai szolgálatot teljesített. 1945. július 1-jén kerü lt az 
Á llami Szem kórházba, 1946-ban szakvizsgázott. Szem é
szeti tevékenységével egy időben  a Kiss Ferenc professzor 
által vezetett Anatómiai In tézetben  végzett figyelem re 
m éltó tudom ányos tevékenységet a szem vérkeringésével 
kapcso la tban . 1950-ben kerü lt az I. sz. Szem klinikára, 
ahol 1957-ig dolgozott. Ezen idő alatt 40 közlem énye je 
lent m eg, melyből 19-et ném et, 3-at angol, 1-et lengyel 
nyelven publikált. Foglalkozott többek között a szem  fej
lődésével, annak fejlődési rendellenességeivel, a csa r
nokvíz kortanával, a szem nyom ás endokrino lóg iai 
összefüggésével, a sclerosis m ultiplex szem tüneteivel, 
in traocu laris  daganatokkal stb. Ó kezdem ényezte az

O phthalm oneurologiai Társaság m egalakulását. K andi
dátusi értekezésének címe: A vortex  vénák szerepe a 
glaucomás roham  pathom echanism usában , de ezt el
m ondása szerin t szem élyi okok m iatt nem  védte meg, 
a „ládafiába” süllyesztette.

Az 1956-os forradalom  nehéz nap jaiban  Ő vezette az 
I. sz. Szem klinikát. Orvosi felkészültségből, po litikán fe
lüli hum anitásból, a tiszta etikából példát m u ta to tt az in 
dulatok óráiban  is. Az akkori politikai rendőrség tö b b 
ször kísérletezett vád alá való helyezésével, sikertelenül. 
Ezen okok m ia tt 1957 januárjában  nyugatra távozott, 
de csak Bécsig ju to tt, ahonnan  az am nesztia lejárta elő tt 
visszatért, m ivel idős édesanyját nem  akarta  m agára 
hagyni. H azatérése u tán  m ár nem  folytathatta klinikai 
karrierjét, mivel itt bán tó  m egkülönböztetésben része
sült még a későbbiekben is, an n ak  ellenére, hogy a Bel
ügym inisztérium  rehabilitálta. Pályafutása derékba tö rt. 
1957 novem berében  került a János-kórházba, ahol 1962- 
ben nevezték ki rendelőin tézeti főorvossá. Itt az osztály 
alagsorában klin ikai szintű kísérleti labora tó rium ot ala
kított ki tudom ányos m unkájának  folytatása érdekében. 
Kiváló angol, ném et és francia nyelvtudással rendel
kezett, m elynek köszönhetően az osztályos referálókon 
rendszeresen ism ertette  a külföldi szakirodalm at. 1980. 
január 1-jétől kérte  nyugdíjazását, de még hosszú éveken 
át m egjelent osztályunkon, hogy tudását és tapasztalata it 
m egossza velünk.

M egjelenése zárkózott stílusúnak  hatott, vele bará ti 
kapcsolatba ju tn i k itün tetésnek  szám ított. ízlése és belső 
m agatartása egész életében segített karizm atikus egyéni
ségének m egőrzésében. M egism erhettük  m űvészetsze- 
retetét, széleskörű irodalm i és zenei műveltségét. M inden 
tudását m egoszto tta  m unkatársaival. Kevés elism erésben 
részesült, de ha úgy érezte, hogy erre  nem  érdem esült azt 
visszautasította.

Példás családi életet élt. Élete alkonyán felesége és 
lánya a legnagyobb odaadással igyekeztek enyhíteni tü 
relem m el viselt szenvedéseit.

A sors bárm ilyen  csapását ki tud ta  heverni. T isztes
séges m agatartása  legyen m intaképe m ind a m a em beré
nek, m ind  a jövő nem zedéknek.

Ő rizzük m eg emlékét!

Betkó János dr.
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUM OK

Élettan
N itrogén-m onoxid: felfedezése és h a 
tá sa  a k lin ikum ra. M oncada, S. (Wolf- 
son Institu te for B iom edical Rese
arch, University College London, St. 
M artin ’s House, 140 Tottenham  C ourt 
Road, L ondon W1P 9LN, Anglia): J. R. 
Soc. Med., 1999,92,164.

A szerző ku ta tócsoportja 1987 és 1988 
közö tt számos érdekes felfedezést 
te tt. Először arra  jö ttek  rá, hogy az ér 
endothelsejtjei képesek (n itrogén- 
m onoxid, NO) gázt fejleszteni, am ely 
m egm agyarázza a 7 évvel ko rábban  
le írt „endothelium -derived relaxing 
fac to r” m űködését. Ezt követően arra  
jö ttek  rá, hogy a NO egyenesen az 
L-arginin am inosavból szintetizáló- 
dik. A szerző áttekintést ad  m indazon  
élettan i és kórélettani jelenségekről, 
am elyek az NO hatására jö n n ek  létre, 
valam in t a terápiás lehetőségekről.

A biokém iai folyam atot „L-arginin: 
NO” csatornának, az á ta laku lásért fe
lelős enzim et „N O -szintetáznak” n e
vezték el.

A nnak dem onstrálására , hogyan 
jön  létre az NO az L -argininből, éren- 
do the l szövettenyészetet és ereket in 
vitro  kétfajta argininnel ita ttak  át és 
m indegyiket azonos izo tóppal je lö l
ték  meg, 15'N-el. A vizsgálatot töm eg
spektroszkóppal végezték el és így 
elem ezték a l5'N-el je lzett NO -kép- 
ződést. M inden esetben, am ikor a sej
teket b rad ik in innel stim ulálták , azt 
lá tták , hogy 15"N jelzett N O -kibocsá- 
tás tö rtén ik . Mivel a kétféle arg in inből 
képződő  m ennyiség nagyon hasonló  
volt, úgy vélték, hogy a N O -t az 
am inosav 4-guanidino n itro g én a to m 
ja i term elik, és rövidesen a rra  is fény 
derü lt, hogy a m olekuláris oxigénnek 
is szerepe van az N -hidroxi-L -arginin 
kialakulásában, am ely közti term éke 
az L -citrullinnak, am ely m egelőző 
p ro d u k tu m a az N O -képződésnek.

Az NO ezen úton term elődve a ge
n erá to r sejtben képződik, m ajd  a vég
rehajtó  sejtbe kerül, ahol a megfelelő 
biológiai hatás kialakul. Az erek tek in 
tetében ez a folyamat az endothelben  
zajlik le, m ajd az erek sim aizom zatá- 
ban  fejti ki hatását, am i értágulato t 
produkál. Az NO szintézise kapcsán 
egy gátló rendszert is felfedeztek. Ez az

anyag az N g-m onom etil-L-arginin  
(L-NMMA), am ely az L -arginin mo- 
nom etilált variációja, és s tru k tu rá 
lisan hasonló, m in t az L -arginin, azzal 
a különbséggel, hogy az előbbi egy 
m etil csoporto t ta rta lm az a guanidi- 
no term inális N-én. Ez a vegyület 
blokkolja a N O -term elést.

Az elm últ tíz évben a m olekuláris 
biológia a biokém iai u takat m egvilá
gította. Ism eretes, hogy legalább h á
rom  izoform  enzim  létezik. Az első az 
endothel N O -szintetáz, am elyet az 
elsők között identifikáltak. Később 
az idegszövetben ta láltak  neuronalis 
N O -szintetázt és ezt az agyszövetben 
m utatták  ki. A harm ad ik  izoenzim et 
az indukált N O -szintetázt először az 
aktivált m akrofágokban ta lálták  meg, 
azonban nem  aktivált m akrofágok
ban nem  fordul elő. Ha a fehérvér
sejteket lipopoliszachariddal vagy 
citokinekkel inkubálták , akkor gene
rálódott a harm ad ik  izoform  NO- 
szintetáz. Az ism ert enzim ek nagyon 
hasonlítanak  egym ásra és nagy  h a 
sonlatosság fedezhető fel az N O -szin
tetáz és a citokróm  P-450 reduktáz 
között.

Az első típusú  NO a cardiovascula- 
ris rendszer reakció jáért felelős, a 
m ásodik  típus a közpon ti és a perifé
riás idegrendszerhez kapcsolható , 
m íg a harm ad ik  típus az im m uno ló 
giai és a gyulladásos reakciókért fele
lős. Tekintettel a közlem ények nagy 
szám ára, szinte lehetetlen az NO m in 
den aspektusát m egem líteni. 
Cardiovascularis hatás 
M ár 1989-ben azt találták, hogy  ha 
L-NMMA-t iv. in jektáltak  altato tt k í
sérleti állatoknak, akkor az NO -szin- 
tetáz gátló hatása m ia tt hosszan  ta rtó  
vérnyom ás-em elkedés volt a válasz. 
Az észlelt vérnyom ás-em elkedés egy
értelm űen kapcso la tba volt hozható  
az N O -szintézis-gátlással és azonnal 
m egfordítható volt L-arginin adásá
val. Ez a kísérlet azt m utatta , hogy  az 
N O -term elés folyam atos volt az é r 
falon belül, és ez volt felelős a vasodil- 
latator tónus fenn tartásáért. A szer
zők dem onstráln i kívánták , hogy  az 
L-NMMA m inden érben  vasoconst- 
ric tió t okoz. K ísérletképpen a brachi- 
alis a rté riá t kanülálták  és m érték  az 
alkar vérátáram lását, és azt ta lálták , 
hogy vasoconstrictio  alakul ki az a l

karban. Továbbá azt találták, hogy 
ha orálisan  ad tak  L-NMMA-t, ak
kor szisztém ás vérnyom ás-em elkedés 
alakult ki. M egfigyeléseiket in vitro 
kísérletekben is m egerősítették . így 
feltételezéseik szerin t létezik  egy aktív 
vasodilatator szisztém a az érrend
szeren belül, am elyért az NO felelős, 
am ely állandóan  a vasoconstrictiós 
rendszerrel szem ben m űköd ik . Állat- 
kísérletek szerin t egerekben  a vér
nyom ásválasz, -em elkedés sokkal na
gyobb volt a h ím nem űekben , m int a 
nőnem űekben eNOS-kezelés kapcsán. 
Úgy tűn ik , hogy az NO throm bocyta- 
aggregáció-gátlással is rendelkezik és 
fékezni képes az erek falában  a sima- 
izom -proliferációt is.

Az NO felfedezése elő tt az általános 
vélem ény az volt, hogy  a hypertonia 
oka a tú lzo tt vascularis vasoconstric
tor aktivitás. A zonban a vizsgálataik 
azt m utatják, hogy a vasod ila tato r ak
tivitás hiánya hasonló  eredm ényhez 
vezet.

A lkaron m ért vérá táram lás vizs
gálatával hum án  körü lm ények  között 
is igazolták ezt a feltevést, am ikor 
összehasonlíto tták  a no radrenalin ra  
adott élettani választ az L-NMMA 
adását követően, am ikor a vasodilata
to r tónust függesztették fel, amely 
után szintén vasoconstric tio  alakult 
ki. H ypertoniás betegekben  egyértel
m űen k im utatták  a vascu laris NO- 
term elés csökkenését.

Á llatkísérletes m egfigyelések sze
rin t hyperton iás m odelleket tekintve 
egyaránt előfordult, hogy  az NO-pro- 
dukció m agas volt, illetve hogy ala
csonynak bizonyult. Ez a megfigyelés 
bizonyos zavart okozott a publikált 
közlem ények között.

Ezen m egfigyelések szerin t kétféle 
hyperton iát figyeltek m eg, illetve ér
telmeztek. A hyperton iák  egyes típu 
saiban a vasoconstric to r ak tiv itás nö 
vekedett N O -produkcióhoz vezethet, 
m int védő m echanizm ushoz. M ás ese
tekben csökkent N O -term eléssel ál
lunk szem ben, de a no rm ális  vaso
constrictor aktivitás m ár hyperton iá- 
hoz vezet.

Továbbiakban az NO gátolja a 
th rom bocytaaggregációt és az érfal 
sim aizom zatának proliferáció ját, és 
így biztosítja az érfal hom eosztázisát. 
Ily m ódon az N O -term elés redukciója 
arteriosclerosishoz vezethet. Á llatkí
sérletekben egyértelm űen k im u ta th a
tó, hogy ha az N O -szintézis gátolt és 
vascularis károsodás alakul ki, akkor
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neointim a-proliferátió  jön létre, és a r 
teriosclerosis alakul ki.

A fenti folyamatok n itrog licerinnel 
kivédhetők, amely em berben is h a 
sonlóan  megfigyelhető. Érdekes, ho g y  
az ösztrogén is növeli a N O -produk- 
ciót az érfalban, és ez hozzájáru lhat, 
hogy  a nőket védi az ösztrogén az é r 
betegségekkel szemben.

Állatkísérletekben egyértelm űen  
igazolható, hogy a 17-béta-oestradiol- 
kezelést követően a norm ális értéknél 
m agasabb NO-szintetáz ak tiv itás je 
len t m eg a szívben, vesékben, váz
izom zatban és a cerebellum ban.

Megfigyelték azt is, hogy en z im in 
dukció figyelhető meg a te rhesség  
alatt is, amely a vasoconstrictios tó 
nus csökkenéséhez, illetve a gas tro in - 
testinalis trak tus m otilitás-növekedé- 
séhez is vezet, amely terhesség a latt 
gyakran előfordul. A n itro g én - 
m onoxid  ily m ódon m int endogén  
n itro -vasodilatator szubsztancia van 
jelen, amely a nitroglicerinhez és a 
n itroprussidhoz hasonló k lin ikai a k 
tivitással rendelkezik.

Az NO képes a nem  vascu laris si- 
m aizom zat relaxációját is elő idézni, 
például erőteljesen képes ellazítani az 
u terus izom zatát is. Ily m ódon  új NO- 
donorok  felfedezése sok új a lk a lm a
zási területet jelenthet.
A z  idegrendszeri hatás 
A nitrogén-m onoxid nem  csupán  v a
sodilatator, hanem  a központi ideg- 
rendszerben is képződik, aho l a k ti
válja a guanilát-cikláz-t. Az é le ttan i 
hatásokat ism erve, az NO az agyszö
vetben hatással van a m em óriára , az 
agyi vérátáram lásra, valam in t a 
cerebrospinalis folyadék te rm elésére  
is. Ily m ódon lehetséges, hogy  az NO 
a neuronalis funkciót a vérá táram lás 
révén is befolyásolja, illetve hatássa l 
lehet az emlékezet k ia lakulásában . 
G lutam át a preszinaptikus végző
déseken képződik, és aktiválja a  glu- 
tam át-receptorokat, speciálisan  a 
NM DA-receptort, amely stim u lá lja  az 
L-arginin: NO-képződést.

Úgy tűnik, hogy az idegstim uláció t 
követően az igénynek m egfelelően 
képződik NO, és a neu ro n h á ló za tra  
fejti ki hatását. Ez az eredm ény  nem  
adrenerg  és nem  kolinerg ha tás, h a 
nem  specifikusan nitrergic-effektus. 
Ezen idegek a test m inden é rh á ló za
tában  m egtalálhatók, az agyban , a 
légu takban ,a pulm onalis k eringés so
rán, a gastrointestinalis trak tu sb an , 
és a genitourinalis szervekben  is.

A gastrointestinalis trak tu sb an  a 
sph inctertónusban  já tsz ik  szerepet, 
speciálisan a n itre rg ic  idegek a re
laxációs tónust fokozzák.

Á llatkísérletekben m eggyőzően b i
zonyítható, hogy  N O -szintetáz-gátlók 
adásakor patkányokban  az em észtő
traktus in tra lum inalis  nyom ása foko
zódik.

Humán vonatkozásokat tekintve az 
achalasia cardiae tű n t olyan m egbete
gedésnek, ahol k im u tatha tó  volt az 
NO-szintetáz hiánya, ellentétben a 
norm ál esetek biopsziás anyagához 
képest. G yerm ekek esetében pylorus- 
spasm ust vizsgálva is azt találták, 
hogy az N O -produkció  szubnorm ális 
m értékű volt.

Más vonatkozásban állatkísérletek
ben és hum án  m egfigyelések so rán  is 
azt találták, hogy  a penis erectió  
egyértelm űen a co rpus cavernosum ot 
innerváló N O -t p rodukáló  idegháló
zat funkciójától függ. H um án m egfi
gyelések so rán  egyértelm űen k itűn t, 
hogy az in testinalis és erectilis disz- 
funkciók kapcsán  diabeteses egyé
nekben a n itre rg ic  innervatio  k ároso 
dása áll fenn.
Imm unológiai és a gyulladás során 
kifejtett hatás
A harm adik  izoform  alak az NO-szin- 
tetáz (iNOS), am elyet a m akrofágok- 
ban identifikáltak. A nem  aktivált ke
ringő m akrofágok  nem  term elnek 
NO-t, azonban  ha ak tiválódnak  b izo
nyos citokinek vagy lipopoliszachari- 
dák hatására  az N O -szintetáz-term e- 
lés m egindul, am ely N O -produkció- 
hoz vezet. Az iNOS a gyulladásos sej
tekben N O -t term elnek, am ely cito- 
sztatikus és citotoxikus hatású. A n it
rogén-m onoxid speciálisan a m ito- 
condrialis enzim eket gátolja, vala
m int a se jtm ag enzim aktivitását, 
pontosabban a ribonukleo tid -reduk- 
táz, am ely a D N A -term eléséért felelős. 
Humán m egfigyelések során  is b i
zonyítható, hogy  NO helyi alkal
m azásakor (S-nitrosopenicillam in) 
protozoon p araz iták  (cu tan  leishm a
niasis) p u sz tu lá sá t okozza, és javítja 
a klinikai gyógyulást. Feltételezhető, 
hogy az N O -t citosztatikus, illetve 
citotoxikus anyagot alkalm azhatják 
bizonyos teráp iában .

N itrogén-m onoxid  a m ai tudásunk  
szerint nagy  m ennyiségben képződik 
az érrendszerben szeptikus shockban. 
Az érrendszerben rendkívül nagy meny- 
nyiségben képződő  NO m agyarázza 
a vasoconstric to rok  iránti h iperakti-

vitást, illetve a súlyos hypotensió t 
szeptikus shockban.

Ily m ódon  logikus a javaslat, hogy 
az N O -szintetáz-gátló hasznos lehet 
szeptikus állapotokban. H um án m eg
figyelések szerin t szeptikus shock
ban, L-NMMA infúziót adva a hypo- 
tensio m egszűnt. A nitrogén-m onoxid 
term elése iNOS által a legkülönbö
zőbb gyulladásos állapotokban  elő
fordul, úgy  m in t rheum ato id  arth ritis, 
C rohn-betegség és asthm a, valam int 
idegentest körü li gyulladásos reak
cióban és szám os m ás egyéb gyulla
dással já ró  k lin ikai kórképekben.

Ezek alap ján  úgy tűn ik , hogy egy 
szelektív iNOS-gátlással a gyulladá
sos m egbetegedések előnyösen befo
lyásolhatók. A legérdekesebb az NO 
biológiájában az a m ód, hogy m int 
biológiai m ed iáto r és egyben m in t ci
tosztatikus és citotoxikus anyagként 
szerepel. V izsgálataik szerin t a sejtek 
légző k ö ré t gátolja, kü lönösen  a cyto- 
crom -c-oxidázt. Ily m ódon az NO 
igen fontos szerepet já tsz ik  a sejtlég
zés regulációjában.

V égeredm ényben az NO egy feltét
lenül fontos m olekula, am elynek szá
mos élettan i hatása van. Ezek közül 
néhány felfedezetlen m arad t még, és 
kétségtelenül az NO m ég sok terápiás 
lehetőséghez vezethet a betegségek 
kezelésében.

H orváth J. A ttila dr.

Diabetológia

A necrobiosis lipoidica d iabetico rum  
tre tin o in  kezelése. Boyd, A. S. (3900 
The V anderbilt Clinic, Nashville, TN 
37232, USA): Diab. Care, 1999, 22, 
1753.

A necrobiosis lipoidica diabeticorum  
a diabetes mellitus kután  szövődmé
nye, am elyben a diabeteses anyagcsere 
egyensúlyának nincs döntő szerepe, 
s mivel a bőrelváltozások külső megje
lenésüket illetően is elriasztók, számos 
terápiás törekvés tö rtén t a kezelésre.

Az am erikai szerző részletes kor
tö rtén e t ism ertetésével szám ol be a 
tretinoin-kezeléssel elért eredm ény
ről. Ism eretes, hogy a szer az A-vita- 
m in derivá tum a és elég széles körben 
használják  a kü lönböző bőrgyógyá
szati kórképekben  is.

A 63 éves nőbetegnek  felnőttkori 
kezdetű d iabetese volt. Kilenc évvel
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korábban vette észre, hogy  a bal láb
szárán k iterjed ten , a jobbon  kisebb 
m értékben p lakkok  jelentkeztek, e r
ről a te rü letrő l b iopszia erősítette 
meg a necrobiosis lipoidica diabetico
rum  kórism éjét. A beteg szám os h e
lyileg alkalm azható  gyógyszert p ró 
bált ki, köztük  szteroidkészítm énye- 
ket is -  eredm énytelenül. D iabetesét 
napi 750 mg m etfo rm innal egyen
súlyban tartják . A bal lábszáron 
25 x 8 cm -es vöröses-narancs színű 
atrophiás, ulcus nélküli területek fi
gyelhetők meg, m elyeken a b ő r erei 
jól áttűnnek. A jobb  lábszár elülső fel
színén 2 x 2  cm -es ugyanilyen elvál
tozások láthatók. Figyelem be véve az 
előzetes helyi gyógykezelések ered
m énytelenségét, a szerző 0,05%-os 
tretinoin  krém m el való helyi kezelést 
javasolt a napfénytől való ta rtózko
dással együtt. Öt hé t m úlva té rt vissza 
a beteg, ekkor a p lakkok  m ár alig lá t
szottak, az a troph ia  is csökkent, és a 
korábbi színi eltérések is lényegesen 
m ódosultak, helyenként m ár a dom i
náló bőrszín látszott.

Az esetism erte tés kapcsán  a szer
ző k ité r a necrob iosis lipo id ica d ia 
betico rum  m egjelenési fo rm áira  és a 
szövettani képre, am ely ik  típusosán  
d iagnosztikus e rre  a szövődm ényre. 
Nevezetesen a kollagénrostok eltérése 
(széttöredezés, duzzadás) látható  el
sősorban , az elasz tikus ro sto k  rész
vétele jóval k isebb  m értékű . A tre- 
tino in ró l ism eretes, hogy  a sebgyó
gyulásban az 1. típ u sú  ko llagénros
tok alakulásában van  főleg szerepe 
különböző enz im ekre  (strom elysin , 
gelatináz és kollagenáz) való hatása 
révén.

Iványi János dr.

A gluténmentes diétának nincs hatása 
az 1. típusú diabetes és coeliakia meg
betegedésben szenvedők anyagcseré
jére. Kaukinen, K. és m tsai (Collin P. = 
Med. School, Univ. of Tampere, P. 0 . Box 
607, FIN-33101, Tampere, Finland): 
Diab. Care, 1999,22,1747-1748.

A coeliakia m egbetegedés 2-7% -ban  
társu l az 1. típusú d iabeteshez és ez a 
társulás kb. 10-szeres kockázatot je 
lent a norm ális populációhoz v iszo
nyítva. A diabétesszel való szövődés 
esetén a m alabsorp tiós tüne tek  m el
lett hypoglykaem iás esem ények sú
lyosbíthatják a kórlefolyást. A coeli

akia betegség kezelésében a gluten- 
m entes é trendnek  nagy  szerepe van, 
ez a teljes búza- és rozsliszt-m egvo
nást je lenti többek között. Ezeknek a 
betegeknek étrend jében  kukorica
vagy szójalisztet javasolnak, továbbá 
rizs, burgonya, köles, zabkása, gyü
m ölcsök és rántás nélkü li főzelékek 
fogyasztását. Ennek az étrendnek  a 
betartása  azonban az 1. típusú  dia- 
betesben  gyakran gondo t jelent.

A tam perei szerzőcsoport részben 
retrospektív, részben kontrollált pros
pektiv tanulm ány keretében vizsgálta 
meg, hogy coeliakiás 1. típusú diabe
teses betegeken az étrend  m ennyiben 
befolyásolja a szénhidrátháztartást. Te
rületükön 400 ezer főből 45 olyan fel
nőttet találtak, akiknek egyidejű dia- 
betese m ellett coeliakia betegsége is 
volt. Ezek ellenőrzését végezték 3 éven 
át tekintet nélkül a coeliakia megbete
gedésre és 5 évvel később azután, am i
kor 28 betegen jobban odafigyeltek a 
gluténm entes diéta szénhidrát-anyag
cserét befolyásoló hatására. 22 beteget 
tudtak  rendszeresen kontrollálni, mel
léjük hasonló számú, de coeliakia be
tegség nélküli diabetesest választottak 
összehasonlítás céljából. Az étrend 
szempontjából 11 beteg szigorú glutén
m entes étrenden volt, 8 félig kötött 
diétán, 3 pedig ún. szabad diétán. Ti
zenhárom  betegen tö rtén t induláskor 
vékonybél-biopszia is, közülük kettő
nek volt később is szövettani kontrollja.

A gluténm entes diéta bevezetése 
előtti és u táni vizsgálatok a szénhidrát
anyagcserét tekintve nem  m utattak je
lentősebb különbséget a HbAic értékét 
tekintve az étrendi csoportokon belül 
sem és összehasonlítva a kontrollként 
szereplő coeliakia betegség nélküli dia- 
beteseseken. Ugyanez vonatkozott az 
éhom i összkoleszterin értékére is. Az 
inzulin napi adagja ugyancsak nem 
változott (0,6 E/kg körül), és a hypogly
kaemiás epizódok tekintetében sem ta
láltak különbséget a szigorú vagy a la
zább gluténm entes étrend  hatására. 
A szerzők nem  tud ták  m egerősíteni 
azokat az észleléseket, m elyek szerint 
a hypoglykaem iás ep izódok gyakrab
ban fordulnak  elő azokon, akik  nem 
m egfelelően ta rtják  a gluténm entes 
étrendet. Hozzáteszik azonban  azt is, 
hogy saját betegeik közül egy sem 
szenvedett jelentős m érték ű  m alab- 
sorp tióban.

Iványi János dr.

Diagnosztikai kérdések
A pulzus, a pedometria és az akcele- 
rométerek a gyermekek fizikai aktivi
tásának mérésére. Louie, L. és m tsai 
(H ongkong Baptist Univ.): Pediatric 
Exerc. Physiol., 1999,11, 229.

A fenti eszközös vizsgálatokon kívül 
a kettős jelölésű víz ú tján ak  követése, 
a gázanyagcsere folyam atos m érése 
példáu l hordozható  analizátorral, a 
kérdő ív  és a m ozgás v ideorögzítése 
a szóba jövő eljárások a nap i fizikai 
ak tiv itás m érésére. S tandardizált 
m ódszer azonban még n incs e célra, 
m indegy ik  eljárás hordoz alkalm az
hatóság i korlátokat és értelm ezési n e
hézségeket. A pulzus-m onitorozás 
viszonylag olcsó, és v annak  ism ere
te ink  arró l, hogy napi m enny i időt 
m ozogva a „küszöbfrekvencia” felett, 
várható  a cardioresp iratoricus fittség 
javulása. Például az angol iskolások 
36-48% -a nap i 10 percet sem  tö lt el 
139-es pulzusszám  feletti in tenzitású  
m ozgással.

Az egy és három  síkban tö rté n ő  el
m ozdulást regisztráló gyorsu lásm é
rőkkel (lábon, kézen, a tö rzsö n  elhe
lyezve) validizált adatok az észak
am erikai és európai lakosságra vonat
koznak  (J. Appl. Physiol., 1998, 84, 
362-371., Pediatr. Exerc. Sei., 1998,10, 
176-188.).

H uszonegy 8-10 éves hongkongi 
k ínai fiú futószalagon 4 és 6 k m /ó ra  
sebességű gyaloglást és 8 és 10 km  
sebességű fu tást végzett, valam in t 
labdás fogócskázás, ugróiskolázás és 
k rétara jzo lás közben is m érték  az ak 
tivitásukat.

A BHL-6000 pu lzusm onito r 8 ü té s
ből átlagolt értékeket, az egysíkú 
WAM akcelerom éter az egyik csípőn, 
a TriTrac 3 tengelyű gyorsu lásm érő  a 
m ásik  csípőn  volt elhelyezve, és 1-1 
perces ak tiv itásm in tákat vettek. A pe- 
dom éter a csípőn, a bokán  és a csuk
lón m érte  az összes vertikális m oz
dulásszám ot. A gázanyagcserét Jaeger 
sprin t készülékkel m érték, az oxigén- 
felvételt a testtöm eg 0,75-ik hatványá
ra szám íto tták , ahogy ez a serdü lőkön  
ajánlott (J. Appl. Physiol, fenti cikke).

A csuklón  elhelyezett pedom éter 
kivételével az összes m ozgásm utató 
szoros korre láció t adott az oxigén- 
felvétellel, a legszorosabban (r =  0,89) 
m égis a három irányú  gyorsulásm érő 
jelzi a m ozgás energiaigényét. N a
gyobb népességm intán  az olcsó és
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egyszerű pedom éfer (csípőn viselve) 
jó m u ta tó  az összaktivitás m eg íté lé
sére.

Apor Péter dr.

Fizikai aktivitás és a spirogram a fia
talokon: A Québec család tanulmány.
E isenm ann, J. C. és mtsai (M ichigan 
State Univ., East Lansing): Pediatr. 
Exerc. Sei., 1999,] 1,208.

Vajon a légzőrendszer fejlődése csak a 
kor és a testméretek által m egszabott 
keretek között történik, vagy pedig 
plaszticitást mutat és követi az anyag
csere-fokozódást? A különböző spo rto 
lócsoportokon kissé nagyobb, vagy a 
„kívánt” értékeknek megfelelő spiro- 
gram értékekről számol be az irodalom .

Az 1978-1981-ben k ezd ő d ö tt fel
m érés 424 fiú és 366 lány, 9 -1 8  éves 
résztvevőjén a Bouchard-féle p ro to 
kollal (Am. J. Clin. Nutr., 1983, 37, 
461-467.) becsülték fel a 3 n ap o s  fizi
kai aktiv itással felhasznált energ iá t, s 
kü lön  a közepes-intenzív, 4,8 MET 
feletti aktivitást. Az erőltetett kilégzés 
szokásos spirogram ját és a te s tm ére 
teket n agy  pontossággal m érték .

A FEV] kivételével a 16-18 éves 
leányokon, a többi légzésfunkciós 
m utató  nem  korrelált szám ottevően  
sem a nap i mozgás energiaigényével, 
sem  az intenzív m ozgásra használt 
energiával. A légzésfunkciók nem  
jelzik az átlagos populációban a ren d 
szeres fizikai aktivitás m értékét.

[Ref.: Szemben a nemcsak laikus kö
rökben felbukkanó nézettel, a sportolók 
edzettségét sem jelzi az, hogy mekkorát 
fú jn a k  a spirométerbe: vitálkapacitásuk  
általában a 110%-ot nem szokta meg
haladni. A  spirogram náluk is a pato
lógiás állapot felfedésére való. Kivételt 
az úszók képeznek, akiknek testfajsúlyát 
is befolyásolja a mellkas levegőtartal
ma, így a nagyobb reziduális volumen, 
teljes tüdőkapacitás, nagyobb diffúziós 
kapacitás és a rövid idő a la tt nagy 
áram lást lehetővé tevő tág légutak vár
hatók el. Ám  asztmás úszó is nyert 
olimpiát.]

A por Péter dr.

Érbetegségek
Az endothelialis növekedési faktor 
szerepe az angiogenezis szabályozá
sában. Ferrara, N. (D ep artm en t of

C ardiovascular Research, G enentech, 
Inc., South San Francisco, California, 
USA): K idney Internat., 1999, 56, 
794-798.

A szerző cikkében összefoglalja az e n 
dothelialis növekedési faktor (vascu
lar endothelial g row th factor, tovább i
akban VEGF) biokém iai hatásait, 
genetikáját, valam in t a fiziológiás, 
illetve kóros angiogenezisben b e tö l
tö tt szerepét. Bem utatja továbbá a 
VEGF-fel tö rté n t terápiás p ró b álk o 
zásokat is.

K ísérleti á llatokon szerzett ku ta tási 
eredm ények azt m utatják, hogy  a 
VEGF alapvető regulátora a norm ális 
és a kóros angiogenezisnek. Ez v o n a t
kozik az a rté riás , a vénás és a n y iro k 
rendszerre egyaránt. A hatás a korai 
em briogenezis időszakától k im u ta t
ható, h iányában  az em brió elhal. A 
VEGF valószínűleg a haem angioblast 
endothelialis vonal irányába tö rté n ő  
elkötelezettségének alapvető reg u lá
tora. Ezen felül egyéb biokém iai, é let
tani hatásokat is k im utattak  a fak to r
ral kapcsola tban: szerepe van az ér- 
perm eabilitásban , fokozza a leukoci- 
ta-adhéziót és rollingot, elősegíti a 
m onocita-kem otaxist, in vitro  k ö rü l
m ények k ö zö tt vasodilatator h a tása  is 
van.

A VEGF szabályozásában a hyp- 
oxiának van legnagyobb jelentősége. 
Részletesen leírja a szerző a reguláció 
m echanizm usát.

A cikk m ásod ik  felében ism erte ti a 
fiziológiás és a kóros angiogenezis
ben já tszo tt szerepét. A teljesen in a k 
tivált VEGF alléllel rendelkező egerek 
a 11-12. em brionális héten e lpusztu l
tak. A heterozigóta egerek súlyos, az 
előagyat, szívet, nagyereket és a v é r
képzést érin tő  fejlődési zavarral szü 
lettek m eg. A postnatalis időszakban  
gátolva a VEGF expresszióját vagy  h a 
tását, k ifejezett fejlődési zavar, növe
kedett m orta litá s volt észlelhető. A 
fejlődés-visszam aradásban fontos té 
nyezőnek m utatkozott, hogy a n o r 
mális csontosodási folyam at so rán  
tö rténő  porcleépülés és ezzel p á rh u 
zam os csontosodási folyam at nem  
jö tt létre. Á llatkísérletekben felnőtt 
állatokon a tüszőérés zavara és az eb 
ből adódó  fertilitászavar, az en d o m et
rium  pro liferatió jának  e lm aradása 
következett be VEGF hatás h iányá
ban. A VEGF szerepét a kó ros ang io 
genezisben különböző szolid tu m o 
rok tek in te tében  vizsgálták. T öbb h u 

m án neoplasiában a VEGF overex- 
pressziója m u ta tha tó  ki. Á llatkísér
letekben VEGF-ellenes antitesttel a 
daganat növekedését sikerült gátolni. 
A VEGF szerepet já tszhat továbbá a 
diabeteses re tinopath ia , a rheum ato id  
arth ritis, valam in t az agyödém a k i
alakulásában is. A cikk végén a te rá 
piás alkalm azás lehetőségeit vázolja 
a szerző. Fázis I és II tanulm ányok 
tö rténtek  a szerre l súlyos végtag- 
ischaemiák, co ronaria-szűkület ese
teiben. A k lin ikai eredm ények nem  
m utatnak egyértelm ű előnyt a szer 
alkalm azásával. E nnek  oka az lehet, 
hogy a VEGF a szklerotikus, beteg 
erekre kevésbé hat, m in t az egészséges 
vasculaturára. M indenesetre a cikk 
zárszavában a szerző az onkológiá
ban, a diabeteses érbetegségekben je 
lentős terápiás szerepet szán a VEGF- 
nek.

M óczár Csaba dr.

Gasztroenterológia
Gyógyszerszedéssel társult heveny 
pancreatitis: 21 éves hollandiai be
számolók tapasztalatai. Eland, I. A. és 
m tsai (Stricker B. H. Ch. = Pharm aco- 
epidemiol. Unit, Ee 2136, Dept, of 
Epidemiol, an d  B iostatistics, Eras
mus Univ. Med. School, P. O. Box 1738, 
3000 DR, R otterdam , The N ether
lands): Am. J. G astroenterol., 1999,94, 
2417-2422.

A gyógyszerszedésre visszavezethető 
heveny pancreatitisek  nem  az első 
helyen állnak a gyulladás előidézésé
ben, de a W HO 1968 és 1993 között 
2749 közlem ényt em lít, am elyek a 
gyógyszer szedésével kapcsolatos h e 
veny p ancreatitisek rő l szólnak. A leg
gyakrabban előforduló gyógyszerek 
az ACE-inhibitorok, a valproat, a Fh- 
receptor-blokkolók, a sulindac, az aza- 
thioprin, a gem fibrozil, a lovastatin, 
a pentam id in  és a didanosin  (Berg- 
holm, U. és mtsai: D rug-induced acu
te pancreatitis. Pharm acoepidem icol. 
Drug Safety, 1995,4, 329-334.).

A hollandiai szerzők az országban 
m űködő m onito rozási szisztém a se
gítségével hason lóan  áttek in tették  21 
év alatt a náluk  előfordult és jelentett 
gyógyszer okozta heveny pancreati- 
tiseket (1977-1998). Összesen 55 ese
tet találtak, de gondos elemzéssel 
ezekből eleve k izártak  21-et, m ert 
ezekben nem  lehete tt egyértelm űen
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bizonyítani a szedett gyógyszer biztos 
szerepét. így  34 esetismertetés m a
radt, ezekből 11-et szám íto ttak  teljes 
biztonsággal gyógyszeres eredetű has
nyálm irigy-gyulladásnak, 23 esetben 
pedig nagy valószínűséggel volt a sze
dett gyógyszereknek szerepük a he
veny pancreatitisben . A betegek tö b b 
sége (71%) nő volt, az összes beteg 
átlagos életkora 41 év volt, 79% -uk 
hasi fájdalm akkal, 9% h átba  sugárzó 
fájdalom m al és 4 beteg (12%) nem  
kideríthető  tünetekkel jelentkezett 
felvételre. A heveny p ancreatitis fenn
állását az em lített hasi fájdalm ak fel
léptén kívül az ultrahangvizsgálat 
pozitivitására, továbbá a szérum  am i
láz- és/vagy lipázszin tjének em elke
désére alapozták. A 34 betegből 27 
(79%) gyógyult, 5-en (15%) m eghal
tak, 2 beteg további sorsáró l n incse
nek adatok.

A heveny pancreatitis felléptéért 
felelős szerek a következők voltak: 
azathioprin, cim etidin, interferon-a, 
methyldopa, m etronidazol, olsalazin, 
oxyphenbutazon, továbbá doxycyclin, 
enalapril, fam otid in , ibuprofen, mat- 
rotilin, m esalazin  és sulindac. A ko 
rábbi irodalm i ada tokban  nem  esett 
szó a heveny p ancreatitis t előidézhető 
fam otidin és m apro tilin  szedéséről, 
e két szerrel való kapcsolat elsőnek 
szám ít az irodalom ban.

Tekintettel arra , hogy az eredetileg 
55 esetből 34 betegen lehete tt csak b i
zonyítani vagy nagy  valószínűséggel 
biztossá tenni az oki összefüggést, 
a szerzők is úgy látják, hogy a je len le
ginél jóval nagyobb epidem iológiai 
tanulm ányok szükségesek a kockázati 
tényezőnek tek in thető  szerek és az 
általuk kiváltott heveny pancreatitis 
bizonyítására.

Iványi János dr.

Genetika
Hogyan értelmezzük a multifakto- 
riális betegségek genetikai analízisé
ből származó adatokat? Todd, J. A. 
(D epartm ent o f M edical Genetics, 
University o f C am bridge, Cam bridge, 
UK): Lancet, 999, 354, Supplem ent I, 
15.

A cikk a Nature Genetics hasábjain , a 
m ultifaktoriális betegségek genetikai 
analíziséhez k iado tt irányelveket é r
telmezi. Az irányelvek ak tualitását az

adja, hogy  az ism ert DNS-polim orfiz- 
m usok növekvő szám a m ia tt egyre 
könnyebben kereshető kapcsolat 
egyes betegségek és a DNS-polim or- 
fizm usok között, illetve hogy 1998- 
ban , m ajd  1999 elején egym ásnak el
len tm ondó közlem ények jelentek 
meg az A lzheim er-kór és az ot2-mak- 
roglobulin  egyik allélj ának  együttes 
előfordulásáról.

Az irányelvek az alábbi szem pon
tokra helyezik a hangsúlyt: nagy m in
ta; kis p -érték ; biológiailag értelm ez
hető kapcsolat a betegség és az asszo
ciált alléi között; független, ism ételt 
vizsgálatok; család- és populációs 
vizsgálatokban m egerősített eredm é
nyek; nagy  valószínűség és kockázat. 
M indebből következően csak olyan 
jól szervezett, nagyszám ú m in tá t fel
használó, kollaborációs vizsgálatok 
lehetnek eredm ényesek, amelyek 
m ind  populációgenetikai, m ind  pedig 
m olekuláris biológiai m ódszereket is 
felhasználnak.

A legtöbb fejlett országban a m ulti
faktoriális betegségek je len tik  a m or
talitás és a m orb id itás fő okát. Ilyen 
például a cardiovascularis betegségek 
nagy része, a diabetes m indké t típusa, 
az A lzheim er-kór, az osteoporosis, 
melyek nem  m endeli m ódon  örök
lődnek, és populációs gyakoriságuk 
nagyobb 1%-nál. E betegségek közös 
jellem zője, hogy b ár a genom ban 
szétszórtan  elhelyezkedő gének almi
ja inak  kom binációi hajlam osítanak 
a betegségre, de annak  m egjelenésé
hez valam ilyen környezeti tényező 
hatása is szükséges.

A szerző az irányelvek két „gyenge” 
pontjára hívja fel a figyelmet.

Számos betegségasszociált gént is
m erünk , azonban  a betegségasszo
ciált gének gyakorisága az egyes e tn i
kai csoportokban  eltérő, s az egész
séges és a beteg populációban  egy
arán t nagy. Az irányelvek leginkább 
félreértelm ezhető m egfogalm azása az 
asszociáció nagy valószínűsége: itt 
m ár 2% -nyi valószínűség is nagy!

A m ásik  gondot az eredm ények 
reprodukálhatósága jelenti. A fals-po- 
zitív eredm ények elkerülhetők a szig- 
nifikancia-feltételek m egszigorításá
val (p = 10-6- l(T 8), azonban  ehhez 
legalább 1000 m in ta és kon tro ll eset 
kell. Ezzel azonban nő az eltérő gene
tikai há tte rű  személyek összehasonlí
tásának veszélye. Ráadásul könnyen 
előfordulhat, hogy az asszociáció 
igaz, csak a populációk heterogen itá

sa és m intavételi problém ák m ia tt n e 
héz kétszer ugyanazt az e redm ény t 
kapni. O lyan ez, m int am ikor valaki 6 
ló közül bárm ely ikre fogad az első fu 
tam ban , m ajd  a m ásodik  fu tam ban, 
az első verseny győztesére tesz. Bi
zony elég sok fu tam nak kell lezajlania 
ahhoz, hogy az a ló ú jra  nyerjen! 
Vagyis a betegséggel asszociált, de ö n 
m agukban  kis hatású  gének esetében 
az eredm ények m egerősítése nem  kis 
feladat. De elkerülhetetlen, csakúgy, 
m in t a kapcsolat biológiai je len tősé
gének felderítése.

Az új, D N S-polim orfizm usokat és 
feno típusadatokat tároló ada tbankok  
segítségével az ilyen jellegű v izsgála
tok  a jövőben  könnyebben vezet
hetnek  hiteles eredm ényekhez.

Felhasználható D N S-adatok az 
alábbi web helyen hozzáférhetők: 
http://www.ncbi.nlm .gov/SNR Két 
m ásik  aján lo tt adatbank  pedig: a 
European Prospective Study o f C an
cer and  N u trition  (EPIC) és az AVON 
L ongitudinal Study o f C hildhood  and 
P regnancy (ALSPAC).

[Ref: A z  ilyen adatbankok h aszná 
lata és a nem zetközi kollaborációk a 
m agyar orvosok és ku ta tók szám ára  
különösen fon tosak az értékelhető  ese
tek kis szám a, illetve a m olekuláris 
biológiai vizsgálatok relatív költséges
sége m iatt.]

Tóth Sára dr.

A haemochromatosis gén klinikai 
manifesztációjának vizsgálata. Oly- 
nyk, J. K. és m tsai (Dept, o f M edicine 
Univ. o f W estern A ustralia, PO. Box 
480. F rem antle 6959 W estern A ust
ralia): N. Engl. ]. Med., 1999, 341, 
718-724.

A szerzők négyéves periódusban , egy 
ausztráliai város 3011, észak-európai 
szárm azású, nem  rokon, felnőtt lako
sát vizsgálták, hogy m eghatározzák a 
haem ochrom atosis gén m utációjának 
prevalenciáját és klinikai manifesztá- 
cióját. 0,5% -ban találtak C282Y m u tá
ció hom ozigótát, 14,1%-ban C282Y 
m utáció heterozigótát és 2,2%-ban 
C282Y/H63D mutáció kevert hete
rozigótát. Az észak-európaiak haem o- 
chrom atosisáért 85-90% -ban a C282Y 
hom ozigótaság a felelős. A H63D m u 
táció önm agában  csak hepaticus vas- 
szintem elkedést okoz, a haem ochro- 
m atosisra jellem ző szisztém ás vas tú l
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terhelés csak egyidejű C282Y m utáció  
jelenlétében, szinergista m ó d o n  ala
kulhat ki. A tizenhat C282Y h o m o 
zigóta felnőtt közül csak nyolcban ész
lelték a haem ochrom atosis k lin ikai 
tüneteit, b á r  vagy szérum transzfer- 
rin-szaturáció juk, vagy szérum ferri- 
tin szin tjük  emelkedett volt, és ak iknél 
m ájbiopsziát végeztek, m agas hepati- 
cus vasindexet találtak. Az expresszió 
tek in te tében  nembeli kü lönbség  m u 
tatkozott. Szűrővizsgálatra a szérum - 
transzferrin-szaturáció t ta r t já k  a leg
alkalm asabbnak, m elynek 45% -os 
h atárértéknél a szenzitivitását és spe- 
cificitását 94-94% -osnak, p o z itív  pre- 
dik tív  értéké t 6%-osnak ta lálták . Szé- 
rum ferritinszin t-m eghatározással az 
eredm ények tovább finom íthatok . 
A lternatívaként javasolják az ú jszü 
löttek PCR alapú genetikai szű rőv izs
gálatát és a veszélyeztetettek b io k ém i
ai követéses vizsgálatát. A m enny iben  
a haem ochrom atosis még 40 éves kor 
előtt és 1000 ng/ml ferritin sz in t alatt 
felism erésre kerül, úgy az id ő b e n  el
kezdett phlebotom iás kezeléssel m eg
előzhető a máj- és egyéb sze rv k áro 
sodás.

Király Á gnes dr.

Csecsemő-
és gyermekgyógyászat
A glükokortikoidok h a tása  a k ru p p  
kezelésében: m etaanalízis. Avsejo, M., 
Saenz, A., Ba’Pham és m tsai (Thom as
C. C halm er’s Center for System atic 
Reviews Children Hopital o f  Eastern 
Ontavio Researsch In s titu te  H oi. 
Smyth Road. Ottawa, O n tario  K1H 
SLI, K anada): BMJ, 999,319, 595.

A k ru p p  az egyik leggyakoribb oka a 
gyerm ekkori felső légúti stenosisnak , 
am ely rekedtséggel, in sp ira to ricus 
s tr id o rra l és ugató köhögéssel jelle
m ezhető. A gége ödém ájával já ró  kó r
képet általában vírusinfekció váltja 
ki, am ely a gyakori hospitalizációval 
nagy te rh e t ró az egészségügyre. A hat 
év alatti korosztályban 1,5-6,0% -ra 
tehető  az incidenciája, de ez a szám
1,5-31% -ot tesz ki a já róbe tegek  kö 
zött. A k rupp  kezelésében általánosan  
elfogadott a párásítás -  b á r  kevés a bi
zonyíték a hatásossága m elle tt - .v a la 
m in t az adrenalin (ep ineph rin ) al
kalm azása, utóbbi azonban  csak át
m eneti javulást eredm ényez. Kairys 
1989-es közleménye ó ta szám os ta 

nulm ány lá to tt napvilágot, am ely a 
g lükokortiko idok  klinikai hatásá t 
vizsgálták k ruppös betegekben. A je 
len közlem ényben alkalm azott m eta
analízis célja az volt, hogy m egvizs
gálja a g lükokortiko idok  hatásosságát 
k ruppös betegek kezelésében és fel
fedje az esetleges bizonytalanságokat 
és kételyeket.

A M edline, Excerpta M edica, Em- 
base stb. adatbázisainak  átnézésével 
a szerzők közül ketten kiválogatták  a 
szóba jövő cikkeket és tanu lm ányo
kat, m ajd  további két szerző -  egy
m ástól függetlenül -  szigorú feltételek 
figyelem bevételével a teljes szöveg 
áttanulm ányozása u tán  k iválogatta 
azokat a publikációkat, melyeket a vizs
gálatba bevontak. Csak azokat a köz
leményeket válogatták be, am elyekben 
a glükokortikoidot vagy placebóval, 
vagy m ás aktív szerrel hasonlították 
össze; a klinikai állapot felmérésére 
alkalm as m utatókat alkalm aztak, m in t 
például tü n e ti pontszám , hospitalizá- 
ciós rá ta , kó rház i ápolási idő ta rtam , 
illetve m ás egyéb gyógyszeres kezelés, 
és a betegeket random  m ódon  válo
gatták be az egyes kezelési csopo rtok 
ba. A szelektált tanulm ányokat titk o 
sítás u tá n  tovább vizsgálták és a leg
fontosabb adatokat vonták ki a m eta
analízis céljaira: betegstatus (kórházi, 
am buláns), a beavatkozás és annak  
kontro llja, a gyógyszer neve és dózisa, 
az adagolás m ódja, m ajd a k lin ikai 
hatás m érésére alkalm azott m utatók, 
m int példáu l a kiindulási és a b á rm i
lyen időpon tban  felvett k ru p p -p o n t- 
szám , kó rház i ápolási idő ta rtam , 
szubjektív  javulás vagy nem  javulás 
és bárm ilyen  kiegészítő te ráp ia  alkal
m azása: adrenalin , kiegészítő szteroi- 
dok, párásítás, intubáció vagy an ti
b io tikum .

A vizsgálatok m inőségét a Jadad ál
tal a ján lo tt 5 pontos skálán értékelték, 
am ely figyelem be veszi a random izá- 
ciót (0 -2 ), a kettős vak m ódszert 
(0-2) és a d rop-outokat (0 -1). U gyan
csak fontos m inőségi tényező volt a 
vizsgálóhelyek korrekt és biztonságos 
titkosítása, valam int a vizsgálatok tá 
m ogato ttsága (gyógyszergyári, egyéb, 
nem  jelö lt). Nagy hangsúlyt fektettek 
a publikálással kapcsola tban esetlege
sen felm erülő elfogultság elem zésére. 
Az adatok  értékelése során  a szerzők 
szám os problém ával találkoztak, m i
vel a tanu lm ányok több szem pontból 
igen heterogénnek  m utatkoztak: az 
alkalm azott tüne ti pon tértékskála  és

annak  felvételi időpontja, a beteg
szám , a betegstatus, a dózis és a h a tá
sosság elsődleges k rité riu m ai szem 
pontjából szám os eltérés m uta tko
zott. A szerzők igen bonyolult, a m e ta 
analízis során  gyakran  alkalm azott 
statisztikai m ódszerekkel ex trahál
tak, m ajd dolgozták fel az adatokat 
az összevethetőség érdekében, illetve 
hogy a kapo tt és levont következteté
sek reálisak lehessenek. Leggyakrab
ban a W estley-féle 17 pontos tü n e ti 
skálát alkalm azták  az egyes szerzők.

V égeredm ényben 24 tanu lm ány  fe
lelt meg a feltételeknek és került elem 
zésre. Ezek közül 17-ben dexam etha- 
sont, 9-ben budeson ido t, 3-ban m etil- 
predniso lon t m íg néhány esetben 
több  m int egyféle gyógyszert kap tak  
a betegek. Az átlagéletkor 13 és 45 hó 
napos kor közö tt m ozgott, az am - 
bu láns/hospitalizált arány 10/14 volt, 
a vizsgált csoportok  létszám a általá
ban  kicsi volt (átlag 40 fő). A tüneti 
pontszám ok m indkét szteroid eseté
ben szignifikáns m értékben  csökken
tek a placebóhoz képest. M egállapí
tást nyert az ún. „scoring” fontossága, 
elsősorban a validált és standardizált 
Westley-féle tüne ti pon tszám rend 
szerrel. Több esetben a nem  szignifi
káns változás oka a nem  validált pont- 
rendszerben keresendő. Egyik szte
ro id  csoportban  sem  em elkedett az 
antib io tikum  adásának  gyakorisága a 
placebóhoz viszonyítva, viszont szig
nifikáns m értékben  kevesebb ad ren a
lin ra volt szükség a glükokortikoi- 
dokkal kezelt betegekben. A dexa- 
m ethasonnal, illetve budesoniddal 
kezeltek közö tt nem  volt különbség a 
kiegészítésként adott szteroidok vo
natkozásában. A tracheotom ia és az 
intubáció gyakoriságában nem  volt 
eltérés bárm ely ik  szteroid csoport és 
a placebo között. Érdekes tény, hogy 
nem  szignifikáns m értékben  ugyan, 
de m indkét szteroid  esetében csök
kent a hosp italizáltak  aránya a place
bóhoz viszonyítva, sőt az egyik statisz
tikai m ódszerrel számolva budesonid 
adásakor a csökkenés szignifikánsnak 
bizonyult. A kórházban  tö ltö tt idő 
azonban egyértelm űen és szignifi
kánsan csökkent m inden  szteroid 
adásakor a placebóhoz képest. Az is
m ertete tt m etaanalízis szerin t a gyer
m ekkori k ru p p  tünete it -  6 órán  belül 
és legalább 12 ó rán  át -  hatásosan 
csökkenti a glükokortikoid-kezelés. 
A vizsgálatok relatív kis esetszám ai és 
az alkalm azott változó param éterek
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m iatt nehéz különbséget tenn i az 
egyes szteroidm olekulák, a dózis vagy 
a bevitel m ódozatai között. Jelenleg 
hatékonysága, biztonságossága és ala
csony ára m iatt p. o. 0,6 m g/kg dexa- 
m ethason  ajánlott.

Összefoglalva: a vizsgált közlem é
nyek többsége m agas színvonalúnak 
és ebből kifolyólag m egbízhatónak  
bizonyult. A p. o. vagy im. adagolt bu- 
desonid , illetve dexam ethason hat 
ó rán  belül hatásos a k rupp  kezelésé
ben , csökkenti a kórházi ápolás idejét 
és a szükséges kiegészítő kezelés 
szükségességének gyakoriságát.

Hirschberg A ndor dr.

Vashiányos állapot gyermekkorban.
Moy, R. J. D. és Early, A. R. (Institu te  of 
Child Health, B irm ingham , Anglia): J. 
R. Soc. Med., 1999,92,234-236.

V ilágszerte a m alnu tritio  leggyako
ribb  form ája a vashiány, am ely a gyer
m ekek 43% -át érin ti és k im ondo ttan  
gyakori A frikában és Ázsiában. Ang
liában a gyermekkori vashiányos anae
m ia p roblém ája régóta kiem elt pontja  
a közegészségügynek. A vashiány k i
alakulásában több tényezőnek van 
fontos szerepe. Legelsőként a csecse
m ők  korai tehéntejjel tö rténő  táp lá
lása em lítendő, mivel ennek igen a la
csony a vastarta lm a (0,6 mg/1), illetve 
a későbbi életkorokban az egyéb a la
csony vastarta lm ú  ételek fogyasztása 
-  például kekszek, chipsek, spagetti, 
nagy  m ennyiségű tejterm ékek, hideg 
tea. A táplálék vastarta lm a két k ü lö n 
böző form ában van jelen: a m io- és 
hem oglobin  eredetű haem vas a h ú 
sokban, mely jól abszorbeálódik, 
valam in t a gabonákban és zöldségek
b en  található nem  haem  vas, mely 
rosszabbul abszorbeálódik. Az ab 
szorpciót elősegíti a gyüm ölcsökben 
és zöldségekben található C-vitam in, 
azonban  gátlólag hat a kávéban és 
teában található tannin , a sajtban és 
tejben lévő kalcium , a lisztben ta lál
ható  polifenolok, valam int a hüvelye
sekben lévő fitátok. Legújabb ku ta tá 
sok szerin t azon gyerm ekek között, 
ak iknek  édesanyja a terhesség alatt 
anaem iás volt, nagyobb valószínűség
gel ta lálható  egyéves korban  vashiá
nyos anaem ia.

A vashiány régóta ism ert tünetei és 
jelei: sápadtság, anorexia, fáradtság, 
irritabilitás. A vashiány és a fertőzé

sek közötti összefüggések egym ásnak 
ellentm ondóak. Egyrészt közism ert 
megfigyelés, hogy a vashiány gátolja 
a bak térium ok szaporodását, ezáltal 
csökkenti a fertőzések k ialakulásának  
kockázatát, m ásrészt azonban  olyan 
im m unológiai változásokhoz vezet, 
melyek a fertőzésekkel szem beni vé
dettség csökkenését eredm ényezik 
(legfőbb hatás a T -lym phocyták  csök
kent proliferációja, ezen kívül a m ak- 
rofág és neutrofil vonal is érin tett, 
azonban az eddigi v izsgálatok alapján 
a B sejtvonal m űködését a vashiány 
nem  befolyásolja).

Az utóbbi időben egyéb összefüg
gések is ism ertté váltak a vashiánnyal 
kapcsolatban. Például szom atom en- 
tális fejlődésbeli elm aradás; fokozott 
irritabilitás, anorexia, a vashiányban 
szenvedő gyerm ekek gyakrabban  
kapnak  gastroen teritist, légúti fe rtő 
zéseket, illetve m eningitist.

M üller Judit dr.

Hematológia
Disszeminált intravascularis koagu
láció. Levi, M., Ten Cate, H. (Dept, o f 
Vascular M edicine and  In ternal M edi
cine Acad. Me. Cent. Univ o f A m s
terdam , F-4 M eiberg d ree f 9 11 OS 
AZ A m sterdam  the N etherland): N. 
Engl. J. Med., 1999,341, 586-592.

A disszem inált in travascularis k oagu 
lációt (DIC) -  az elnevezés is a folya
m at lényegére utal -  a véralvadás 
szisztém ás aktiváltsága következm é
nyeként részben a közepes és k ism é
re tű  erek throm bosisai, valam in t az 
azokkal kapcsolatos szervkárosodá
sok, m ásrészt -  az a lapm echanizm us
ból eredően -  a vérlem ezek és az al- 
vadási faktorok csökkenése folytán 
vérzések jellemzik.

Többféle kóros folyam at, esem ény 
adhatja  hátterét, m integy be ind ítha tja  
a DIC-et. Az infekciók közül a sepsis 
kü lönös jelentőségű, s k iem elkedő a 
G ram -negatív bak térium ok  szerepe. 
A m ikroorganizm usok sejtspecifi
kus m em bránkom ponenseként lipo- 
poliszacharidok, endotoxinok, exoto- 
x inok  felelősek közvetlenül az alva- 
dási rendszer aktiválásáért. Súlyos, 
kü lönösen  az agyat é rt trau m ák  u tán i 
szövetsérülésekből felszabaduló zsí
rok, foszfolipidek hem olízist, endo-

the lkárosodást okoznak. N agyon va
lószínű a citokinek ku lcsszerepe is.

Szolid tum orok  és szisztém ás he
m atológiai m alignom ák egyarán t le
hetnek  az in travascu laris koaguláció 
elindítói. Az akut prom yelocytás leu
kém iában a k lin ikum ot a súlyos vér
zés képe uralja, de ugyanúgy  k im u ta t
hatók a disszem inált th ro m b o sis  jelei 
is. A retino insav  teráp iás alkalm azása 
d rám aian  csökkentette a DIC előfor
dulását ebben a kórképben .

A terhességgel kapcso la tban  a pla
centa korai leválása, repedése , az am- 
nionfolyadék em bólia a gyakori okok 
közé tartoznak . A p rob lém a fulmi- 
nánsan  jelentkezik, de v iszonylag rö 
vid lefolyású.

Ó riás haem angiom ák, n agy  aorta- 
aneurysm ák jóval ritk áb b an  állnak a 
folyamat hátterében.

A m icroangiopathiás, haem olyti- 
cus anaem iáknál az endothelialis ká
rosodás okozza a fokozott trom boci- 
tareakciókat, a hem osztázis egyensú
lyának trom botikus irányú  felboru 
lását, s a fibrinolízis károsodását. 
A DIC m orb id itása és m o rta litá sa  a 
kiváltó betegség te rm észeté tő l és az 
alvadászavar sú lyosságának fokától
függ-

A folyam at patogenezisével foglal
kozó klinikai és experim entális ta n u l
m ányok adatai egyaránt m egerősítik , 
hogy a diffúz th rom bosisok  m ellett 
gyengültek a fiziológiás an titrom - 
botikus reakciók és a fib rinolízis is. 
A citokinek patogenetikai szerepe 
egyre jobban  igazolt, fontos az inter- 
leukin-6 funkciója is. A th ro m b in  ak 
tiválódása -  az extrinsic ú to n  -  a szö
veti faktor és az aktív VII hatásának  
eredm énye. A fiziológiás antikoagu- 
lánsok -  an tith rom bin  III, p ro te in  C 
rendszer, valam in t a szöveti faktor 
inhibitor -  term elődése, funkció ja 
gyengült a DIC-ben szenvedőknél. 
Az 1-es típusú  plazm inogén ak tiváto r 
inhibitor (PAI-1) szintjének em elke
dettsége alapvetően hozzájárul a fib
rinolízis szuppressziójához.

Az adekvát diagnózist tö b b  teszt 
együttes eredm ényeként -  a k lin ikai 
képpel és a valószínűsíthető  kiváltó 
alapbetegséggel összhangban -  lehet 
kim ondani. Feltűnő a 100 000/pl a lat
ti, s esetleg drám aian csökkenő th ro m - 
bocytaszám , a m egnyúlt Pl és APTI, 
a p lazm ában fib rindegradációs te r
mékek (FDP) m egjelenése. A lacsony 
az alvadási inh ib ito rok  -  közte az AT 
IU-szintje. A fibrinogén -  aku t fázis
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fehérjeként -  csak a súlyosabb fo r
m ákban csökken szám ottevő m é r
tékben. A perifériás vérképben frag- 
m entocyták  jelenléte m eglehetősen 
tipikus. Speciális, de még nem  á lta lá 
nosan elérhető tesztek közül a solu- 
bilis fibrin m érése és más v izsgálatok 
(pro throm bin  aktivációs fragm en t 
FI + 2, vagy th rom bin -an tith rom bin  
kom plexek jelölése) em líthetők.

A kezelésben a legfontosabb az 
alapbetegség lehetséges m egoldásának 
hangsúlyozása. Nem létezik optim ális 
terápiás ajánlat, az egyedi eseteket az 
uralkodó tüneteknek megfelelően kell 
ellátni. V itatottsága ellenére kétségte
len a gyógyításban a helye a heparin - 
nak, hisz az alvadási folyamat a k a d á 
lyozása elm életi cél is. A dózis k é rd é 
ses lehet, de a legtöbben az alacsony  
3-500 U /óra infúziós adását jav aso l
ják. Még inkább experim entum okban  
m egerősített, de ígéretesnek tű n ik  
a th rom bingátlók  közül a d es iru d in , 
s más hasonló  jellegű készítm ények 
alkalmazása. Adott helyzetben, (e l)vér
zésveszélyben fontos, akár é le tm en tő  
th rom bocy ta- és/vagy p lazm akész ít
m ény adása, de nincs bizonyíték  fel
tétlen hasznukra  megelőzésként. A fi
ziológiás viszonyok helyreállítása az 
alapvető cél, s ennek érdekében seg ít
het a folyam attal kapcsolatosan ala
csony szin tű  AT III pótlása. A vérző 
betegeknél alkalm anként szükséges
sé válhat antifibrinolitikus készít
m ény is.

Ma m ég inkább a teória, s ígéretes 
experim entum ok alapján m erü l fel a 
szöveti faktor ellenes szerek te ráp iás 
felhasználása, m iként a p ro te in  C 
rendszer korrekciója is.

[Ref: A referátum-jellegű m unka  
fog lalkozik a DIC m inden lényeges 
elméleti és klinikai problém ájával, de 
nem tekin tette feladatának „apró rész
letek” taglalását. M egítélésem szerin t 
nem  esik szó például a k lin ik a i fo r 
mákról, a kezelés m inden lépéséről 
K itűnő  összefoglaló áttekintés, szíve
sen ajánlom  minden érdeklődő fig y e l
mébe.]

M ikita  János dr.

Immunológia
A ntifoszfolipid antitestek  és th ro m 
bosis. Greaves, M. (D epartm en t of 
M edicine an d  Therapeutics, Forester- 
hill, A berdeen, UK): Lancet, 1999,353, 
1348.

Throm boticus szövődm ényekkel és 
vetéléssel já ró  foszfolipid-ellenes au- 
toantitestek, m in t lupus antikoagu- 
láns és an ticard io lip in , régóta ism er
tek szisztém ás lupus ery them atosus- 
ban.

Az antifoszfolipid-szindróma throm - 
bosissal, ism étlődő vetéléssel és an ti
foszfolipid an titestekkel jellem ezhető. 
Gyakori a stroke  (cerabralis infarc- 
tus), de a v isceralis és perifériás a r té 
riák is é rin te ttek  lehetnek. A vénák 
esetén a m élyvénás th rom bosis a leg
gyakoribb, de jó l ism ert a visceralis és 
intracerebralis vénák th rom bosisa, 
valamint a pu lm onalis  em bolisatio  is. 
T hrom bocytopenia szintén előfor
dulhat, ism étlődő  vetélés szintén gya
kori tünete a sz indróm ának .

Számos betegséghez tá rsu lhat, de 
lehet p rim er, am ikor alapbetegség 
nem m uta tha tó  ki.

A lupus an tikoaguláns im m unglo
bulin foszfolipiddel való interakciója 
révén in  v itro  csökkenti a th rom bin-, 
ezáltal az alvadékképződést. K im uta
tásához tehá t koagulációs teszt szük
séges. Lupus an tikoaguláns pozitivi- 
tás esetén, foszfolip id-dependens ko
agulációs tesztben , növekszik az al
vadási idő , m elyet az inh ib ito r je 
lenléte esetén  a norm ál p lazm a sem 
korrigál. Ezzel szem ben az an tica r
diolipin (először m int syphilis sze- 
rológiai teszte t alkalm azták) k im u ta
tására im m unassay  (ELISA) szük
séges. A ntifoszfolip id-szindróm ában 
m ind a lupus antikoaguláns, m ind  az 
an ticardio lip in  k im utatása fontos ko
aguláción alapuló  teszt, illetve im m u
nológiai m ó d szer segítségével.

Intenzív  k u ta tás tárgya az antifosz
folipid an tite s tek  term észetének  vizs
gálata, továbbá hogy m iért fokozzák 
a foszfolipidekkel reagáló an titestek  a 
th rom bosis k ia lakulásának  veszélyét. 
K ülönböző antitestek  jelenlétét tétele
zik fel. Egyesek valószínűleg a felszín
hez kö tö tt p rothrom binnal (a plazma- 
p ro th rom bin-koncen tráció  általában 
norm ális), m ások  a ß2-glikoprotein 
I-gyel reagálnak. Ezen glikoprotein, 
bár p on tos szerepe nem  ism ert, az an 
titest és foszfolipid kapcsolat befolyá
solásával, valószínűleg fontos szere
pet já tsz ik  a koaguláció foszfoli
p id -dependens folyam atában. Bár a 
ß j-g likoprotein  I ellenes an titestek  az 
foszfolip id-szindróm a m arkereinek 
tek in thetők , a hem osztázisban szere
pet já tszó  egyéb plazm aproteinek, 
th rom bocy ták , endothelsejtek, illetve

se jtm em bránon  lévő antigének ellen 
is k im u ta tha tók  antitestek. A throm - 
bocy tam em brán  glikoproteinnel re
agáló an titestek  inkább  az autoim 
m un th rom bocy topen iás pu rpurában  
k im utatható  an titestekhez hasonlóak.

Nem ism ert az an titestek  in vitro 
antikoaguláns hatása és a klinikailag 
észlelhető p ro th rom bo tikus állapot 
közötti összefüggés sem . Antifoszfoli
p id -szind róm ában  ugyanis a vascula
ris okklúzió inkább throm boem bolia, 
m int vasculitis következménye. Az au- 
toantitestek spektrum a alapján való
színű, hogy számos m echanizm us (az 
antikoaguláns hatású  ß2-glikoprotein 
I-gyel való interferencia, antithrom - 
bin, aktivált p ro te in  C, fibrinolízis 
gátlása, th ro m b o cy ták  aktivációja 
stb.) já tsz ik  szerepet a p ro throm boti- 
cus állapot lé trejö ttében . A terhesség
gel kapcsolatos kom plikációk hátte
rében is többny ire th rom boticus za
varok (decidualis vasculopathia, pla- 
centalis in farctusok) m utathatók  ki.

A betegség felism erése a visszatérő 
th rom bosisok  fokozott veszélye és az 
oralis antikoaguláns kezelés haté
konysága m ia tt fontos. Nyilvánvaló 
rizikófak torok  nélkül fellépő artériás 
és vénás, valam in t visszatérő th ro m 
bosisok  antifoszfolipid-szindróm a 
gyanúját keltik. T hrom bocytopenia, 
terhességi kom plikációk, ism ételt ve
télés (három  vagy több), autoim m un 
betegség esetén szintén gondolni kell 
ezen betegségre. Figyelembe kell 
azonban  venni, hogy antifoszfolipid 
antitestek , illetve lupus antikoaguláns 
infekciók (syphilis, hepatitis C, HIV-1 
stb.), b izonyos gyógyszerek szedése 
(chlorprom azin , k in in , kinidin), sőt 
egészséges egyénekben is előfordul
hatnak . Ezekben az esetekben th ro m 
bosis ritk án  fordul elő.

A lupus an tikoaguláns jelenlétét, 
foszfolip id-dependens koagulációs 
assay-ben, a m egnyúlt alvadási idő 
jelzi. K im utatására leggyakrabban az 
aktivált parciális th rom boplastin  és a 
Russel-féle viperam éregidő vizsgá
latát alkalm azzák. Nem  tekinthetők 
azonban  specifikusnak, mivel az ered
m ényt az alvadási faktorok koncent
rációja és a lupus antikoagulánson 
kívüli egyéb inh ib ito rok  is befolyá
solják. Fontos ezért a megfelelő é rté 
kelés (megfelelő reagensek mellett) és 
legalább két alvadási teszt végzése. 
A fak torh iány  következtében lé tre
jövő alvadási idő-m egnyúlás norm ál 
p lazm a hozzáadásával kizárható,
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ugyanakkor lupus antikoaguláns je 
lenlétre utal, ha nagy  m ennyiségű 
foszfolipiddel (fagyasztott throm bo- 
cy tá t felolvasztva) az alvadási idő 
rövidíthető .

Az an ticard io lip in  vizsgálata sz in
tén fontos, m egítélése azonban ennek 
sem  m indig  könnyű. A throm boticus 
esem ényekkel való szorosabb össze
függés m ia tt ígéretesnek tűnik  a (U- 
glikoprotein  I vizsgálata megfelelő 
an titest segítségével.

A kezelés során  figyelembe kell 
venni a klin ikai tüneteket, azok sú 
lyosságát, az antifoszfolipid antitestek 
je len lété t m eggyőzően bizonyító la
b o ra tó riu m i vizsgálatok eredm ényét, 
a társuló  rizikótényezőket, valam int a 
kezeléssel já ró  lehetséges veszélyeket.

Ischaem iás stroke esetén többnyire 
ta rtó s an tikoaguláns kezelés indokolt, 
az aján lo tt INR 2,5. Ezt m eghaladó 
érték  és asp irinnel való kom bináció 
fokozza a vérzés veszélyét.

V énás th rom bosis esetén is a 2,5-ös 
INR elérése lehet a cél, a kezelés ta r
tam a általában h a t hónap, de életve
szélyes th rom bosis , társuló rizikóté
nyezők esetén ta rtó s  antikoaguláns 
kezelés ajánlott (a kezelésnél a vérzé
kenységre utaló veszélyeket figyelem
be kell venni). A laboratórium i kont
roll során fontos a megfelelő jártasság, 
illetve reagensek (throm boplastin) 
használata.

T hrom bocy topen ia  esetén kü lönö
sen fontos az óvatosság, am ennyiben 
a th rom bocy topen ia  vérzéssel társul 
(th rom boticus esem ények nélkül) a 
beteget az au to im m un throm bocyto- 
peniás p u rp u ra  so rán  alkalm azott 
eljárásokkal kell kezelni (klinikailag 
indokolt esetekben splenectom ia 
ajánlott).

Ism étlődő vetélések esetén napon
ta kétszer alkalm azott kis dózisú he
p arin  és asp irin  kom binációja ered
m ényesebb volt, m in t az aspirin-m o- 
noterápia.

Telek Béla dr.

Anergiás hisztokompatibilis csont
velő allograf-transzplantáció. Gui- 
nan , E. C., B oussio tis, V. A., N euberg,
D. és m tsa i (D e p a rtm e n t o f P ediat
ric O ncology in  th e  D ana-F arber 
C ancer In stitu te , B oston, Egyesült 
Á llam ok): N. Engl. J. M ed., 1999,340, 
1704.

A sikeres szervátültetés egyik alapfel
tétele az alloantigének elleni im m u n 
válasz je lentős csökkentése. N em  spe
cifikus im m unszupprim áló  szerek 
használata opportun ista  fertőzések és 
m ásod ik  tum or kialakulásához vezet
het. Ez az oka, hogy az alloreaktív  T- 
sejtek célzott gátlása a tran szp lan tá
ció-im m unológiában  óriási előrelé
pés lenne. Az ún. anergia indukálásá- 
val a donor csontvelőben az alloreaktív 
T-sejteket gátolhatjuk. Ism ert, hogy az 
anergia előidézhető a T-sejt felszínén 
lévő CD28 molekula és az antigénpre
zentáló sejt felszínén lévő B7 m olekula 
összekapcsolódásának m egakadályo
zásával, blokkolva ezáltal a T-sejt ak- 
tiváció egyik kulcslépését.

A fent m egnevezett m unkacsoport 
egy klin ikai tanulm ány során  ezt vizs
gálta. Ex vivo anergiát indukáltak  a 
recipiens alloantigénjeivel szem ben a 
dono r csontvelőben lévő T -sejtekben 
12 csontvelő-transzplantációt m egelő
zően. Az alloantigén-specifikus an e r
gia eléréséhez a donor csontvelejét 
(m ely egy HLA haplotípusban k ü lö n 
bözö tt a recipiensétől) 36 ó rán  át in- 
kubálták  a recipiens besugárzo tt se jt
jeivel CTLA-4-Ig jelenlétében (a CT- 
LA-4-Ig m eggátolja a B7 : CD28-me- 
diált kostim ulációt). Szokásos m i- 
eloablációt és im m unoprofilaxist k ö 
vetően  transzfundálták  a recipiensbe 
a „kezelt” donorsejteket. A nergia in- 
dukálása u tán  a donor csontvelőben 
szignifikánsan (P< 0,001) csökkent 
azon T-sejtek száma, melyek képe
sek felism erni a recipiens alloantigén- 
jeit.

Köztudott, hogy csontvelő-átültetés 
esetén a donor csontvelejében található 
T-sejtek okozzák a graft-versus-host 
betegséget (GVHD). Az ez idáig hasz
nált GVHD profilaxis mellett, haplo- 
identikus csontvelő-átültetést követő
en 60-90% -ban alakul ki súlyos GVHD. 
A fent em lített 12, haploidentikus 
csontvelő-átültetésen átesett beteg 
közül három ban alakult ki GVHD, 
m indhárom  gastrointestinalis lokalizá- 
ciójú volt. GVHD m iatt senki nem  exi- 
tált. A vizsgált 12 beteg közül a cikk 
írásakor öten voltak még életben,
4,5-29 hónappal a transzplantációt 
követően.

Igaz, hogy az alacsony esetszám m i
att statisztikai következtetéseket nem  
szabad levonni, azonban összefoglalás
ként megemlítendő, hogy azon esetek
ben, ahol a donor csontvelőjében a re
cipiens alloantigénjeire specifikus ener

giát hoztak létre az átültetés előtt, lénye
gesen kisebb volt a GVHD kialakulásá
nak kockázata.

M üller Judit dr.

Képalkotó eljárások
Az artéria brachialis endothelfunk- 
ciójának ultrahangos vizsgálata coro
nariabetegség gyanúja esetén. Schrö
der, S., Enderle, M. D., M eisner, C., 
Baum bach, A. és m tsai (M edizinische 
Klinik, Abteilung für K ardiologie, M e
dizinische Klinik, A bteilung fü r E ndo
krinologie, Institu t für M edizinische 
Inform ationsverarbeitung , E berhard- 
K arls-U niversität T übingen): Dtsch. 
Med. W schr., 1999,124, 886.

Szerzők vizsgálatukban a rra  kerestek 
választ, van-e pozitív korreláció a coro
naria endotheldiszfunkciója (ED) és 
a perifériás artériák (art. brachialis) 
ED-ja között. 122 beteget választottak 
be a vizsgálatba írásos beleegyezést a 
betegtájékoztatást követően. Kizáró té
nyezőt képezett: kiterjedt coronaria
betegség, előreheladott krón ikus szív
elégtelenség (NYHA III—IV stádium ), 
krónikus veseelégtelenség m iatt he- 
modialízis, tünetekkel járó szívbillen
tyűbetegség. 12 órás éhezést követően 
vérvételt végeztek, felm érték a corona
riabetegség (KB) rizikófaktorait:

-  nikotinabúzus;
-  em elkedett LDL, trig licerid ;
-  em elkedett nyugalm i vérnyom ás 

(>145/95 Hgm m );
-  fam iliáris diszpozíció KB irányá

ban;
-  diabetes mellitus.
A betegek intézeti felvételét köve

tően terheléses EKG-vizsgálat tö rtén t, 
KSZB gyanúja esetén először korona- 
rográfiát végeztek, ugyanezen a n a 
pon  vitelezték ki az a rté ria  b rachialis 
ultrahangvizsgálatát is. Az arté ria  
brachialis ED vizsgálatához az á ra m 
lás indukálta  vasodilatatió t (FMD%) 
alkalm azták  -  Cellermajer szerin t. A 
felkart 5 percre szisztolés vérnyom ás
nál 30 H gm m -el m agasabb értéken  
strangulálták , m ajd 45-60 secundum  
m úlva, a reaktív  hyperaem ia alatt vé
gezték a m érést. Áz ér keresztm et
szetének m eghatározása m agas fel
bontóképességű, 13 M Hz-es lineáris 
A rray-detektorfejjel, axillaris beha to 
lási irányból, B-m ódban tö rté n t (ké
szülék: AU4 Idia®, ESAOTE Bio- 
m edica, Italy/Biosoum d, USA). Nyu-

203



Az a. brachialis endothelfunkciójának ultrahangmérési eredményei:

KB KB nélküli betegek 
(n =  101) (n = 21) P

Kiindulási átmérő (mm) 4,61±0,73 4,37±0,77 0,177
Hyperaemiás átm. (mm) 4,77±0,73 4,65±0,72 0,510
FMD% 3,73±4,11 7,01 ±3,51 <0,001
NTG -  átmérő (mm) 5,04±07 4,98±0,7 0,731
NTG% 10,22±6,82 14,91±7,36 0,006

Az FMD% és a terheléses EKG összehasonlítása specificitás és szenzitivitás 
vonatkozásában (95% konfidencia-intervallum)

KB nélküli betegek KB Összes

FMD% <4,5% (n) (n) (n)
ED 4 72 76
Nincs ED 17 29 46
Ossz.
Szenzitivitás
Specificitás

21
72/101; 71,3% (61,6-79,6) 
17/21; 81% (58,1-94,6)

101 122

Terheléses EKG
Patológiás 9 75 84
Normál 12 16 28
Ossz.
Szenzitivitás
Specificitás

21 .
75/91; 82,4% (73,0-89,6) 
12/21; 57,1% (34,0-78,2)

91 112

galm i, m ajd  reaktív hyperaem iában 
(endothelfüggő vasodilatatio), végül 
sublingualis 400 pgk, n itroglicerin  
u tán  4 perccel (endotheltől független 
hyperaem ia) végezték a vizsgálatokat. 
A 10 cm -es a brachialis szakasz á t
m érő jé t végdiasztoléban proxim ali- 
san és distalisan m érték. A betegeket 
a koronarográfia  alapján 5 csoportba 
soro lták  a KB súlyossága szerint:

1. Nincs KB
2.1 éren kisebb m int 50% szűkület
3.1 éren több m int 50% szűkület
4 .2  éren több m int 50% szűkület
5.3 éren  több m int 50% szűkület
A nyert adatokat a SAS 6.11 w in 

dows (Cary, N. J., USA) szisztém ával 
dolgozták fel, szignifikancia-nívót 
a  = 0,001 értékben adták meg. A szer
zők azt találták, hogy az endothelfüg
gő vasodilatatio  hyperaem izálás u tán  
negatív  korrelációt m utato tt az ér ke
resztm etszete és a vasodilatatio m ér
téke között. Az endotheltől független, 
nitroglicerin adása után kialakuló va
sodilatatio ugyancsak negatív korrelá
ciót m utatott. A 121 betegből korona
rográfia 101 betegnél volt pozitív. A 21 
negatív esetben szignifikánsan jobb 
endothelfüggő vasodilatatiót találtak, 
m in t az igazolt KB-k között. Az áram lás 
indukálta vasodilatatio szenzitivitása 
71,3%, specificitása 81,0% KB irányá
ban. Eredményeiket táblázatokban fog
lalták össze. (1. a fenti táblázatot)

A szerzők a rra  való tekintettel, hogy 
az a. brachialis keresztm etszete 6 m m  
alatt volt a betegek zöm ében és a fen
tiekben részletezett negatív korre lá
ciókat tapasztalták, az áram lás in 
dukálta vasodilatatio határértékét 
FMD% < 4,5% -ban adták meg, szem 
ben az egyéb irodalm i m agasabb érté 
kekkel (ROC- Analyse, Neunteufl et ah).

A vizsgálatok alapján, az, hogy a 
károsodo tt a rté ria  brachialis endo- 
thelfunkció a KB súlyosságával kor- 
relál-e továbbra is tisztázatlan m a
rad t, a je len  m érések alapján csak a 
KB fennállása állapítható m eg, de 
a súlyossági fok nem . A zonban az 
FMD% összehasonlítva a terheléses 
EKG-val m agasabb specificitást és kö 
zel azonos szenzitivitást adó nonin- 
vazív, sugárterheléssel nem  járó  vizs
gálóeljárásnak bizonyult. A szerzők 
vélem énye szerin t az arterioscleroti- 
cus elváltozások m egítélésében a leg
objektívabb vizsgálóeljárás n ap ja in k 
ban  az in travascularis u ltrahang.

M ühl D iana dr.

Máj- és epeútbetegségek
A májzsugor-halálozás és a fejenkén
ti égetett szeszesital-fogyasztás az 
USA-ban 1949-1994 között: trend
analízis. Roizen, R., Kerr, W. C., Fill

m ore, K. M. (University o f San F ran
cisco, Dep. o f Social and  Behavioral 
Sciences, Box 0612, San Francisco, CA 
94143-0612, USA): BMJ, 1999, 319, 
666-670.

A m ájzsugor-halálozás -  m elynek 
m eghatározó hányada m ind  az o r
vosi, m ind  a közgondolkodásban a 
nagyivás szám lájára írható  -  az USA- 
ban  1950 és 1973 között 75%-kal 
(8,5/100 000 lakosról 14,9/100 000 
lakosra) nő tt, és 1973-ban 33 350 
halálesettel tetőzött. Azt követően, 
1993-ig, fokozatosan csökkent (1993- 
ra  7,9/100 000 lakosra); ekkorra az 
1973. évinek m ajdnem  a felére esett 
vissza.

Az egy (felnőtt) főre eső tiszta- 
szesz-fogyasztás a m ásodik  v ilághá
bo rú t követően ugyancsak előbb nő tt 
(a növekedés az 1950-es évek végétől 
1980-ig 38% -ra em elkedett: a felnőtt 
lakosság körében  a fejenkénti 7,57 1- 
ről 10,45 1-re em elkedett), m ajd  csök
kent (az 1980-as évek elejétől az 1990- 
es évek közepére 20%-kal, 8,36 1-re 
kevesbedett).

Azaz: a m ájzsugor-halálozás gör
béjének 1973-ban bekövetkezett „vá
ratlan” m egtörése 8 évvel m egelőzte 
a fejenkénti tisztaszesz-fogyasztás 
görbéjének lejtőbe fordulását.

A jelenség m agyarázatára több 
m egközelítés is kínálkozik; közülük 
csak egy a nagyivóknak, illetve a m ár 
m ájzsugor-betegeknek az idők folya
m án egyre kiterjesztettebb és haté
konyabbá is vált „kezelése”.

Azon ( Terris 30 évvel korábbi fel
vetéseinek nyom án is kialakult) el
képzelésük helytállóságának bizonyí
tására  (vagy kizárására), hogy a je len 
ség h á tte réb en  a lakosság alkoholfo
gyasztási szokásainak m egváltozása 
já tsz ik  elsődleges szerepet, a m ájzsu
gor halálozási görbéjét előbb az egy 
főre ju tó  tisztaszesz-fogyasztás, m ajd  
-  kü lön-kü lön  -  a sör-, bor- és égetett 
szeszesital-fogyasztás alakulásának 
görbéjével vetették egybe. „Új epide
m iológiai bizonyíték”-kai felérő ered 
m énykét kapták, hogy a m ájzsugor- 
halálozás görbéje sokkal inkább az 
égetett szeszesital-fogyasztás, m in t
sem  az egy főre jutó tisztaszesz-fo
gyasztás (m ég kevésbé a sör-, legke
vésbé pedig  a borfogyasztás) görbéjé
vel állítható  párhuzam ba. Közelebb
ről, a korrelációs koefficienst az ége
te tt szeszes italok esetében 0,94-nek, 
az össz-alkoholfogyasztás tek in te té
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ben  0,50-nek, a sör esetében -0 ,03-nak, 
a b o r esetében 0,05-nek találták.

Az epidem iológus-statisztikus az 
ún. autoregresszív m odel segítségével 
a kapo tt „ trendadatok” m egbízható
ságát vizsgálták. E m odell segítségével 
rövid távon m érhető  le az égetett sze
szesital-fogyasztás jelentős, lakosság
szintű csökkenésének a májzsugor- 
halálozásra gyakorolt kihatása. 1940 
és 1950 közö tt az USA-ban két ízben 
is -  1942-ről 43-ra és 1946-ról 47-re -  
jelentősen (22, illetve 23%-kal) csök
kent a lakosság égetett szeszesital
fogyasztása. (Míg a hábo rús évben a 
had itechnikai célú szin tetikus gum i-, 
illetve robbanóanyag-gyártás csök
kentette le a párla tok  lakosság általi 
hozzáférhetőségét, addig  a háború t 
követő időszakban bekövetkezett je 
lenséget egy rövid távon megváltozott 
fogyasztói szokásnak tulajdonítják.) 
Nos, az ezen vizsgálati m ódszerrel 
kapo tt eredm ényeikkel sem  alátá
m asztani, sem  aláásni nem  tud ták  
„ trendanalíz isük” legfontosabb ered
ményeit.

Eredm ényeiket m érlegre téve, kellő 
körültekintéssel csupán  annak k i
m ondására szorítkoznak, hogy a máj- 
zsugor-halálozás görbéjének 1973- 
ban az USA-ban bekövetkezett lehaj
lása dön tően  két tényező; a fogyasz
to tt italféleségek arányaiban beállt 
kedvező változások, valam in t az alko
holizm us-kezelés növekvő hozzáfér
hetősége együ tthatásának  tu la jdonít
ható. V izsgálati eredm ényeiket ösz
tönzőnek ta rtják  a tek in te tben , hogy 
a ku ta tás fokozott figyelm et szentel
jen a m ájzsugor és az egyes italféle
ségek közti összefüggések tisztázásá
ra. Végezetül óvnak attól, hogy az 
USA-ban zajlott vizsgálat eredm é
nyeiből a ku ta tók  m ás nem zetekre 
nézve is m esszem enő következtetése
ket vonjanak  le. így  például azokban 
a borkultúrájú  országokban, amelyek
ben tö rténelm i táv latokban magas 
a májzsugor-halálozás, csak kellő meg
fontoltsággal hasznosu lha tnak  azon 
USA-beli vizsgálati eredm ények, ahol 
a borfogyasztás az össz-alkoholfo- 
gyasztásnak m indössze 8% -át teszi ki.

[Ref: A cikk ism ertetéséhez kapcso
lódóan a referens elsőrendű köte
lességének érzi, hogy a z USA-beli, il
letve a hazai helyzet alakulásának  
összehasonlítása végett, legalább a 
májzsugor-halálozás tetőzésének idő
pontja it és m értékét összevesse. M íg -  
m int a fen tiekbő l k itű n ik  -  a konti

nensnyi m éretű és lakosságszámú  
USA-ban 1973-ban, 33 350 haláleset
tel te tőzö tt a májzsugor-halálozás, ad
dig a 10 m illiót alig meghaladó lakos
ságszám ú M agyarországon 1995-ben, 
7304 halálesettel. [In: The role o f  m a
jo r  addictions (alcoholism, smoking, 
drug abuse) in morbidity, m ortality  
and decrease o f  population in H unga
ry. Statistical analysis fo r  the Parlia
ment, 1998. Ed.: Rácz, J. and Vingen- 
der, I. OAI, Budapest, 1999.21.] A cikk
ből m egism ert „new epidemiological 
evidence” ismeretében ugyanakkor -  a 
szerzőknek a cikk zárósoraiban meg
foga lm azo tt in telm ei ellenére -  annak  
fe lvetését is kötelezőnek érzi, hogy az 
1996-ra végre hazánkban is (mere
deken!) m egtört májzsugor-halálozási 
görbe „m agyarázata” is (legalább 
részben!) nem  ugyanabban: a fogyasz
to tt italféleségek arányaiban beállt 
változásokban, illetve az alkoholiz
mus-kezelés növekvő igénybevételé
ben keresendő?

Végezetül (szubjektív élményként): 
m egkülönbözte tett örömömre szolgál, 
hogy olyan cikk referátum át nyújtha
tom át a T. Olvasónak, m elynek társ
szerzője a csodálatos egyéniség, Kaye
M. Fillmore, akinek támogatását egy 
kéziratom nak az Addictionsban meg
jelentetése érdekében -  a m érföld
ezrekben m érhető  távolság ellenére -  
oly kolléga- és em berközelinek érez
tem!]

Péter Árpád dr.

Mikrobiológiai és fertőző 
betegségek
Élő, a ttenuá lt in fluenzav írust ta rta l
m azó in tran azá lis  vakcina hatásossá
ga egészséges felnő ttek  körében.
Nichol, K. L., M endelm ann, P. M. és 
m tsai [M edicine Service (III) V. A. 
M edical Center 1 Veterans Dr. 
M inneapolis MN 55417. USA): JAMA,
1999,282, 137-144.

Az A és B típusú  influenzavírus évente 
a népesség 10-20% -át betegíti meg, 
ennek  legprom inensebb  jele a nap
közbeni aktivitás csökkenése, több 
m illiónyi, m unkából k iesett nap és az 
egészségügyi k iadások  növekedése.

Az intranazális élő attenuált inf
luenzavírust (ÉAIV) tartalm azó  vak
cinák spray fo rm ában  való beadása 
egyszerű, a helyi alkalm azás m iatt 
erősen stim ulálják a m ucosalis sejtes

im m unitást. Jelenleg az egészséges 
dolgozókat nem  oltják ru tinszerűen , 
de az ÉAIV-t tartalm azó  oltóanyagok 
alapvető egészségügyi és gazdasági 
haszonnal járhatnának .

N em rég készült egy placebo-kont- 
rollált vizsgálat, m elyben 15 és 75 hó 
napos kisdedeket trivalens ÉAIV vak
cinával oltottak, m ajd a tenyésztéssel 
k im utatható influenzafertőzések 93%- 
kal csökkentek. Ö nként vállalkozó fel
nő ttekben  a trivalens ÉAIV vakcina 
u tán  a kísérletesen lé trehozo tt in 
fluenza tünetei 85% -kal m érsék lőd
tek. Ezen korábbi ism eretek  elm élyí
téseként a m ost referált közlem ény 
a trivalens ÉAIV vakcinák biz tonsá
gosságát és hatásosságát vizsgálta kö
zel ö tezer egészséges felnő tt körében.

A random izált, kettős vak, placebo- 
kontro llá lt vizsgálat 18-64 év közötti 
résztvevői az Egyesült Á llam ok k ü 
lönböző  városaiban laktak , hetente 
legalább 30 ó rányit dolgoztak m unka
helyükön. Kizáró oknak szám ítottak: 
tojásallergia, terhesség, egy éven belül 
tö rté n t influenzaoltás, aku t lázas b e
tegség, lerom lott egészségi állapot, 
vagy olyan munkahely, ahol az átla
gosnál nagyobb volt a fertőződés esé
lye. A résztvevők 100$ tiszteletdíjat 
kaptak. A tojásban szaporított triva
lens ÉAIV vakcinákat és a tojás allan- 
toin folyadékát tartalm azó placebót 
egyszeri adagban intranazális spray 
form ájában adták be. Az oltóanyag há
rom  élő, attenuált vírustörzset ta rta l
m azott: A/Shenzhen/227/95 (H1N1), 
A/W uhan/359/95 (H3N2) és B/Harbin/ 
/7/94-szerű foszfát-glutamát.

A vizsgálatba beválogatott szem é
lyek az oltás napjától a következő év 
m árciusáig  pontos listát vezettek felső 
légúti vagy általános tüne teik rő l, test- 
hőm érsék le tükrő l és a bevett gyógy
szerekről, m ajd  a vizsgálat teljes ide
jére kapcsola tban m arad tak  o rvosuk 
kal az esetleges m egbetegedések és 
m unkábó l k iesett napok  reg isztrálása 
végett. Az adatgyűjtés során  egy szá
m ítógép vezérelte telefonos üzenet
küldő rendszer figyelm eztette a rész t
vevőket a változások pon tos do k u 
m entálására .

A vizsgált személyek az o ltást 
követő első héten  a vakcinát jó l to le
rálták . Az a csoport, am ely ÉAIV-t ta r 
ta lm azó  anyagot kapott gyakrabban  
(44,3% versus 26,6%) je len tett o r r 
folyást, torokfájást, m in t a placebo- 
csoport. A tünetek  egyik esetben  sem  
ta rto tta k  két napnál tovább. Egy h ó 
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napon  belül k ilenc (0,45%) súlyosabb, 
hospitalizációval járó m ellékhatást 
észleltek, ebből négyet a placebocso- 
portban . A vak  m ódszerrel dolgozó 
bizottság szerin t egyik eset sem  volt 
az oltás következménye.

A terü letileg  illetékes lab o ra tó ri
um okba k ü ld ö tt m inták kiértékelése 
u tán  több helyi és nagyobb o rszág 
részekre k ite rjedő  járványt azo n o sí
to ttak  novem bertő l márciusig. Az 
izolátum ok 99% -a A/Sydney/05/97- 
H3N2 típusú  influenzavírust ta r ta l
m azott.

A vizsgálat a rra  kereste a választ, 
hogy ezen járványokkal egyidőben a 
résztvevők h án y  százaléka szám olt be 
lázas m egbetegedésről az oltást k ö v e
tően. A lázas megbetegedések h áro m  
típusát kü lön íte tték  el: 1. Egyszerű 
lázas m egbetegedés: két, egym ást k ö 
vető napon  a tünetek  (láz, h idegrázás, 
fejfájás, izom fájdalom , fáradtság stb.) 
közül legalább kettő fennáll, és leg
alább egy nap ig  37,8 °C-os a p e r  os 
m ért testhőm érséklet. 2. Súlyos lázas 
m egbetegedés: legalább három  egy
m ást követő napon  fennáll a tü n e tek  
közül legalább kettő, és egy nap ig  
lázas. 3. Felső légúti tünetekkel já ró  
lázas m egbetegedés: nátha, to rokfá jás 
vagy köhögés legalább két napig .

Az ÉAIV vakcina egészséges felnőt
tekben ugyan nem  csökkentette szig
nifikánsan az egyszerű lázas m egbete
gedések szám át, viszont a súlyos és a 
felső légúti tünetekkel járó lázas m eg
betegedésekét igen. Ez nagyrészt annak  
köszönhető, hogy a vizsgált időszakban 
nem  az a vírustípus okozta a járványt, 
am it a vakcina tartalmazott. A cito- 
toxikus T-sejtek valószínűleg kereszt
reakciót adnak  különböző influenza 
A vírus alcsoportokkal, ha a belső virá- 
lis antigéneket expresszálják, ezzel m a
gyarázható a viszonylagos védettség.

A m unkahelyi hiányzások, az an tib i
otikum -szükséglet és az orvosi vizitek 
száma kb. 20-30%-kal kevesebb volt, 
összességében az egészségügyi k iadá
sok m érséklődtek. Pl. Az ÉAIV oltó
anyagot kapo tt csoportban a járványos 
időszakban 1000 személy 172 napig 
szedett antibiotikumot, a placebocso- 
portban  325 napig. Az a szem pont sem 
elhanyagolható, hogy az an tib io tikum 
fogyasztás mérséklésével az an tim ikro- 
bális rezisztencia kialakulása lassítható 
lenne.

Veres A m arilla  dr.

Mycobacterium ulcerans-fertó'zések.
Van der Werf, T. S. és m tsai (Dept, of 
Internal Med., G roningen Univ. Hosp., 
The N etherlands): Lancet, 1999, 354, 
1013-1018.

Összefoglaló, ism erte tő  közlem ény a 
M ycobacterium ulcerans okozta ún. 
Buruli-fekélyről. A kórképet 1948- 
ban írták  le A usztráliában, izolálva a 
kórokozót is, de m integy 100 éve is
m ert klinikai m egjelenése afrikai 
megfigyelések alapján  (a Buruli-fe- 
kély elnevezés is ugandai eredetű). 
A kórkép széles körben  elterjedt a 
trópusokon, szub trópusi környezet
ben -  D él-A usztrália és több afrikai 
góc m ellett előfordul Pápua Új-Gui- 
neán, Srí L ankán, több dél-am erikai 
gócban, elsősorban  Francia Guineán.

A kórokozó jellegzetes Mycobac
terium, a lassú  növekedésű környezeti 
m ycobacterium ok közé tartozik. Hő- 
m érsékleti op tim um a 32 °C. A te 
nyésztés az esetek jelentős részében 
sikertelen, b iztos diagnózist m a a 
PCR-technika szolgáltat. Bár m a m ég 
egyetlen speciesként ta rtják  szám on, 
három  geno típusa  ism ert, előfor
dulási helyeinek (Ausztrália, Afrika, 
Amerika) m egfelelően, a genom  DNS 
elemzése alapján.

A fertőző ágens, úgy tűnik, e rede ti
leg a ta lajban  fordul elő, de áradások, 
a földm űvelés a felszínre hozza és 
vadon élő vagy kultúrnövényekre 
kerül. A fertőzés sérüléseken át kerül 
a bőrbe, illetve a subcutisba. Nem  b i
zonyított, de nem  zárható ki bizonyos 
rovarok szerepe sem  a terjedésben.

A három  genotípus bizonyos m é r
tékben m u ta t klinikai, h isztológiai 
eltéréseket is; az afrikai Buruli-fekély 
esetében egy subcutan  nodulával kez
dődik a kórkép . Ezután észlelhető az 
ulceratio, a környező szövetek indu- 
ratiója és oedem ája, utólagos a fedő 
bőr és a zsírszövet necrosisa. Kezdet
ben a tubercu lin  (esetleg Burulin-) 
p róba negatív, és csak a spontán  gyó
gyulás u tán  lesz pozitív. A folyam at 
súlyosságának függvényében kialakul
hatnak kon trak tú rák , ankylosis stb.

Az au sztrá l típusban  az első je l egy 
papula a bő rön . Jellegzetes az izzad t
ságm irigyek és a szőrtüszők kö rü li 
elváltozások, és nincs zsírszövetbe 
terjedő necrosis.

A M. ulcerans egy „m ycolacton”- 
nak nevezett toxint term el, m ely k í
sérleti á llatokban nekrotikus hatású  
és egyes se jtku ltú rákban  citotoxikus.

Az im m unitás, a várakozásnak 
m egfelelően T-sejtes és a m akrofágok 
aktiválásával együtt éri el a spontán  
gyógyulást.

A diagnózis jórészt klinikai, annál is 
inkább, m ert az esetek többsége fejlődő 
országok perifériás helyein történik; te
nyésztés, PCR-technika csak a referen
cialaboratórium ok szám ára elérhető.

A ntituberculotikum okkal szem 
b en  a M. ulcerans in vitro  érzékeny, de 
m inden  eddigi adat negatív  eredm é
nyekről számol be in vivo, kü lönösen 
az ulceratív szakaszban. A leggyak
rabban  alkalm azott te ráp ia  sebészi -  
a fertőző góc kim etszése m élyen az ép 
szövetekig.

Prevenció tek in te tében  a BCG két
ségtelen védelm et nyújt, de ez nem  
elégséges. Voltak próbálkozások a M. 
vacca vakcinával, de nem  jobb ered
m énnyel. Többet je len tett afrikai 
farm ereknél a hosszú nadrág  viselése 
vagy a művelésből k izá rt m ocsaras 
terü letek  elvének alkalm azása.

[Refi: M ás szerzők szerin t a Myco
bacterium  balnei is okoz bőrfeké
lyeket, ugyancsak bőrsérülések útján, 
m ely az úszómedence durva fa lá tó l 
szevedett horzsolásokkal jö n  létre. 
M indenesetre különösen A frikában  
növekszik a M. ulcerans-fertó'zések 
szám a. Á ltalában hangsúlyozzák, 
hogy a Buruli-fekély endém iás terü
letei többnyire fo lyópartiak és közve
títőnek elsősorban egy fű fé lé t -  Echi- 
nocloa pyram idalis -  tartanak, am ely  
buján tenyészik az áradás utáni terü
leteken.

A  M. ulceransfrdí nyert burulin di- 
agnosztikum  bőrpróbában határozot
tan specifikus, de p o zitív  eseteiben á l
talában a tuberculin-próba is pozitív.

A BCG prevenciós értékét illetően a 
szakm a tuberculosis vonatkozásában  
is elégedetlen (csak a prim er focusból 
kiinduló  ún. silent bakteriaem iát gá 
tolja). Buruli-ulcus vonatkozásában  
gyorsan csökken preventív  értéke -  6 
hónap alatt 72%-ról 50%-ra -, és csak 
akkor hatásos, ha még nem  tuber- 
culin-pozitív az oltott.

1998-ban m egtörtén t a virulens M. 
tuberculosis H37Rv törzs genom  teljes 
nukleotid-szekvenciájának m eghatá
rozása. Azóta in tenzív  m unka  fo ly ik  a 
protektiv antigének felderítésére, s re
mélhető, hogy valam ilyen form ában  
hatásosabb vakcina rendelkezésünkre 
fo g  állni.]

K étyi Iván dr.
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Entero vír us-71 járvány Tajvanon.
M onto Ho és m tsai (N ational Health 
Research Institutes Taipei (M .H.); 128 
Yen-Chiu-Yuan Rd. section 2. Taipei 
115 Tajvan) N. Engl. J. Med., 1999,341, 
929-935.

H atalm as Enterovírus-71 okozta já r 
vány söpö rt végig Tajvan szigetén 
1998 során. Az első hullám ban 98 004 
esetet jelentettek be a hatóságoknak -  
m árcius végétől július 25-éig, a m áso
d ik  hullám  szeptem ber 6. és decem ber
12. közö tt zajlott le, és 24 166 esetet re 
gisztráltak. M iután jelentős arányban, 
elsősorban felnőttek közö tt a fertőzés 
tüne tm en tesen  zajlott le -  a fertőzö t
tek szám a jelentősen m eghaladja a 
bejelen te tt esetek szám át. Elsősorban 
az enyhébb, am buláns esetekből m ás 
enterovírusokat, Coxsackie B, A (főleg 
A16), Echo-vírusokat is izoláltak, de 
főleg a súlyos esetekből, összesen 782 
betegből Enterovírus-71-et.

A klinikai kép az esetek többségé
ben  száj- és köröm fájás, vagy/és herp- 
angina volt. 405 súlyos esetet ész
leltek, 78 közülük végződött halállal. 
Az egyévesnél fiatalabbak hospitali- 
zációja volt a leggyakoribb, m inden 
esetre 80% -uk volt 5 évnél fiatalabb, 
és a 78 fatális eset 91% -a is ebből a 
korosztályból adódott. Klinikailag 
75% -ban száj- és köröm fájás és 11%- 
ban  herpang ina tünetek  dom ináltak, 
de szám os kom plikációt is észleltek -  
asepticus m eningitis, encephalitis, tü 
dőödém a, haem orrhagia, m yocardi
tis, aku t flaccid paralysis. A leginkább 
letális kom plikáció (83% -ban) a tüdő- 
ödém a/haem orrhag ia  volt.

Egyébként kisebb enterovírus-jár- 
ványok 1980-ban és 1986-ban is lezaj
lo ttak  Tajvanon, és a felnőttek m in t
egy fele rendelkezett ellenanyagokkal.

Sok a m eg nem  m agyarázott té 
nyező a rendkívül nagy  m ére tű  já r
vány és súlyossága tekintetében. A 
contagiositas cseppfertőzéses terje
désre u ta lhatna, de erre nincs b izo
nyíték. Felm erülhet a v írusk lón  foko
zott virulenciája. U gyanakkor szokat
lan a száj- és köröm fájás dom inanciá
ja; a  vezető klinikai kép az 1975-ös 
bulgáriai járványban „bulbaris ence
phalitis” volt csecsem ők között, s első 
p illanatban  poliojárványra gondol
tak. Az 1978-as m agyarországi já r 
ványban sem  fordult elő száj- és kö 
röm fájás, herpang ina vagy tüdőödé- 
m a/haem orrhagia. Chang és mtsai 
szerint a tüdőödém a neurogenikus,

a tüdő vírusfertőzésére bizonyítékot 
nem  találtak. A lternative a szerzők le
hetségesnek tartják  a vegyes fertőzést 
Coxsackie A ló vírussal, a Dengue 
haem orrhagiás shock analógiájára.

[Ref: Talán nem  érdektelen meg
em líteni az „Enterovírus-71 ’’elnevezés 
eredetét: a Picornaviridae család 
egyik genusa az Enterovirinae. Ebbe a 
genusba tartozik a Poliovirus három  
szerotípusa, a Coxsackie A  és B 24 + 6 
típusa és az Echo 34 szerotípusa -  ez 
összesen 67 szerotípus. A későbbiek
ben izoláltak m ég olyan szerkezetileg  
analóg enterovírusokat, melyeket a 
fe n ti  vírusok közé nem  lehetett beso
rolni, s ezeket Enterovírus-68, -70, -71 
számozással sorolták be a z Enterovi
rinae genusba. Eredetileg Enterovírus- 
72 jelzéssel idesorolták a hepatitis-A  
vírust is, de később bizonyos eltérései 
alapján külön speciesként -  Heparna- 
viruses -  tartja szám on a taxonómia.

A  tajvani szerzők által is idézett 
magyarországi já rv á n y  1978-ban za j
lo tt le. Ebben is elsősorban 5 éven a lu
liak betegedtek meg (bizonyos szám ú  
fe ln ő tt beteg nem Enterovírus-71-gyel, 
hanem  kullancsenchephalitisben szen
vedett). Összesen 1550 esetet regiszt
ráltak, ezek közül 826 asepticus m e
ningitis form ájában, 724 encephalitis 
alakjában zajlott le. A z  encephalitises 
esetek közül 18 volt polioszerű flaccid  
paralysis és az encephalitis 45 halálos 
áldozatot követelt. (Nagy, G., Takátsy,
S., Kukán, E., Mihály, I. és D öm ök, I.: 
A rch. Virol., 1982, 71,217-227.)

A z  eddigi adatok szerin t az idei 
nyáron lezajlott rom ánia i m eningitis- 
já rv á n y  is Enterovírus-71 eredetű volt.

Végezetül csak annyit, hogy csak fe l
vetés a tajvani szerzők részéről a csepp
fertőzéses terjedés, m inden ismeretünk 
szerint a terjedés faecalis, akár direkt 
kontaktussal, akár élelmiszer vagy ívó
víz közvetítésével]

K étyi Iván dr.

Veleszületett toxoplasmosis: irodal
mi áttekintés a terhesség alatti keze
lés bizonyított hatékonyságáról.
W alion, M. és m tsai (Service de Pa
rasitologie Hopital de la Croix-Rousse 
69004 Lyons, Franciaország): BMJ, 
1999,318, 1511-1514.

A szerzők 1966-1997 közö tt m egje
len t 2591, congenitalis toxoplasm o- 
sissal foglalkozó közlem ényt válasz
to ttak  ki a M edline-, Pascal- és

E m base-program okból. O lyan közle
ményeket kerestek, m elyek értékelik a 
terhesség első h a rm a d áb a n  végzett 
szűrővizsgálattal toxoplasm a-fertő- 
zésre fogékony nők  közül azokat, akik 
a terhességük alatt a későbbiekben 
fertőződtek és kezelést kaptak , és 
összevetették őket azokkal, akiket 
nem  kezeltek. A rra voltak  kíváncsiak, 
hogy a kezelés hatásos volt-e, azaz 
sikerült-e m egakadályozni a magzat 
fertőződését.

Kilenc vizsgálat felelt m eg a vizs
gálók tám aszto tta  követelm ényeknek, 
azaz m inim álisan  két várandós, a te r
hesség alatt fertőződött csoporto t ha
sonlíto tt össze, am elyek egyike kapott 
kezelést, a m ásik nem . Értékelték a 
vizsgálatokat aszerin t is, hogy  milyen 
m inőségűek voltak. A m inőség  vizs
gálatához p on trendszert (0—6-ig ter
jedő) alakíto ttak  ki. É rtékelték, hogy 
a vizsgálat random izált volt-e, térben 
és időben is azonos csoportokra vonat
kozott-e, és a vizsgálatból kiesetteket 
az értékelésnél figyelembe vették-e, és 
ha igen, arányuk m eghaladta-e a vizs
gáltak 12%-át.

Egyetlen random izált, s ta tisz tikai
lag is értékelhető, ko rrek t vizsgálatot 
sem találtak, mely m ind  a besorolási 
k rité rium oknak , m ind  a m inőségi 
elvárásoknak megfelelt volna. A ki
lenc értékelhető vizsgálatból öt m u
ta tta  ki azt, hogy a terhesség  alatt di
agnosztizált toxoplasm a-fertőzés ke
zelése sikeres volt, a kezeletlenekkel 
összehasonlítva szignifikánsan keve
sebb congenitalis fertőzés fordult elő 
(p < 0 ,0 1 ) . További két vizsgálatban 
állapították m eg azt a szerzők, hogy 
a kezelés előnnyel já rt, b á r  congenita
lis fertőzés -  ha ritkábban  is, m in t a 
kezeitekben -  előfordult. Egyetlen 
vizsgálatban sem  vették figyelembe 
az anya fertőződésének időpontját.

A szerzők felm érésük alap ján  m eg
állapítják, hogy feltétlenül szükség 
volna korrekt, random izált vizsgála
tokra annak eldöntéséhez, valóban 
eredm ényes-e a terhesség alatt akvi- 
rált toxoplasm a-fertőzés kezelése, 
m egakadályozható-e ezú ton  a m agza
ti fertőződés vagy sem. Ilyen vizsgála
to t olyan országban lehetne végezni, 
ahol még nem  ru tineljárás a terhesség 
első harm adában  végzett szűrővizs
gálat, így kontro llcsoport lehetnének 
(az eddigi gyakorlatot folytató) azok az 
intézmények, ahol nem  tö rtén ik  vizs
gálat, míg a szűrővizsgálattal kivá
lasztott fogékonyak közül a fertőződöt-

207



teket kezelve az eredmények akár 
országosan összehasonlíthatóak lenné
nek.

A m ár rutinszerűen szűrővizsgála
tot végző országokban (például F ran 
ciaország, A usztria) ilyen vizsgálatot 
m ár nem  lehet végezni, azonban össze 
lehetne hasonlítani az egyes kezelési 
m ódszereket. Szükség lenne m indkét 
vizsgálatsorozatra ahhoz, hogy iga
zolni lehessen, melyik eljárás a k ö lt
séghatékony.

[Ref: Magyarországon nincs m in 
denütt, csak néhány megyében a ter
hesség első harm adában rutin  toxo- 
plazm a-szűrővizsgálat. Csongrád m e
gyében például [dr. Szénási Zsuzsa  
vezetésével (SZOTE M ikrobiológiai 
Intézet)] jó l szervezett fo rm ában több, 
m in t egy évtizedes tapasztalat g yű lt 
össze arról, hogy a szűrővizsgálat ka p 
csán fogékony terhesek utánkövetésé- 
vel m ilyen hatékonyan lehet a conge- 
nitalis toxoplasma-fertőzést k ikü szö 
bölni. Kontrollcsoport pedig az ország  
többi része, ahol változatlanul előfor
dulnak esetek.]

M észner Zsófia dr.

P raenatalis kezelés nélkül végzett ú j
szü lö ttkori toxoplasm a-szűrővizsgá-
lat. Lebech, M. és m tsai (Lab. o f P ara
sitology Statens Serum Inst. A rtille- 
rivej 5, DK-2300 Koppenhága, D ánia): 
Lancet, 1999,353, 1834-1837.

A dán szerzők a bevezetésben le
szögezik, hogy nem  lehet b iz tosan  
tudni, m i a leghatékonyabb m ódszer 
a veleszületett toxoplasm a-fertőzés 
megelőzésére. V izsgálatukban a rra  
voltak kíváncsiak, hogy a terhesség 
alatt toxoplasm a-fertőzést akvirált, 
és kezelést nem  kapott édesanyák ú j
szülöttei m ilyen arányban fe rtő ző d 
tek, és m i lett a fertőződésük k i
menetele.

Tizenkét hónapon át 89 873 dán 
újszülött fenilketonúriás vizsgálati 
m intáját (PKU-teszt) vizsgálták Toxo- 
plasma-specifikus IgG-re p á rh u zam o 
san édesanyjuk első trim eszterben  
levett vérm intájával. A terhességük  
alatt szerokonvertált édesanyák ú j
szülötteit egy éven át követték.

A vizsgálat során 24 989 (27,8%) 
Toxoplasma IgG pozitív ú jszü lö tt v é r
m intát (PKU-m inták) találtak , am i 
korábban lezajlott anyai fertőzés m el
lett szólt. 139 fogékony nő fertőződö tt

és adott életet 141 újszü lö ttnek  (két 
ikerpár), akik  közül 27-nél lehetett 
congenitalis toxoplasm a-fertőzést 
m egállapítani. N égy csecsem ő k lin i
kai tüneteket is m uta to tt, ez a fertő 
ződő ttek 15%-a volt. K im utatták, 
hogy álpozitív IgM -eset 0,19/1000, ál- 
negatív eset nem  fordult elő.

Eredm ényeik alapján m egállapít
ják, hogy olyan országban, ahol a 
toxoplasm a-fertőzés kockázata ala
csony, a congenitalis fertőzés kocká
zata is kicsi. Ha szűrővizsgálatra k i
zárólag az ú jszü lö ttek  toxoplazm a- 
specifikus IgM -vizsgálatát használ
ják, a congenitalis fertőzések m integy 
70-80% -át lehet felism erni.

[Ref: A z  alacsony betegszám elle
nére nem árt hangsúlyozni, hogy a 
már kia laku lt congenitalis toxoplas
m a-fertőzés terápiásán igen kevéssé 
befolyásolható, súlyos defektállapot, 
míg a terhesség a la tti kezeléssel ennek 
kialakulása megelőzhető. M agyaror
szágon valam ivel több az évi szüle
tésszám, és a rendelkezésre álló ada
tok szerint magasabb a kockázat a ter
hesség alatti toxoplasm a-fertőzésre is, 
mivel a terhesek átvészeltsége 40-60%  
közöttire tehető. M indebből követke
zően kizárólag újszülöttkori szűrő- 
vizsgálatra szorítkozva lényegesen 
több, elkerülhető congenitalis fe r tő 
zésre lehetne szám ítan i.]

M észner Zsófia dr.

M yasthenia gravis: o p p o rtu n is ta  cy- 
tom egalia-vírus-infekció  ta rtó s  aza- 
th io p rin -te ráp ia  u tán . Eisensehr, I. és 
m tsai (N eurologische, neurochirur- 
gische u n d  m edizinische Klinik, Kli
nikum  G rosshadern , Ludwig-Maxi- 
m ilians-U niversität, M ünchen): N er
venarzt, 1999, 70, 924.

A m yasthenia gravis (MG) terápiás 
stratégiái a neurom uscularis átvitel 
m egjavításának a tü n e ti kezelése és az 
acetilkolin-receptorok (AchR) elleni 
au toim m un reakció gátlása im m un- 
szuppresszióval. Az 1660-as évek óta 
azathioprint (AZA) egym agában vagy 
prednisolonnal együtt alkalmazzuk, 
amelynek hem atológiai, máj és gastro- 
enterológiai mellékhatásai közism er
tek. Bakteriális infekciót és malignus 
tum orokat is megfigyeltek, de oppor
tunista fertőzést még nem  írtak  le.

56 éves nő 28 éve m yastheniás. 17 
éve, thym ectom ia u tán  szed AZA-t.

Az anti-AchR an titestje it állandóan 
m agasnak  találták.

N égy nappal a kó rház i felvétele 
előtt vizes hasm enése lett. A láza 39,8 
°C-ig em elkedett, a leukocyták  száma 
6,1 G/l, a lym phocy ták  aránya 2%. 
A vizeletében B. streptococcust és
E. colit találtak. A k iszárad t betegnek 
kiú ju ltak  a m yastheniás tünetei: ket
tős látás, rekedtség, nyelési nehéz
ségek, a karjait és lábait előre nyújtva 
nem  tu d ta  m egtartan i.

A hasi CT jobb oldalt iliacalisan 
gyulladásra utalt. A kolonoszkópia a 
colon descendensben  hyperaem iás 
m ucosát észlelt. A biopszia CMV- 
RNA-t m utato tt ki a coecum ban és a 
colon descendensben. Ezen kívül az 
ileum ban, a colon ascendensben, des
cendensben és a sigm ában  EBV gene
tikai anyagot igazoltak. Az igen pozi
tív  C lonab-teszt és a szérum  erősen 
pozitív  CMV-IgM és IgG-titere m eg
erősítette a cytom egalovírus-infek- 
ciót.

Az AZA-t elhagyták. H úsz napon át 
700 m g/d  gancyclovirt és két ötnapos 
ciklusban CM V-specifikus Ig-t (100 
m l/d) adtak. A m ásod ik  ciklusra az ál
landóan  m agas láz m ia tt volt szükség. 
A láz , a hasm enés és a m yastheniás 
tüne tek  visszafejlődtek. Fél év múlva a 
beteg 360 m g/d  pyridostigm innel az 
alkalm i kettős lá tásoktó l eltekintve 
panaszm entes.

Esetünkből a következő tanulságok 
vonhatók  le: A MG ta rtó s  AZA-keze- 
lésébe az o pp o rtu n is ta  infekció veszé
lyét is be kell vonni. A beteg vérképét 
figyelni kell. A súlyos lym phopenia 
kedvez az oppo rtu n is ta  infekciónak.

Kollár Lajos dr.

Tetanus im m un izá lt betegben.
Shim oni, Z. és m tsai (Rabin Medical 
Center, Tel Aviv): BMJ, 1999,319, 1049.

34 éves, előtte egészséges férfit epilep
sziásnak vélt görccsel szállították k ó r
házba. A tudata  tiszta . A fizikális és 
neurológiai leletei, a szérum  Ig-érté- 
kei, az EEG és az agy CT-je norm áli
sak. A liquor eltérést nem  m utat. A 
pu lzusa 100/min, a fehérvérsejtek szá
m a 19 000.

Phenytoin-kezelést indíto ttak  el. 
M ásnap azonban risus sardonicus ro 
ham ok, op istho tonus és trism us je 
lentkeztek. K linikailag tetanust d iag
nosztizáltak, és 2000 U hum án tetanus
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Ig-t adtak, i. v. m etronidazol (500 m g 
nap i három szor) kíséretében. A gene
ralizált súlyos izom görcsök folytatód
tak. A szedált betegen  tracheostom iát 
végeztek, m echanikusan  lélegeztet
ték. Ó ránként 30 m g diazepam ot fecs
kendeztek  i. v. U tóbbit és a légzéstá
m ogatást a 15. n apon  tud ták  m eg
szüntetni.

A beteg az o ltási karton ja alapján a 
te tanus elleni im m unizálást a tö r 
vényes elő írások szerin t m egkapta. Öt 
és két évvel ezelő tt elszenvedett sé rü 
léseire te tanus bo o ste r dózisokkal el
látták. A kórházbó l távozása előtt ak 
tív an tite tanus vakcinációban része
sült. Az egy hónappa l később m ért 
te tanus an titest-tite re  megfelelőnek 
bizonyult.

A te tanust k linikailag kórism éz- 
zük. A te tanus elleni im m unizálás az 
orvosi gyakorlat egyik legsikeresebb 
m egelőző m ódszere. A teljes im m u
nizálás ellenére kifejlődő tetanus igen 
ritka. Betegünknél im m unhiány nem  
volt. Az im m unizáció  kudarcának a 
m echanizm usa ism eretlen.

Kollár Lajos dr.

Neurológia
A fájdalom neurobiológiája. Besson, J.
M. (INSERM, U161, Physiopharmaco- 
logie du Systeme Nerveux and EPHE, 2 
rue d’Alésia, 75014 Párizs, Francia- 
ország): Lancet, 1999,353, 1610.

A szerző m unkája egy 3 közlem ény
ből álló sorozat első része. A közle
m ény a fájdalom érzet kialakulásában 
szerepet játszó pályarendszereket és 
azok m űködését ism erte ti a p eri
fériától a közpon ti idegrendszerig. 
A bevezetőben a szerző kifejti azt a 
vélem ényét, m ely szerin t a fájdalom- 
érzet k ia lakulásának  m echanizm usá
val kapcsolatos elektrofiziológiai és 
m olekuláris b iológiai ism eretek d i
nam ikus fejlődése ellenére viszonylag 
kevés jelentős te ráp iás előrelépés 
tö rtén t, és az új eredm ények nem  ol
do ttak  m eg olyan régi problém ákat, 
m in t például a m orfinhoz hasonló 
hatékonyságú, de an n ak  m ellékhatá
saival nem  rendelkező fájdalom csil
lapító kifejlesztése. A klinikusoknak 
tisztán  kell azonban  lá tn i azt, hogy 
bárm ilyen izgalm as az alapkutatás, 
annak  eredm ényeitől hosszú ú t vezet 
a terápiás eredm ényekig.

A szerző a fájdalomérzet kutatásával 
kapcsolatos elm élet és a terápiás gya
korlat közö tt egyre szélesedő szaka
dék egyik okát abban látja, hogy a labo
ra tó rium ban  használt m odellek ál
talában egészséges kísérleti állatokon 
végzett beavatkozásokon alapulnak, 
m elyekben gyakran  nincsenek jelen 
a betegség kapcsán  kialakuló fáj
dalom m al együtt já ró  olyan tényezők, 
m in t a hyperalgesia, az allodynia vagy 
a hyperaesthesia. E tekintetben előre
lépést jelentenek a krón ikus fájdalom  
(például gyulladásos eredetű fájda
lom , neuropath iás fájdalom ) vizsgála
tá ra  az elm últ 10 év során kidolgozott 
kísérletes m odellek. Az analgetikus 
terápia kapcsán problém át jelent a 
fájdalom érzet közpon ti idegrendszeri 
feldolgozásának bonyolult m echaniz
m usa, mely rendkívül m egnehezíti a 
célzott teráp iás beavatkozást, m ert 
ugyanazok a m echanizm usok a köz
pon ti idegrendszer szintjein egyaránt 
szerepet játszanak.

Ezt követően a szerző röviden is
m erte ti a fájdalom érzet kialakulásá
nak  anatóm iai és élettani alapjait, és 
felhívja a figyelm et azokra az új tu 
dom ányos eredm ényekre, m elyeknek 
gyakorlati szem pontból is je lentő
ségük van. K iem eli a sérülés helyén 
felszabaduló anyagok (például bradi- 
k in in , p rosztaglandinok, szerotonin, 
hisztam in) által okozott p rim er hy
peralgesia elsődleges jelentőségét a 
perifériás recep torok  érzékenységé
nek fokozódásában, bár nem  zárja ki 
központi idegrendszeri m echanizm u
sok  szerepét sem. Felhívja a figyelmet 
az „alvó nociceptorok” jelentőségére, 
m elyeket egyszerű fájdalm i ingerek
kel sem lehet aktiválni, de fontos sze
repet já tszanak  kóros körülm ények 
közö tt (például gyulladás esetén) a 
fájdalom érzet kialakulásában.

A fájdalom érzet kialakulásának 
perifériás szabályozásában szerepe 
van a sérült szövetekből és az erek
ből felszabaduló kém iai anyagoknak, 
gyulladásos m ed iáto roknak  és növe
kedési fak to roknak  is. A prosztaglan
d inok  és feltehetően a leukotriének 
gyenge algogén hatású  anyagok, de 
m égis fontos szerepet játszanak, m ert 
fokozzák az egyéb m ediátorok iránti 
érzékenységet. Jelentőségüket alátá
m asztja, hogy e vegyületek felszaba
du lásának  gátlásával fejtik ki hatá
saikat a nem  szteroid  gyulladásgát
lók. Igen nagy jelentősége van annak 
a felism erésnek, hogy  e gyógyszerek

tám adáspon tjá t jelentő ciklooxigenáz 
(COX) enzim et két kü lönböző  gén kó
dolja, melyek közül a COX-1 az érfal 
hom eosztázisában, a vese- és a gyo
m orm űködés szabályozásában szere
p e t já tszó  enzim, m íg a COX-2 h o r
m onok, gyulladásos m ediátorok , en- 
do tox inok  hatására indukálódó  for
m a. A COX-2 m űködését szelektíven 
gátló  szerek várható m egjelenése a 
te ráp iás gyakorlatban rem ény t jelent 
a rra , hogy az elsősorban gyulladásos 
erede tű  krónikus fájdalm ak kezelése 
so rán  jelentkező gastro in testinalis 
m ellékhatásokat ki lehet m ajd  k ü 
szöbölni.

Jelentős előrelépést je len t a noci- 
ceptív  ingerek hatásm echanizm usá
nak  m egértésében a kapszaicin  recep
tor, egyes purinerg  recep torok , vala
m in t a savérzékelő recep to r génjének 
azonosítása, mely gének által kódolt 
recep to rok  szelektíven helyezkednek 
el különböző nociceptív idegvégző
déseken. Az ingerületi folyam at kiala
ku lásában és a fájdalom érzet továbbí
tásában  van szerepe a feszültségfüggő 
ioncsatornáknak. A receptor- és ion- 
csatorna-fehérjék  három dim enziós 
szerkezetének m egism erése k iindu lá
si pon tja  lehet a jelenleginél speci
fikusabb hatású gyógyszerek kifej
lesztésének.

A központi idegrendszer kü lö n 
böző szintjein  a beérkező inform áció 
feldolgozása m eglehetősen össze
te tt folyam atok segítségével történik, 
m elyben elsősorban peptiderg  m echa
nizm usok  vesznek részt. Ezt a folya
m ato t leszálló pályák szabályozzák. 
A szabályozási rendszernek  fontos 
elem ét jelentik  az endogén opiátok. 
A m orfin  és szárm azékai rendkívül 
hatékony  analgetikum ok, de felhasz
ná lásu k n ak  igen jelentős korlá tjá t je
len tik  m ellékhatásaik, m elyeknek k i
küszöbölése a ku tatások egyik  fő 
célpontja. Számos adat u ta l a P anyag 
szerepére a nociceptív ingerek  közve
títésében . A P anyag keletkezéséért 
felelős enzim  genetikai ú to n  tö rtén ő  
elvátolítása azonban csak je len ték te
len hatásokat hoz létre transzge- 
n ikus egerekben. Ezek a vizsgálatok 
m agyarázattal szolgálhatnak a P anyag 
antagonistáival végzett vizsgálatok 
kedvezőtlen kimenetelére.

A fájdalom érzet továbbításában  
fontos szerepe van a g lu tam át-recep- 
to roknak , melyek közül kiem elkedő 
jelen tőségű  az NMDA (N -m etil-D - 
aszparaginát)-receptor, m elynek  fon-
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tos szerepe van a centrális fájdalom - 
érzékenység-fokozódás és a h ypera l
gesia kialakulásában. A gyógyszeres 
beavatkozások további lehetséges 
p on tjá t je lentik  a GABA-erg és m o- 
noam inerg  rendszerek, illetve a kole- 
cisztokinin  hatások  gátlása. F igye
lem be véve azt, hogy a fájdalom inge
rek továbbítása a központi ideg rend 
szerben  párhuzam os pályákon tö r té 
nik, és ennek  feldolgozásában igen 
sok tran szm itte r és egyéb kém iai 
anyag vesz részt, ezért a szerző felveti, 
hogy igazán hatékony terápia a k ü 
lönböző hatású  szerek kom binálásá
val lesz m ajd  elérhető.

Hunyady László dr.

Traumás agysérülés főiskolás spor
tolók körében. Powell, J. W., B arber- 
Foss, K. D. (Kinesology, Michigan State 
University, Lansing, USA): JAMA,
1999,282, 10,958.

A tanu lm ány  célja a sportolás közben  
elszenvedett enyhe agysérülés gyako
riságának  felmérése volt főiskolai 
hallgatók  körében, m elynek je len tő 
ségét ugyan felism ertük, de a ren d e l
kezésre álló adat kevés.

A sérülés a koponyát közvetlenül 
ind irek t vagy direkt, rotációs vagy li
neáris erőbehatás következménye, k i
m enetele  lehet enyhe agyrázkódás, de 
m aradandó  károsodás vagy halál is.

Az agyrázkódást ú jabban m in t 
enyhe traum ás agykárosodást írják  le 
(m ild  traum atic  brain injury, MTBI). 
A szerzők reprezentatív felm érést vé
geztek, vizsgálták az MBTI elő fo rdu
lását 10 kiválasztott sportág esetén , a 
NATA (National Athletic Trainers 
A ssociation) felkérésére és adatai 
alapján.

246 edző vett részt a v izsgálatban 
és je len te tt be sportsérülést 235 am e
rikai főiskolán 1995-1997 közö tt. A 
tanu lm ány  részletesen leírja az edzők, 
főiskolák kiválasztásának elveit, az 
adatbejelentés és a statisztikai feldol
gozás m ódszerét, melyet a M ed Sports 
Systems szám ítógépes program jával 
végeztek el.

23 566 sportsérülés közül 1219 
(5,5%) já rt MBTI-vel. Az am erikai fu t
ball bizonyult a legveszélyesebbnek 
(63,4%), a mérkőzés közben keletke
zett sérülés 11-szer gyakrabban fordul 
elő, m in t edzések során. Összesen 693 
játékos szenvedett enyhe traum ás agy

sérülést, az esetek több m int 10%-ában 
többször is. M ásodik helyen a birkózás 
szerepelt 10,5%-kal (128 eset), m ajd 
közel azonos arányban  a női (am e
rikai) futball és a kosárlabda követ
keztek (5 év 6% között). MBTI m iatt 
átlagosan három  nap pihenés volt 
szükséges, sajnos azonban 6 subdu- 
ralis haem atom a is előfordult.

Az adatokat extrapolálva a szerzők 
becslése szerin t évente közel 63 000, 
sportolás k özben  előforduló traum ás 
agysérüléssel kell szám olni a főiskolás 
sportolók kö rében , m elynek 63% -át 
az am erikai fu tball során szenvedik 
el.

A tanu lm ány  rám utat arra, hogy a 
sérülések lé tre jö ttében  az ütközések
nek van a legnagyobb szerepük, az 
am erikai fu tb a lln ak  pedig éppen az 
ütközés a lényege; a női röplabda je 
lenti v iszont az ellenkező végletet. Bár 
az egym ással, illetve a labdával tö r 
ténő ütközés példáu l kosárlabdában 
ritkább, MBTI m égis előfordul.

A sérülések m egelőzésében kom oly 
szerepe lenne a játékosok jobb tech
nikai felkészítésének, a szabályok 
m egváltoztatásának, védőfelszerelés 
viselésének. Jelentős szerep ju t a 
sporto rvosoknak  a sérülés idejekorán 
tö rténő  felism erésében és a gyógyulás 
folyam atos követésében. Az MBTI-vel 
járó késői hatások , illetve az újabb 
sérülések m egelőzésében is fontos a 
szakszerű o rvosi ellátás.

[Refi: Talán nem  is olyan nagy baj, 
hogy az am erika i fu tba ll nem  nép
szerű hazánkban.]

Glanz János dr.

Neuropszichológiai károsodás ama
tőr labdarúgókban. Matser, E. J. T. és 
m tsai (D epartm en t of N europsycho
logy, and  S ports Neurology, St. A nna 
Hospital, PO Box 90,5560 AB Geldrop, 
N etherland): JAMA, 1999,282, 971.

A k rónikus trau m ás agysérülés (CTB) 
a fejet é rt ism étlődő ütések h atásának  
összeadódása következtében k ia la 
kult neuro lóg iai tünetegyüttes. E lő
ször profi ökölvívókon írták  le. Bizo
nyítékok v an n ak  arra, hogy profi fu t
ballisták is érin tettek: különböző n eu 
rológiai és neuropszichológiai e ltéré
seket figyeltek m eg náluk. Jelen ta n u l
mány szerzői arra  kerestek választ, 
hogy am atőr labdarúgókban észlelhe- 
tők-e neuropszichológiai defectusok.

33 am atőr labdarúgó és 27 am atőr 
atléta (kontrollcsoport) vett részt a 
vizsgálatban. Figyelembe vették a 
vizsgált személyek korát, iskolázottsá
gát, azt, hogy életük során hányszor es
tek át általános anaesthesián, a foglal
kozásukat, az esetleges tanulási zavaro
kat, a korábban elszenvedett agyrázkó
dásokat, az alkoholfogyasztást, gyógy
szerszedést, droghasználatot és az 
egészségi állapotot, melyek m ind  befo
lyással lehetnek a kognitív funkciókra. 
A résztvevők számos (a közlemény
ben részletezett) neuropszichológiai 
teszten estek át, melyek során a terve
zési készséget, a szellemi gyorsaságot, 
a figyelmet, a m em óriát, az absztrakt 
gondolkodást, a finom m otoros funk
ciókat a dom ináns és nem  dom ináns 
kézen, a vizuális percepciót és a ver
bális folyékonyságot vizsgálták.

A közleményben részletes táblázat 
m utatja be, hogy az egyes tesztek ered
ménye hogyan alakult a labdarúgók
ban  és a kontrollcsoportban. A terve
zési képesség és a memória tekintetében 
a labdarúgók esetében szignifikánsan  
rosszabb eredmény m utatkozott a 
kontrollcsoporthoz képest. A kontrollok 
7%-a, míg a labdarúgók 27%-a m utatott 
károsodást a m em óriatesztek során, és 
a kontrollok 13%-a, m íg a focisták 
39%-a teljesített hasonlóan rossz ered
m ényt a tervezési tesztek során. A cso
porton  belüli vizsgálat azt igazolta, 
hogy minél több volt a fejsérülések szá
ma, annál rosszabb volt a teszt ered
ménye. Egy m érkőzésen átlagban 8,5 
(0-20) erős ütés éri a fejet fejelés 
közben, a játékosok 27%-a szenvedett 
el 1, 23%-a pedig 2-5 agyrázkódást a 
labdarúgás következtében a pályafutá
sa során.

Tehát az am atőr labdarúgókban a 
kognitív funkciókat vizsgálva a m em ó
riateszt és a tervezési teszt tekintetében 
szignifikánsan rosszabb eredm ény volt 
kim utatható a kontroll- (atléta) cso
porthoz képest, mely funkciókáro
sodásért feltehetőleg a m érkőzések és 
edzések során a koponyát ért több
szörös ütések tehetők felelőssé. Bár a 
kognitív károsodás nem  súlyos, mégis 
nagy orvosi és társadalm i jelentősége 
lehet akkor, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy 200 millió FIFA-regisztrált lab
darúgó van a világon. A szerzők a meg
előzést lehetővé tevő intézkedések be
vezetését sürgetik.

M ód Gabriella dr.
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Az alum ínium -szulfátot tartalm azó 
ivóvizet fogyasztó személyek agyi m ű
ködésében bekövetkezett változások: a 
Cam elford-eset retrospektív vizsgála
ta. A ltm ann, R, Cunningham, J., Dha- 
nesha, U. és m tsai (Oxford Kidney Unit, 
Oxford Radcliffe Hospital Oxford 0X3 
7LJ):BMJ, 1999,319, 807.

Délkelet-Anglia Camelford terü letén  
egy ivóvíztározóba 1988. július elején 
tévedésből 20 tonna  alum ínium -szul
fátot ü rítettek . Ez a tározó 20 000 em 
b er ivóvízellátását biztosította. A b e 
tegek gastro in testinalis panaszokról, 
bőrk iü tésekrő l, gyengeségről, izom - 
fájdalm akról, m em óriazavarokról 
szám oltak  be.

H árom  év elteltével 55 érintett sze
m élyt és 15 m ás területen élő, hasonló 
korú em bert vizsgáltak. A betegek k i
töltötték a nem zeti felnőtt olvasási 
tesztet, mely az IQ-értékkel korrelál, 
norm ál tartom ánya 72-128. Elvégezték 
a Bexley-M audsley számítógépes pszi- 
chotesztet, s m eghatározták a vizuális 
kiváltott választ is. A vizsgálatok k iter
jedtek arra  is, hogy az eltéréseket a 
publicitás kiváltotta stressz, illetve 
szorongás magyarázza-e. Mind az 55 
beteg koncentrációs és m em óriazava
rokról szám olt be. A prem orbid IQ 
ugyan átlag feletti eredm ényt adott 
(114,4), de a Bexley-pszichoteszt során 
az érintettek gyengébben teljesítettek, 
m int m ás területen élő társaik. A 
vizuális kiváltott válasz (VEP) ered
ményei rosszabbak voltak az alum íni
um -expozíciónak kitett csoportban. 
Szorongás jelei a pszichoteszt során 
nem  m utatkoztak. M indeddig alum íni
um ipari dolgozókban, dialízisbetegek
nél, rossz tápszert fogyasztóknál ész
lelték az alum ínium m érgezés tüneteit. 
Tudtuk, hogy az alum ínium  neurotox- 
in, s egyes kutatók az Alzheimer-kór 
kialakulásában is szerepet tulajdoní
tottak neki. A m érgezett vizet fogyasztó 
személyeknél az agyi m űködés káro
sodása bizonyítható volt, s ez az eltérés 
egyértelm űen nem  szorongásos erede
tű. A hosszú távú eltérések vizsgála
tához további tanulm ányok szüksé
gesek.

Vaslaki Lajos dr.

Nefrológia
A podocy ták  szerepe a g lom eru
losclerosis k ia laku lásában . Wilhel, K. 
és m tsai (In stitu t fü r A natom ie und

Zellbiologie, Universität H eilderberg, 
Ném etország): Curr. O pinion N eph
rology H ypertension, 1999,8, 489.

A szerzők cikkükben a focalis g lom e
rulosclerosis (FSGS) m in t a p rog
resszív vesebetegségek jellegzetes 
képviselője, k ialakulását bem utatva 
írnak  podocy ták  szerepéről a g lom e
rulosclerosis létrejöttében.

C ikkük első felében a podocy ták  
biológiai sajátosságait írják  le. Érde
kes megfigyelés a glom erulosclerosis 
k ialakulása szem pontjából, hogy a 
felnőtt vese podocytái nem  képesek 
osztódással pótolni önm agukat, ha 
bárm ely  ok m iatt károsodnak  vagy el
pusztu lnak . Ebben az időszakban az 
egészséges sejtek hyperthrophiája  
kom penzálja a veszteséget. A podocy- 
ta -hyperth roph ia  hiánya esetén azon
b an  csökken az ún. podocyta-denzi- 
tás, azaz az adott filtrációs felület 
fedettsége.

A FSGS m ai ism ereteink szerin t 
kétféle patom echanizm us szerin t jö 
het létre: az ún. klasszikus form a, 
m ikor elsődlegesen a podocyták  k á
rosodnak , a m ásik  form a az AIDS-ben 
észlelt ún. collapsing FSGS, m ikor a 
podocy ta-károsodás következm ényes 
az extracapillaris eredetű sejtek pro- 
liferációja következtében.

A szerzők részletesen ism ertetik  
m indkét típus patom echanizm usát, 
hogyan idéz elő a glom eruláris káro 
sodás következményes tubulointersti- 
tialis károsodást és fibrosist. A kórélet
tan i folyam atok ism eretében a lehet
séges terápiás m ódozatokat is tárgyal
ja  a cikk. Külön értéke a m unkának, 
hogy a szerzőpáros jelentős irodalm at 
sorol fel (117 közlemény!)

M óczár Csaba dr.

Á tm eneti renalis szegmentális ischae
mia. Takayama, T. és mtsai (D epart
m ent of Urology, Seirei M ikatahara 
General Hospital. D epartm ent o f Uro
logy, H am am atsu University School of 
Medicine, H am am atsu, Japán): BJU 
International, 1999,84,540.

23 éves nő tíznapos m akroszkópos 
vérvizeléssel és enyhe jobb oldali h á t
fájással jelentkezett. Láztalan. A vér
nyom ása 120/72 Hgm m . Pyuriája, 
bac te riu riá ja  és p ro teinuriá ja  nem  
volt. A szérum kreatin in  8 mg/1,
húgysav 49 mg/1, GOT 18 1U/1, CRP 1

mg/1. A koagulációs tesztek  norm á
lisak. Valvularis szívbetegsége vagy 
arrhy thm iá ja nem  volt. A cisztosz- 
kóp ia  a jobb uréterbő l m akroszkópos 
vérzést észlelt. Az IVU norm ális. A CT, 
a szelektív jobb oldali arteriográfia 
és a MRI ék alakú elváltozást m utatott 
a jobb  vese felső pólusán.

Egy hónap múlva m in d  a haemat- 
uria, m ind a hátfájás kezelés nélkül fo
kozatosan megszűnt. Két hónap  után a 
CT m ár nem jelzett eltérést. Két év el
teltével rendellenességet n em  találtak.

A CT-n szoliter ék alakú renalis lae- 
siót okozhatnak a lokális bakteriális 
vagy vírus nephritis, a lokális vesein- 
farctus és a vesedaganatok, főleg a ma- 
lignus lymphoma. B etegünknél a klini
kai és a laboratórium i leletek nem  utal
tak infekcióra. Mivel az elváltozás két 
hónap  után eltűnt, vesetum or, malig- 
nus lym phom a kizárható. Az LDH és a 
GOT norm ális határon belül volt, tehát 
az átm eneti ischaemia nem  okozott 
k iterjedt parenchymás károsodást. A 
beteg gyógyszert, fogam zásgátlót nem 
szedett. A vese-arteriográfia a perifé
riás intrarenalis erekben nem  jelzett 
rendellenességet. Bár az ok ism eretlen 
m aradt, a szerzők úgy vélik, az ischae- 
m iás károsodást a veseartériák  konst- 
rikciója hozta létre.

L eírtak  m int új betegséget fizikai 
m egterhelés után fellépő ak u t vese
elégtelenséget ágyéki fájda lom  kísé
retében , am elyben a CT ék alakú el
té rést m utatott.

Az átm eneti szegm entális veseis- 
chaem ia sok tisztázatlan hátfá jást és 
h aem a tu riá t m egm agyarázhat.

K ollár Lajos dr.

B odybuilder anabolikum  okozta  sú
lyos cholestasis veseelégtelenséggel.
H abscheid, W. és m tsai (M edizinische 
Klinik des Paracelsus-K rankenhauses 
Ruit. In stitu t für Pathologie Esslin
gen): D tsch. Med. W schr., 1999, 124, 
1029.

A tesztoszteronból levezethető anabol 
sz tero idoknak  izom felépítő hatásuk 
van, ezért sok élsportoló és body 
bu ilder illegálisan használja. Számos, 
részben életveszélyes m ellékhatással 
rendelkeznek: cholestatis, peliosis, 
adenom a, regeneratív n o d u la ris  hy
perp lasia , malignom a.

Ä 28 éves, eddig egészséges férfi 
másfél hete étvágytalan, a zsíros éte
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leket nem  bírja, két napja sárgák a 
szemei. A fiatal bodybuilder az izom - 
zatának  felépítése végett negyed év 
óta -  3 héttel a klinikai felvételéig -  
rendszeresen  szedett nagyobb ad a 
gokban anabol szteroidokat.

A 185 cm magas, 105 kg súlyú férfi 
sclerái erősen, a bőre enyhén sárgák. 
A m ája és lépe nem  tapintható. A CRP 
norm ális, a We. 38/58 m m /h. A szé
rum ában  a kreatin in  1,4 m g/dl, a b i
lirub in  4,5 m g/dl, a GPT 38, a GOT 
122, a gam m a-G T 30 U/l. A kolin- 
észteráz-aktivitás 3100 U/l. Az elekt- 
roforézis dysproteinaem iát nem  m u 
tato tt. A hepatitis-szerológia negatív. 
A vizeletében az ubg. és a b ilirub in  
k iürítése fokozott.

A has-U H  kissé nagyobb m ájat áb 
rázolt. A m ájbiopszia szövettani képe 
gyógyszer-toxin eredetűnek m egfele
lő hepatocellularis icterus esetét m u 
tatta: centralis cholestasis canalicu- 
laris epethrom busokkal je lentős 
gyulladás nélkül.

Az icterus hét hétig fokozódott. A bi
lirubin max. értéke 77,9 mg/dl. Vele 
együtt növekedett a szérum kreatinin- 
szintje is, 4,2 mg/dl-re. A beteg általános 
állapota rosszabbodott, levert, étvágy
talan, a bőre viszket, 20 kg-ot fogyott.

2 x  250 m g/d  ursodeoxycholsav 
hatására  a bilirubin- és a k rea tin in - 
szintje norm alizálódott, a beteg haza
m ehetett. 19 hét után a gyógyszert el
hagyták , recidíva nem  jelentkezett.

A klinikai tünetek az anabolikum  
egy hónapos szedése u tán  szoktak  
m egnyilvánulni. A noxa k iik tatása 
u tán  a laboratórium i eredm ények 
gyorsan visszafejlődnek. H ónapokig  
elhúzódó lefolyás is előfordulhat. 
N éha a klinikai kép az anabolikum - 
szedés befejezése után m egkésve lép 
fel. A szer elhagyása esetén a p ro g n ó 
zis jó , de bekövetkezhet ta rtó s  m á j
károsodás, sőt halálos kim enetel is.

Betegünknél igen magas volt a szé
rum  bilirubin-koncentrációja, és szö
vődm ényként 4,5 mg/dl kreatininszint- 
tel a veseműködés beszűkült, am ely a 
bilirubinérték  norm alizálódása u tán  
megszűnt. A bilirubin az epeutak teljes 
elzáródása esetén is, a renalis túlfolyás 
m iatt, ritkán  emelkedik 25-30 m g/dl 
fölé. A rendkívül erős icterus a vese
elégtelenség, a cholestaticus nephro- 
path ia okozta biliaris kiválasztászavar 
következménye. Obstruktiv cholesta- 
sisban m ár régóta ismert az akut tubu- 
laris necrosis m int a veseelégtelenség 
kiváltója.

Az anabolikum  okozta cholestati
cus hepatopath iának  biztos terápiáját 
nem  ism erjük. Fontos a kiváltó noxa 
kiiktatása. ír ta k  m ár le 40 mg pred- 
nisolon u tán  gyógyulást. A szerzők a 
sejt-protektív h a tású n ak  vélt urso- 
deoxycholsavat ad ták  -  sikerrel.

Kollár Lajos dr.

Wegener-granulomatosis: a prostata 
és visszatérő húgyúti infekciók.
Khattak, A. Q. és m tsai (D epartm ent 
of Urology, U niversity  Hospital Ain- 
tree, Liverpool): BJU International, 
1999,84, 531.

48 éves férfit a reum atológus kü ld i 
féléves húgyú ti infekcióval, u rethral- 
giával, gyakori vizeléssel és gyengült 
vizeletsugárral. Egy éve fájdalm as 
ízületek, ischaem iás ujjak és C an ti- 
neutrophil citoplazm atikus an tites
tek m iatt W egener-granulom atosist 
(WG) d iagnosztizáltak . P rednisolont 
és cyclophospham idot kapott.

A beteg o r ra  m ég a kórházban  
vérzett. G ranulom atosus orrpo lypo t 
távolítottak el. Ö t nap múlva a vég
beléből vérzett, am ely annyira foko
zódott, hogy sü rgős laparotom iát kel
lett végezni. A vérzés előidézője WG 
volt k iterjedt ischaem iát és m esente- 
rialis vascu litist okozva a coecum ban 
és a colon ascendensben . Hemicolec- 
tomia, ileostom ia és colostom ia tö r 
tént. A posz topera tív  szak zavartalan.

A betegnek  prednisolon és cyclo- 
phospham id szedése ellenére irrita -  
tív vizelési panaszai vannak. M ér
sékelten nagyobb, töm ött p rostatát és
1,4 ng/m l PSA-szintet találtak. A 
cisztouretroszkópia fibrosus gyű rű t 
észlelt a bu lb aris  urethrában. A p ro s
tata szövete necroticus. Reszekciót 
végeztek.

A szövettan i vizsgálat szám os epi- 
theloid g ran u lo m ata  diffúz beszűrő- 
dését m u ta tta  ki histiocytákkal k ö rü l
véve. V asculitist és neutrophilokkal 
infiltrált n ec ro ticu s területeket figyel
tek meg. A kép  WG-nek felel meg. 
A beteg te ljesen  tünetm entes lett. 
A következő 9 hónap alatt újabb 
húgyúti infekciója nem  volt.

A WR necro tisá ló  granulom atosus 
vasculitis, szisztém ás betegség. R end
szerint a lég u tak ra  és a vesékre k o rlá 
tozódik. Bár a vesék részvétele á lta 
lános, a g en itou rinaris  tractusé ritka. 
Leggyakoribb a 4-5 . évtizedben. Az

etiológiája ism eretlen. H ypersensiti- 
vitas reakciónak gondolják im m un- 
kom plexum -képződéssel és a cellula- 
ris im m unválasz aktiválódásával.

Kollár Lajos dr.

Ortopédia
A vérpótlás elemzése teljes csípő
vagy térdízületi plasztika során. Bier- 
baum , B. E., Callaghan, I. J., Galante, I. 
A. és m tsai (New England Baptist 
Hosp., Univ. Iowa, Capm bell Clin. 
O rthop., M em phis, USA): J. Bone Joint 
Surg., 1999,8/, 2-10.

Az Egyesült Á llam ok 330 o rtopéd  se
bésze vett részt abban a vizsgálatban, 
am ely 9482 beteg teljes ízületpó tlásá
nak  (3920 csípő és 5562 térd) transz- 
fúziós igényét m érte fel, 1996. szep
tem ber és 1997. január között. 4409 
(a csípőprotézis-esetek 57%-a, a té rd 
protézis-esetek 39%-a) kap o tt vér- 
transzfúziót. 2890 kapo tt saját, 1519 
allogén vért. Az idegen vér adásának  
legfőbb jelzője az alacsony hem oglo
b inszin t és az előzőleg levett saját vér 
hiánya volt. A saját vér m ű té t előtti 
levétele csökkentette az idegen vér 
adásának  kockázatát, de a saját vér 
vételével kapcsolatban is jelentkeztek 
problém ák. A betegek 61% -ának b iz
to síto ttak  saját vért a m űtéthez, de a 
levett 9920 egységből 45% -ot (4464 
egységet) nem  használtak fel. P rim er 
arth rop lastica  és térdprotézis revízió
ja  alkalm ával volt m agasabb arányú a 
fel nem  használt vér. Az 5741 beteg 
közül, akik tő l előzetesen vettek vért, 
503-nak (9%) vált szükségessé idegen 
vér adása. Idegen vér adása függött a 
m űté t típusátó l -  kü lönösen csípő- 
protézis revíziója és kéto ldali té rd 
protézis-beültetés igényelte m aga
sabb arányban - ,  valam int a hem oglo
b in  szintjétől. Idegen vér adása szig
n ifikánsan m agasabb fertőzéssel (7%, 
illetve 3%, ha nem  kapo tt vért, és 4%, 
ha csak saját vért kapott), folyadék
túlterheléssel és hosszabb kórházi 
ápolási idővel (6,6 nap, illetve 5,6 és
5,4 ápolási nap) já rt együtt.

A közlem ény előzm énye egy, a 
M ayo-klinikán 300 betegen végzett 
vizsgálat volt, am ely szerin t a tran sz 
fúzió adása szorosan összefügg a m ű 
té t előtti hem oglobinszinttel. Vizsgá
latuk ezt m egerősítette. M egállapí
to tták  azt is, hogy saját vér levétele
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ellenére is m agas arányú m ég az ide
gen vér transzfúziója. A saját vér levé
tele m agas arányban volt felesleges, 
ugyanakkor nem  védett idegen vér 
adásától. (A saját vér nem  alkalm as 
m ásnál felhasználásra, m ert nem  el
lenőrzik  ennek megfelelően.) Az

Egyesült Á llam okban is a 655 ezer p a
lack saját vérnek csak 54% -a (356 
ezer) kerül felhasználásra. Jelentős 
hiányosságot találtak  a betegek k i
választásában. Saját vér levétele elle
nére 100-130 g/1 Hgb esetén volt 
szükség idegen vérre.

V élem ényük szerin t m agas hem o
globinértékek esetén előzetes vérvétel 
nem  hatékony. Olyan stra tég ia  k idol
gozását ta rtják  szükségesnek, am ely
ben  a vérpótlás költséghatékonyan 
valósítható meg.

K azár György dr.

BESZÁMOLÓK

7. Ph. D. Program Tudományos Nyílt 
Nap
1999. novem ber 22.

1999. novem ber 22-én ta rto tt Ph. D. 
Tudom ányos Nyílt Napot a SOTE II. 
Belgyógyászati Klinika MSD ce n tru 
m ában  a 7. Ph. D. Program  (A hepa- 
tológiai szabad gyökös és im m unoló
giai vonatkozásai.) Fehér János pro 
fesszor  vezetésével.

A egész napos program  során a Ph. 
D. hallgatók négy szekcióban szá
m oltak  be ku ta tási céljaikról, eddigi 
eredm ényeikről.

Az első szekció rögtön egy fontos 
tém ával ind íto tt. Előadói a kóros sza- 
badgyökképződés és az antioxidáns 
rendszer elégtelen m űködésének a 
szerepét vizsgálták a diabetes m ellitus 
késői szövődm ényeinek kialakulásá
ban. A diabetes m ellhúsban szenvedő 
betegek életm inőségét m a m ár első
sorban  a késői szövődm ények m egje
lenése határozza meg. A késői szövőd
m ények patom echanizm usának  vizs
gálata ku ta tások  előterében áll, mivel 
ezek közvetlenül is veszélyeztetik a 
betegek életét, ron tják  életm inőségü
ket és életkilátásaikat. E szövődm é
nyek közé elsősorban  az erek prog
resszív arteriosclerosisa tartozik. Az 
érfal károsodásának  korai, a s tru k tu 
rális változások előtt megfigyelhető 
jele az endothel-dysfunctio . Ennek 
egyik oka az endhothelfüggő nitro - 
gén-m onoxid (NO) felszabadulásának, 
változása. Az értónus és az érfal-per- 
m eabilitás változása m ellett a NO m ás 
antiatherosclero ticus hatásai sem é r
vényesülnek, és így a NO hiánya ak ti
vált m onocyta-, throm bocyta-adhé- 
ziót, érfali sim aizom -proliferációt 
eredm ényez.

Figyelembe véve az endothelialis 
dysfunctio  jelentőségét, fontos lépés

lenne egy, az érbetegséget m ár korai 
stád ium ban  jelző fak tor kim utatása. 
Úgy tűn ik , hogy az endothelin-1  (ET- 
1), am ely az eddig ism ert leghatéko
nyabb vazokonstrik tor faktor, az en 
dothel-dysfunctio  m arkere lehet.

A diabetes m ellhúsban  fokozato
san kialakuló kóros szabadgyökös 
m echanizm usok nem csak az athero 
sclerosis, retino- és nephropath ia  k i
alakulásában, hanem  a gastrointes- 
tinalis (GI) trak tus au tonóm  neuro- 
path iá jának  kialakulásában is szere
pet játszanak. A szövődm ényeket 
okozó szabad gyökök tú lterm elését 
főként a fehérjék nem  enzim atikus 
glikációjával, a szorbitol anyagcsereút 
elő térbe kerülésével, hypoxiával és az 
antioxidáns rendszer elégtelen m ű k ö 
désével hozzák kapcsolatba. Ezeket 
kém iai és in vitro  rendszerekben 
tanulm ányozzák leggyakrabban. Az 
u tóbbi években előtérbe kerültek 
olyan direk t szabadgyök vizsgálati 
m ódszerek, melyekkel d iabeteses ál
lati és em beri szövetm inták vizsgál
hatók  elektron spin rezonancia spek t
roszkópiával spincsapdák használa
tával vagy anélkül. Ezen kívül, a d ia 
beteses állatok vagy betegek véréből 
k inyert és stim ulált leukociták  és 
m akrofágok által k ibocsáto tt p a to 
lógiásán m agas szabadgyökszint d i
rek t m ódon kem ilum ineszcencia 
spektroszkópiával is m érhető.

Érdekes előadásokat ha llh a ttu n k  a 
II. szekcióban is. A m alignus tu m o 
roknál az áttéteket a p rim er tum orbó l 
a keringésbe ju tó  daganatsejtek  kép 
zik, m elyek jelentős része ún. cluste- 
reket képezve kering a szervezetben. 
A hepatocellularis carcinom ában  
szenvedő betegek vérében keringő 
clusterek vizsgálatát tűzte ki célul az a 
m unkacsoport, am elynek m ár colo- 
rectalis daganatos betegek véréből si
került ilyen clusterek kim utatása. 
Megvizsgválva a citosztatikus kezelés, 
ill. az opus hatásá t a keringő dag an at
sejtekre, úgy találták, hogy a citosz-

ta tikum  a clusterek szám át csökken
tette, m íg a m agányos keringő  sejtek
re nem  hatott. Az opus u tán  viszont 
m ind  a magányos, m ind  a clusterek- 
ben keringő sejtek szám a nőtt.

Számos adat gyűlt össze az NO sze
repérő l a gastro in testinalis trak tu s
ban. Az NO az irodalm i ada tok  alap
ján  a tápcsatorna non -ad renerg  non- 
cholinerg gátló idegelem einek egyik 
m ediátora, mely nagym értékben  fe
lelős a perisztaltika lé trehozásáért. 
N O -tartalm ú idegelem eket legna
gyobb m ennyiségben a sph inc ter te 
rületeken sikerült k im utatn i. M indez 
alátám asztan i látszik azt a feltétele
zést,hogy  a NO fontos szerepet já tszik  
a bélcsatorna körkörös sim aizom 
rétegének a relaxációjában, a nyálka
h árty a  vérátáram lásának  és a m irigy
szekréció szabályozásában s egyúttal 
feltételezhetően gasztroprotekciós 
hatást is kifejt.

A NO jelenlétét a pancreasban  is 
k im utatták . A N O -nak a pancreas 
szöveteire gyakorolt hatásá ra  kereste 
a választ az a kísérlet, m ely in vitro  
patkány  p repará tum okon  a NO donor 
n itro p ru ssid -n á triu m n ak  (SNP) a 
nyugalm i és a stim ulált am iláz- 
szekrécióra kifejtett hatásá t vizsgálta, 
és úgy találta, hogy az SNP szignifi
kánsan  csökkentette a bazális am iláz- 
elválasztást. Ezen eredm ények felve
tik  a N O -nak az exocrin pancreas- 
szekréció szabályozásában betö ltö tt 
neurom oduláto r funkcióját, m ely el
sősorban  valószínűleg az acetilkolin- 
felszabadulást érinti.

Az ebédet követően a kü lönböző 
élelm iszerek antioxidáns hatása inak  
vizsgálatával indult a III. szekció. 
Spektrofotom etriás és k ro m ato g rá 
fiás m ódszerek segítségével k im u ta t
ták, hogy szám os növényi készítm ény 
(fekete retek, Raphacol epeg ranu lá
tum , brokkoli, burgonya) jelentős 
m ennyiségben tartalm az b ioak tív  ve- 
gyületeket, elsősorban polifenolokat, 
flavonoidokat és fenolsavakat, m elyek
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az in vitro  vizsgálatok szerin t első és 
m ásod rendű  antioxidánsként, vala
m int kom plexképző ágensként visel
kednek. A népi gyógyászatban epe
hajtóként és emésztést se rkentőként 
alkalm azott fekete retek képes m érsé
kelni a zsír- és koleszterindús étrend  
fogyasztása következtében k ialakuló  
zsíranyagcsere-zavar káros hatásait, 
és a keringésben  nagy m ennyiségben  
jelenlévő lipidekből szárm azó foko
zott szabad  gyökös károsodást a pro- 
oxidáns/antioxidáns egyensúly hely
reállítása révén, valam int képes elő
segíteni a  nagy m ennyiségű kolesz
te rin  epesavak form ájában tö rtén ő  
kiürülését.

A növényi eredetű an tiox idánsok  
hasznos kiegészítőinek bizonyultak  a 
cholestaticus m ájbetegségek adekvát 
te ráp iá jának  is. Az epehólyagban a 
gyulladás mértékével arányosan  sike
rült k im u ta tn i a szabadgyökös reak
ciók jelenlétét. A szabad gyökök  sze
repet já tszhatnak  a cholecystitis k i
alakulásában, az epe precip itá lódá- 
sában és a kőképződésben is. Állat- 
k ísérletek  során aterogén d ié tá t köve
tően  elektronm ikroszkópos vizsgála
tok  igazolták a koncentrált epe köz
vetlen károsító  hatását a co lon  nyál
k ah á rty a  epithelsejtjeire. Az epével 
ü rü lő  antioxidánsok azonban  e káro 
sodás m értékét csökkenteni képesek, 
m ely felveti az antiox idánsok  eset
leges alkalm azási lehetőségét a GI 
betegségek és műtétek során .

A különböző GI daganatokban vizs
gálva a tum orm arker és szabadgyök- 
statust, a legérzékenyebbnek a TPA-t és 
az AGP-t találták a tum orm arkerek 
közül. A „totál scavenger kapacitás” 
olyan érzékeny vizsgáló eljárásnak bi
zonyult, mely többször előbb jelezte a 
tum orm arkerrel szemben a tum oros 
folyam atot, segítségével a kontrollcso
p o rtb an  is fedeztek fel a k u ta tók  három  
daganatot.

A m áj- és vesetranszplantáltaknál 
végzett szabadgyökös reakciók  vizs
gálata segíthet differenciálni a transz
p lan tác ió t követő rejekciót az im 
m unrendszer aktiválódását okozó (ez
által szabadgyökterm elést elindító) 
infekciótól, ami a későbbiekben  cél
zo tt te ráp iára  adna lehetőséget.

A IV. szekció a gyulladásos bél
betegségek im m ungenetikai hátte ré
nek vizsgálati eredm ényeinek bem u
ta tásával indult. A gyulladásos fo
lyam atok  szabályozásában szerepet 
já tszó  IL -lß  és IL-1 recep to r antago-

nista (IL -lra) fehérjék  term elődéséért 
felelős gének vizsgálatánál a két gén 
po lim orfizm usok genotípus m egosz
lásában szignifikáns különbséget ész
leltek a fistulázó és a nem  fistulázó 
C rohn-beteg-populáció  között.

Ezt követte egy olyan kórkép tárgya
lása, mely nem csak m int betegség, h a
nem közegészségügyi problém a is je 
lentős: a hepatitis C-vírus (HCV) fer
tőzés. A HCV 1989-ben történt fel
fedezése óta kiderült, hogy a koráb
ban non-A, non-B hepatitisek mintegy 
90%-ban já tszanak  etiológiai szerepet. 
A HCV fertőzés gyakran jár idült ví
rushordozó állapot kialakulásával, ta r
tós vírusreplikációval, amely kü lönbö
ző súlyosságú m ájkárosodáshoz vezet, 
az enyhe tünetm entes hepatitisektől a 
cirrhosison át a hepatocellularis car- 
cinomáig.

A HCV okozta májkárosodás 
patogenezise m a még nem  teljesen is
mert. A direkt citotoxikus hatás mellett 
im m unfolyam atok is szerepet játsza
nak a szöveti sérülés kialakulásában. Az 
eredmények azt m utatják, hogy a HCV 
fertőzés gátolja a hepatocyták GI fázis
ból S fázisba tö rténő átjutását, s ezzel a 
sejtproliferációt. Az alacsonyabb poli- 
ploid frakció csökkent regenerációs ka
pacitásra utal. Az aneuploidia genetikai 
instabilitást tükröz, mely elősegítheti 
a hepatocyták malignus átalakulását.

Az elm últ 15 évben jelentős válto
zások m en tek  végbe a krón ikus C h e
patitis kezelésében. A legújabb ered
mények az interferon-alfa-2b és riba
virin kom binált kezelés hatékonyságát 
bizonyítják. A kezelés hatásosságának 
megítélésére M agyarországon m ulti
centrikus vizsgálat van folyamatban tíz 
vezető hepatológiai centrum ban. Eddig 
száz beteg egyéves kezelése fejeződött 
be. A krónikus C hepatitises betegek az 
interferon-alfa-2b (heti 3 x 3  MU) és 
ribavirin (napi 1000-1200 mg) kom 
binált kezelésben részesültek egy évig. 
Az eddigi adatok megerősítik, hogy a 
kom binált interferon és ribavirin ke
zelés krón ikus C hepatitisben hatásos 
terápia.

A Tudományos Nap záró előadásá
ban a szteroid horm onok és az em beri 
neutrophil granulocyták mielopero- 
xidáz (MPO) aktivitása közötti kapcso
latról hallhattunk. Az eredmények 
alapján úgy tűnik, hogy a szteroid ho r
m onok jelentős része antioxidáns 
hatással rendelkezik, és az életkor elő
rehaladtával törvényszerűen csökkenő 
szexuálszteroid-elválasztás fokozódó

szabadgyökképződéshez vezethet, ami 
m egm agyarázza úgy az atherosclerosis 
által okozott m in t a daganatos m eg
betegedések időskori halmozódását, 
esetleg m agát az öregedés folyamatát 
is. Valószínűleg tűnik, hogy a szteroid 
horm onok antioxidáns hatásukat az 
elm ondottak értelm ében legalábbis 
részben a M PO-term elés fokozása és 
ezáltal a NADPH-oxidáz enzim gátlása, 
azaz a szuperoxid anionképzés csök
kentése révén érik  el.

Valamennyi előadást követően lehe
tőség volt kérdéseket feltenni, és m eg
vitatni a hallottakat. Ez a Tudományos 
Nap jó alkalom  volt arra, hogy az egyes 
Ph. D. Program on belül dolgozók 
m egism erhessék egymás m unkáit, 
céljait, a tapasztalt oktatók segítő és 
irányt m utató kritikáit, ami a későbbi 
esetleges tudom ányos együttm űködés 
alapja lehet. Az előadásokra készülve 
m indenki végiggondolhatta eddigi 
m unkáját, felm érhette eredményeit, és 
előadói képességeit is próbára tehette a 
többiek előtt. Az előadásokat követő 
hozzászólások, a többiek ötletei, építő 
kritikája sok segítséget adhat a kutatá
sok további tervezéséhez és sikeréhez. 
Végül szeretnék köszönetét m ondani 
m indannyiunk nevében a szervezők
nek és Fehér János professzor ú rnak  az 
értékes program ért, valamint hogy a 
test táplálékáról is gondoskodtak.

Bagaméri Gábor dr.

A szakm ai üzenetek  kerü ljenek át 
a k özgondo lkodásba ...

A M agyar H yperton ia Társaság 1993 
óta m inden  év decem ber első hetében 
ta rtja  m eg kongresszusát. A m ostani, 
VII. K ongresszust a IX. ABPM Szim
pózium m al együtt decem ber 2-4 . k ö 
zött B udapesten a SOTE N agyvárad 
téri E lm életi Töm bben rendezik  m eg 
nem zetközi részvétellel. A kong
resszus elnöke de Chátel Rudol dr. 
fegyetemi tanár. A kongresszus irán ti 
nagy érdeklődés a Társaság ered 
ményes m unkájának  köszönhetően 
évről évre nő. Az idei rendezvényen 
közel ezer résztvevő regisztrált. A M a
gyarországon népbetegségnek szám í
tó és a halálozások 53% -áért felelős 
szív- és érrendszeri betegség, vala
m int a m ögötte 72% -ban m eghúzódó 
m agasvérnyom ás-betegség m egelő
zésében szükséges az orvosszakm ai 
határok  áttö rése és közgondolkodás
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átalakítása, m elynek érdekében a M a
gyar H ypertonia T ársaság tagjai szá
m os társadalm i célú kezdem ényezés
b en  vesznek részt, hangzo tt el Farsang 
Csaba professzor, a Társaság elnöke 
sajtótájékoztatójában. Ilyen kezdem é
nyezések voltak a Parlam entben  do l
gozó képviselők vérnyom ásm érése, a 
m ájus 1-jén m egrendezésre került 
H yperton ia Nap vagy a M edibusz 
(m ozgó egészségm egőrző rendelő) 
program . A „M edibusz” a prevenció 
kiváló eszköze. A p rog ram  szakem be
rei a m agasvérnyom ás-betegség és az 
allergiás légúti m egbetegedések te rü 
letén végeztek felvilágosító m unkát. A 
M agyar H ypertonia Társaság véd
nökségével és az A straZeneca gyógy

szervállalat tám ogatásával 1999. m á
jus és novem ber közö tt 1200 km -t te t
tek meg, 200 000 em bert kerestek  fel 
és több m int 5200 vizsgálato t végez
tek. H asonlóan eredm ényes volt az a 
10 000 vérnyom ásm érő kihelyezése, 
m ely azt a célt szolgálta, hogy  a bete
gek rendszeresen kontro llá lják  vér
nyom ásukat, jobban  figyeljenek a he
lyes életvitelre. Ezt a tevékenységet a 
Lilly H ungária Kft. szponzorálta. Az 
o tthon i vérnyom ásm érés a „Tartsa jó 
karban” tám ogatója a Knoll H ungária 
Kft. A 24 órás vérnyom ás-kontro llálá
sok m egvalósítása je len tősen  hozzá
já ru lt a betegek megfelelő gyógysze
relésének kialakításához. M egtudtuk 
azt is, hogy tudom ányos é rték ű  fel

HÍREK

A Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsi- 
linszky Kórház Tudományos Bizottsága
2000. január 27-én 14 órakor tudományos 
ülést rendez a kórház tanácstermében. 
Üléselnök: Prof. dr. Jermendy György
1. Dr. Takáts Alajos Tamás (I. Belgyógyá
szati Osztály): A helicobacter pylori jelen
tősége a gasztroenterológiai betegek ellá
tásában
2. Dr. Kempelen Imre (I. Belgyógyászati 
Osztály). A bél motilitás-zavarainak keze
lése. Új lehetőség a trimebutin
3. Dr. Takács Rita (I. Belgyógyászati Osz
tály): A subintenzív részleg lehetőségei és 
jelentősége acut gastrointestinalis vérzés 
eseteiben
4. Dr. Tóth Tibor (I. Belgyógyászati Osz
tály): A 24 órás pH-mérés jelentősége 
gastro-oesophagealis reflux eseteiben

Az „Alzheimer-kór és Memória Beteg
ségek Alapítvány” Kuratóriuma pályáza
tot hirdet az Alzheimer-kór elméleti, alap- 
kutatási kérdéseivel vagy klinikumával 
foglalkozó dolgozat írására, melynek ter
jedelme 20-25 oldal lehet.
Pályázhatnak egyetemi hallgatók, Ph. D. 
hallgatók, illetve rezidens képzésben részt 
vevő orvosok. Az elérhető pályázati összeg 
30 000,-Ft.
A pályázatok beadási határideje:
2000. március 31.
A pályázatok elbírálásának várható idő
pontja: 2000. április 30.
A dolgozatokat 2 példányban a következő 
címre kell küldeni: Prof. dr. Kása Péter 
Alzheimer-kór Kutatólaboratórium Szent- 
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Bővebb felvilágosítás a 62/544-569-es tele
fonszámon.

Újabb ismeretek a hypophysis betegsé
gekről: 2000
Az endokrin centrumok közös tovább
képző konferenciája belgyógyászok, gyer
mekgyógyászok, nőgyógyászok, endokri- 
nológus jelöltek, endokrinológusok és 
doktori iskolák hallgatói számára. A to
vábbképző konferencia ingyenes az en
dokrin centrumok oktatói, az endokrin 
szakvizsga gyakorlatot töltő hallgatók és a 
Semmelweis Egyetem doktori iskola hall
gatói részére. Részvételi díj 3000,- Ft. 
Azok számára, akiknek munkahelye a 
részvételi díjat nem téríti, azt szponzori 
támogatásból fedezzük.
Ideje: 2000. április 19.,

szerda 9.50-15.50 óra.
Helye: Semmelweis Egyetem Egészség- 
tudományi Kar, Bp. XIII., Szabolcs u. 33; 
Oktatási épület 2. terem.
Szervező: Dr. med. habil. Góth Miklós 
Jelentkezés: Levélcím: Dr. Góth Miklós 
Semmelweis Egyetem Egészségtudomá
nyi Kar, Bp.Pf. 112, 1389. Tel./fax: 359-4264 
(jelentkezés a titkárnőnél) vagy 
E-mail: goth@mail.hiete.hu 
Program:
09.50- 10.00 Megnyitó
10.00- 10.25 Hypophysis hormonrecep
tor mutációk klinikai vonatkozásai -  
Dr. Hunyady László (Semmelweis Egyetem)
10.25- 10.30 Vita
10.30-10.55 A hypophysis hátsólebeny 
szerepe a mellsőlebeny hormonok elvá
lasztásában -  Dr. Nagy György (Sem
melweis Egyetem)
10.55-11.00 Vita
11.00- 11.20 Prolactin és mamma carci
noma -  Prof. dr. Rácz Károly (Semmelweis 
Egyetem)
11.20-11.25 Vita
11.25- 11.45 Hypophysis hyperplasia -  
Prof. dr. Gláz Edit (Semmelweis Egyetem) 
11.45-11.50 Vita
11.50- 12.10 Az oc-MSH élettani és pa- 
thogeneticus szerepe az ép és kóros hy
pophysis működésében -  Prof. dr. Julesz

m érés készült D ebrecenben az isko
láskorú populáció szűrésével és ezt a 
m unkát fo lytatni k ívánják. A sajtó tá
jékozta tón  elhangzott, ho g y  a jó 
kezdem ényezéseknek m á r van  ered
ménye, m e rt a hyperton iások  80%-a 
vesz részt kezelésben és 30% -uk jól 
beállíto tt beteg. Ez az ad a t Európa 
más országaiban, így A ngliában  6%, 
F ranciaországban 24%, N ém etország
ban 25-26% , az USA-ban 25%.

A konferencia résztvevői jelentős 
szám ban háziorvosok, így a Társaság 
célja, hogy a legfrissebb tudom ányos 
eredm ények is minél szélesebb körben 
elterjedjenek, sikeresen megvalósul.

Blázovics A nna  dr.

János és Dr. Vecsernyés Miklós (Szegedi 
Tudományegyetem)
12.10-12.15 Vita
12.15-12.35 Az aquaporinok eitológiai 
jelentősége a diabetes insipidus kialakulá
sában -  Dr. Laczi Ferenc (Szegedi Tudo
mányegyetem)
12.35- 12.40 Vita
12.40- 13.40 Ebédszünet
13.40- 14.00 Somatostatin analógok kli
nikai alkalmazása -  Dr. Góth Miklós 
(Semmelweis Egyetem)
14.00- 14.05 Vita
14.05-14.35 Új technikák a hypophysis 
sebészetben -  Dr. Czirják Sándor (OITI)
14.35- 14.40 Vita
14.40- 15.00 Kávészünet
15.00- 15.20 A növekedési hormon és 
doppingolás -  Prof. dr. Péter Ferenc (Budai 
Gyermekkórház)
15.20-15.25 Vita
15.25-15.45 Ectopiás ACTH syndroma - 
Prof. dr. Szabolcs István (Semmelweis 
Egyetem)
15.45-15.50 Vita

Migráció és Utazás-Egészségügy 
I. Magyarországi Kongresszus
Pécsi Orvostudományi Egyetem Elméleti 
tömb (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)
2000. március 3-4. (péntek-szombat)
A Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) 
és a Magyar Infektológiai Társaság (MIT) 
rendezvénye az IOM (International Orga
nization for Migration) Medical Services 
támogatásával 
A kongresszus fővédnöke:
Dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter 
Védnökök: Dr. Bellyei Árpád rektor, 
Dr. Fischer Emil dékán, Dr. Kékes Ferenc 
a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, 
Dr. Brian Gushulak Director of Medical 
Services IOM
A kongresszus célja: A migrációval és uta
zással kapcsolatos betegségek kialakulá
sa, terjedése, az ellenük való védekezés
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és megelőzés az orvostudomány önálló 
szakterületévé vált az elmúlt években a 
világ számos országában. Ezt a folyamatot 
a témában rendezett nemzeti, kontinen
tális és világkongresszusok jelzik. Ma
gyarországon eddig nem került sor olyan 
kongresszus megrendezésére, mely ezzel 
az igen fontos, az orvostudomány számos 
ágazatának területét érintő problémával 
foglalkozik. A balkáni háború ismét ráirá
nyította a figyelmet a téma fontosságára. 
Ennek megfelelően a tervezett kongresz- 
szus tematikájában jelentős szerepet szá
nunk a koszovói háború egészségügyi 
konzekvenciáinak. A tervezett kongresz- 
szus tehát az első ilyen jellegű kong
resszus lesz Magyarországon, melyen, re
ményeink szerint, jelentős számú külföldi 
meghívott előadó és résztvevő segít ab
ban, hogy színvonalas kongresszusban 
legyen részünk. A fontosabb témákat az 
alábbi felsorolás tartalmazza:

1. A koszovói háború egészségügyi ta
pasztalatai

2. A migráció és turizmus szerepe a be
tegségek terjesztésében

3. Környezeti tényezők hatása és migrá
ció

4. A migráció és turizmus szerepe az 
AIDS terjedésében

5. Az utazás szerepe a szexuális úton ter
jedő betegségek (STD) terjedésében

6. „Foodborne diseases”
7. Menekültek egészségügyi szűrése és 

ellátása
8. Az utazók specifikus és nem spe

cifikus védelme
9. Az utazók vakcinálása

10. Hazatért utazókban kialakuló be
tegségek felismerése
11. Újabb és veszélyes betegségek behur- 
colásának és elterjesztésének lehetőségei
12. Nem infekciós eredetű betegségek és 
migráció
13. Malária és migráció
14. Légúti fertőzések és migráció
15. A különösen veszélyeztetett utazók 
csoportja
16. Utazási balesetek
17. Egyebek
A kongresszus egyben kreditpontszerző 
(10) továbbképzés a háziorvosok részére.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Szent Rókus Kórház és Intézményei
(1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.) Radioló
giai Osztálya pályázatot hirdet röntgen 
szakorvosi állásra.
A pályázat elbírálásában előnyt jelent a 
CT- és Doppler-vizsgálatban való jártas
ság.
Érdeklődni lehet dr. Patkó András osz
tályvezető főorvosnál telefonon vagy sze
mélyesen. Tel.: 266-8000/6653 mellék.

Zirc Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a zirci iskolaegészségügyi szolgálat 
iskolafogorvosi állásának betöltésére köz
alkalmazotti jogviszonyban.
Pályázati feltételek:
-  fogszakorvosi diploma és gyermekfo
gászatban való jártasság,
-  2 év szakmai gyakorlat.
Pályázathoz mellékelni kell:
-  szakmai önéletrajzot,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítványt,
-  iskolai végzettséget igazoló diploma 
másolatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
Lakást biztosítani nem tudunk.
Pályázat benyújtásának határideje: az 
Egészségügyi Közlönyben való megje
lenéstől számított 30 nap.
Az állás betöltésének határideje: a pályá
zat elbírálása után azonnal.
A pályázatot Zirc Város Polgármesteréhez 
(8420 Zirc, Március 15. tér 1., 
tel.: 88/414-475) kell benyújtani.

A Lenti Szakorvosi Rendelőintézet igaz
gató főorvosa (Lenti, Kossuth u. 10. 8960) 
pályázatot hirdet 1 fő  sebész szakorvosi ál
lás betöltésére, azonnali belépéssel.

A szakorvosi állás betöltéséhez szakvizsga 
szükséges.
A pályázathoz csatolandó:
-  orvosi diploma,
-  szakmai önéletrajz,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítvány.
Lakás megbeszélés szerint. Bér az érvé
nyes Kjt. szerint.
Jelentkezni lehet: Dr. Bencze Katalin igaz
gató főorvosnál. Levélcím: 8960 Lenti, 
Kossuth út 10. Telefon: 92/351-101.

Nagykőrös Városi Kórház-Rendelőinté
zet (2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 
Tel./fax: 06-53/351-761) igazgató főorvosa 
pályázatot hirdet a Radiológiai Osztály 
R.2. osztályvezető főorvosi állás betölté
sére.
Pályázati feltételek:
-  10 éves szakmai gyakorlat,
-  orvosi diploma,
-  magyar állampolgárság.
Csatolandó:
- szakmai önéletrajz,
-  erkölcsi bizonyítvány,
-  MOK tagság igazolása,
-  dipl. és szakvizsg. biz. fénymásolata.
Bér: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Az állás 2000. március 01-től tölthető be. 
Pályázat benyújtása dr. Elek Attila igaz
gató főorvos címére.

A Fővárosi Szent István Kórház főigaz
gatója pályázatot hirdet III. Belgyógyá
szati Osztályra, szakorvosi munkakörbe, 
határozott időre.
Több éves gyakorlattal rendelkező se
gédorvos is jelentkezhet.

A kongresszus helye: POTE Aula és tanter
mek.
Részvételi díj: 10 000,- Ft.
Jelentkezés:
Zsárik Judit NEW INSTANT,
1013 Budapest, Attila út 29.1. em. 7/a. 
Tel./fax: 212-2232,213-9917 
Jelentkezés esetén részletes tájékoztatást 
és regisztrációs lapot küldünk. 
Felvilágosítás: Dr. Ternák Gábor, 7623 
Pécs, Rákóczi u. 2. Tel: 72-232-666,
Fax: 72-213-025.

XIII. kér. Csanády u. elején, 1 szoba + hall, 
40 m2-es, teljesen felújított lakás orvosi 
rendelőnek kiadó. Tel.: 329-4433.

UTILIS 1.0 házi-, gyerek-, üzemorvosi 
rendszer egyben. Az összes jelentést au
tomatikusan elkészíti (50 000,-Ft). Kar
bantartással csak 30000,- Ft. Kérje ingye
nes, postai demoverziónkat.
(1) 256-7076, (20) 9686-373, 
(1)418-0270,(20) 9524-536.

A pályázatokat az intézmény címére (1096 
Budapest IX., Nagyvárad tér 1.) kérjük 
benyújtani.

A Szent László Kórház (1097 Budapest, 
Gyáli út 5-7.) felvételt hirdet Onkológiai 
részlegébe 1 fő  belszakorvos, illetve köz
vetlen bel szakvizsga előtt álló onkológiai 
érdeklődésű orvos számára.
Bérezés a közalkalmazotti bértábla alap
ján + KSz szerinti pótlékok.
A pályázatokat a 113/1992. (VII. 14.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdés alapján a megje
lenést követő 30 napon belül a kórház or
vosigazgatójához lehet benyújtani.

Lumniczer Sándor Kórház Rendelő- 
intézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u.
10.) igazgató főorvosa pályázatot hirdet a 
Tüdőgondozó: vezető főorvosi állás be
töltésére.
Feltétel: pulmonológiai szakvizsga, leg
alább 10 éves szakmai gyakorlat, vezetői 
jártasság.
Érdeklődés: Dr. Ballagi Farkas igazgató 
főorvos. Tel.: 96/241-222.

Városi Kórház-Rendelőintézet (8301 
Tapolca, Ady E. u. 1.) orvos igazgatója pá
lyázatot hirdet foglalkozás-egészségügyi 
szakorvos részére.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül 
az a pályázó, aki belgyógyászati, kardioló
giai, elme-ideggyógyászati szakorvosi 
vizsga valamelyikével is rendelkezik. 
Bérezés megbeszélés szerint.
Az állás betölthető 2000. február 1-jétől.

Városi Kórház-Rendelőintézet (8301 
Tapolca, Ady E. u. 1.) orvos igazga
tója pályázatot hirdet rendelőintézeti 
kardiológus szakorvos részére.
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A Pfizeméi 150 éves hagyománya van a 

gondoskodásnak és az újításnak.

1849 óta az emberek megsegítésének, a 

betegek gyógyításának újabb és újabb le

hetőségeit keressük. Mi gyártottuk először a 

penicillint, majd felfedezések egész sorával 

járultunk hozzá az egyetemes orvostudo

mány fejlődéséhez. Napjaink kiemelkedő 

gyógyszerei közül a Norvasc* a Diflucan * 
a Zoloft* a Cardura* vagy a Viagra* 
betegek millióinak segítettek már, és 

segítenek a jövőben is, hogy egészségesebb, 

értékesebb, produktívabb - és talán hosszabb 

- életet éljenek.

Küldetésünk folytatódik. Mindaddig, amíg 

a földön emberek szenvednek szív- és 

érrendszeri betegségekben, fertőzések
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Alzheimer betegséget is már csak régi, 

muzeális kötetekben lehet fellelni.

Úgy gondoljuk, hogy csak eg’ dolog orvosol

hatatlan, és ez a mi hasznos tudás utáni 

vágyunk. Az élet számunkra a legfőbb ér

ték, életművünket, elhivatottságunkat állít

juk szolgálatába.

És így vagyunk...

...Társ a Gyógyításban.
* A Pfizer védjegyzett neve



Glükokortikoid-indukált osteoporosis
T óth M iklós dr. és T ulassay Z solt dr.

Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem , Budapest, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)

A tartós glükokortikoid-kezelés a szekunder osteoporo- 
sisok leggyakoribb oka. A betegek csontásványianyag- 
tartalmának csökkenésére vezető legfontosabb pato- 
genetikai tényezők közé a glükokortikoidok osteoblast- 
aktivitást gátló direkt hatása, a szexuálszteroidok ala
csony szérum-koncentrációja következtében gyorsuló 
csontbontás és az enteralis kalcium-felszívódás gátlása 
tartozik. A csontvesztés üteme a glükokortikoid-kezelés 
első hónapjaiban a legnagyobb. A tartós glükokortikoid- 
kezelés megkezdésekor a lumbalis gerinc és a proximalis 
femur csontsűrűségének vizsgálata javasolt. Annak elle
nére, hogy a glükokortikoid-indukált osteoporosis sú
lyos, és ma már részben megelőzhető betegség, profilak- 
tikus osteoporosis elleni kezelésben csak a betegek egy 
töredéke részesül. A legújabb, kontrollált és randomizált 
vizsgálatok glükokortikoid-indukált osteoporosisban is 
igazolták a biszfoszfonátok és az aktív D-vitamin-analó- 
gok, valamint a hormonpótló kezelés hatékonyságát.

Kulcsszavak: osteoporosis, glükokortikoidok, csontsűrűség, 
biszfoszfonátok, hormonpótló kezelés, aktív D-vitamin-analó- 
gok

Az endogén hypercortiso lism ushoz tá rsu ló  osteoporosis 
k lin ikai tüneteinek  leírása a C ushing-szindróm a felis
m erésével egyidejűleg m eg tö rtén t (9). A glükokortikoid- 
indukált osteoporosis nagy je len tőségű  klinikai p rob 
lém ává azonban azt követően vált, hogy az első szinte
tikus, exogén kortikoszteroid, a ko rtizon  terápiás alkal
m azására sor került. Az o rvostudom ány  m ai állása sze
rin t a g lükokortikoidok an tiin flam m atoricus, im m un- 
szuppresszív hatásának  felhasználása szám os kórkép 
kezelésében nélkülözhetetlen, és g lükokortiko idok  tartós 
használatára kényszerülünk a daganatos m egbetegedé
sek egy jelentős hányadának kezelése so rán  is. A glü
kokortikoidok széles körű  te ráp iás alkalm azásának 
„m ellékterm éke” többek közö tt az, hogy  a glükokorti
koid-indukált osteoporosis m a a szekunder osteoporo- 
sisok leggyakoribb oka.

D olgozatunkban áttek in tjük  a g lükokortiko id-indu
kált osteoporosis patogenezisével, diagnosztikájával és 
terápiájával kapcsolatos legújabb ism ereteket. Az irodal
m i adatokból levonható tanulságok  általánosítását nagy-

A szerkesztőség felkérésére az ezredforduló alkalmából készült tanul
mány.
R övid ítések: DEXA = kettős energiájú röntgen-foton absorptiometria

Glucocorticoid-induced osteoporosis. Chronic gluco
corticoid treatment is the most frequent cause of secon
dary osteoporosis. The direct inhibitory effect of gluco
corticoids on osteoblasts results in decreased bone for
mation. Increased osteoclastic bone resorption due to 
low concentrations of gonadal steroid hormones and 
glucocorticoid-induced direct suppression of intestinal 
calcium absorption also contribute to the decrease of 
bone mass in these patients. Bone loss is rapid, particu
larly in the first months of glucocorticoid therapy. Bone 
mineral density of the lumbar spine and proximal femur 
should be measured in patients who are starting chronic 
therapy with glucocorticoids. Although glucocorticoid- 
induced osteoporosis is a severe and nowadays partially 
preventable disorder, osteoporosis prophylaxis is only 
rarely prescribed to these patients. Recent randomized, 
controlled trials proved the therapeutic effects of hor
mone replacement therapy, as well as of bisphospho- 
nates and active vitamin D analogs in primary and secon
dary prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis.

Keywords: osteoporosis, glucocorticoids, bone mineral density, 
bisphosphonates, hormone replacement therapy, vitamin D 
analogs

m értékben  m egkönnyíti az a tény, hogy a közelm últban  
az A m erikai R heum atologus Társaság (4) és egy, az Egye
sült Királyság neves szakértő iből álló m unkacsopo rt (11) 
is konszenzuson alapuló diagnosztikus és te ráp iás a ján 
lást fogalm azott meg. D olgozatunk végén a fenti két 
m unkacsoport vélem ényét és az 1999. év elején M agyar- 
országon rendelkezésre álló terápiás lehetőségeket figye
lem be véve ajánlást teszünk a g lükokortiko id-indukált 
osteoporosis d iagnosztikájára és kezelésére.

A glükokortikoid-indukált osteoporosis 
jelentősége, epidemiológiája
A tartó s glükokortikoid-kezelésben részesülők kétszer 
gyakrabban szenvednek csonttörést, m int a kortikoszte- 
ro iddal nem  kezeltek. A glükokortikoid-kezelés ennél is 
jóval nagyobb m értékben , m integy 4 -5 -szörösére  em eli 
a kom pressziós csigolyatörések gyakoriságát. Ö sszessé
gében a g lükokortikoiddal kezeltek 30-50% -ában alakul 
k i osteoporoticus törés.

A tartós, szisztém ás glükokortikoid-kezelés gyako
riságára vonatkozó pontos, populációs szintű ada tta l alig 
rendelkezünk. Az Egyesült K irályságban készült ké t fel-
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m érés szerin t (26, 38) a teljes népesség 0,5%-a, az 55 év 
feletti nők 1,4%-a részesül m in im um  3 hónapon át ta rtó , 
folyamatos, per os glükokortikoid-kezelésben (38). Az ál
talános orvosi gyakorlatban a glükokortikoidok alkal
m azását indokló betegségek közül messze leggyakoribbak 
az asthm a bronchiale és a k rón ikus obstruktiv tüdőbeteg
ség egyéb formái, ezeket követik a daganatos betegségek, 
a gyulladásos bélbetegségek, a rheum atoid  arthritis és az 
egyéb autoim m un betegségek (26,38,39).

A glükokortikoid-indukált osteoporosis 
kialakulásának patomechanizmusa
A csontképzés gátlása
Mai ism ereteink szerint a glükokortikoid-indukált osteo
porosis kialakulásában a legfontosabb tényező az osteo- 
blastos csontképzés gátlása. Ennek molekuláris szintű 
patom echanizm usa, mediáló tényezői nem  pontosan tisz 
tázottak. A glükokortikoidok befolyásolják az osteoblast- 
p rekurzorok  differenciálódását, csökkentik  az osteoblas- 
tok  élettartam át, gátolják a cson tm átrix  osteoblastok 
általi szintézisét (7). A g lükokortikoid-terápia m egkez
dése u tán  napokon belül csökken a szérum  osteocalcin  
szintje, és az 1. típusú kollagénrostok bioszintézise.

A csontbontás fokozása
A glükokortikoid-indukált osteoporosisban szenvedő betegek 
osteoclastos aktivitására vonatkozó vizsgálati eredmények el
lentmondóak. Egyesek szerint fokozott csontreszorpció mu
tatható ki, talán a csökkent intestinalis kalcium-abszorpció, 
következményes enyhe hypocalcaemia, szekunder hyperpara- 
thyreosis eredményeként. Az újabb, intakt, illetve közép-régió- 
jú parathormon-meghatározásra alapuló vizsgálatok szerint 
glükokortikoid-indukált osteoporosisban nem igazolható sze
kunder hyperparathyreosis fennállása (11, 25), és a vizeletből 
történő C-telopeptid meghatározás sem jelez fokozott csont- 
reszorpciót (25).

Negatív kalcium egyensúly
A glükokortikoiddal kezelt betegekben csökkent az intestinalis 
kalcium-abszorpció, és fokozódik a renalis kalciumürítés. 
Az előbbi kialakulásának patomechanizmusa nem tisztázott. 
A D-vitamin-háztartás, az aktív D-vitamin-képződés zavara 
ezen betegekben nem igazolható, a mai álláspont szerint a 
glükokortikoidok az intestinalis kalciumtranszportban részt 
vevő fehérjék szintézisét közvetlenül befolyásolják (2). A re
nalis kalciumvesztés kialakulásában a glükokortikoidok hatá
sára fokozódó glomerularis filtráció és a csökkenő tubularis 
kalcium-reabszorpció egyaránt részt vesz.

A glükokortikoid-terápia egyéb endokrin hatásai 
A glükokortikoiddal kezelt betegekben -  a glükokortikoidok 
közvetlen hypothalamicus/hypophysaer hatásának eredmé
nyeként -  hypogonadotrop hypogonadismus alakul ki, férfi
akban alacsony ossz- és szabad tesztoszteron- (25,31), nőkben 
csökkent ösztradiolszintek mérhetőek. Az ACTH szup- 
pressziójának következtében csökken a mellékvese eredetű 
androgének és androgén-prekurzorok (androstendion, dehyd- 
roepiandrosteron-szulfát), nőkben a mellékvese eredetű öszt- 
rogének (ösztron) szekréciója.

A musculosceletalis rendszer változásai 
A glükokortikoid-terápia hatására csökken az izomerő, a haránt
csíkolt izmok atrophizálnak. Részben ennek eredményeként, 
részben pedig az esetenként az alapbetegség miatti mérsékelt fo
kú fizikai aktivitás eredményeként csökkent a csontokon tapadó 
izmok által közvetített, a csontépítést stimuláló fizikai behatás.

A g lükokortikoid-indukált osteoporosis szöveti szin tű  
jellegzetességei
Glükokortikoid-indukált osteoporosisban szenvedő betegek
ből vett crista iliaca csontmintákban a csontgerendák elvé
konyodnak, a reszorpciós folyamatot tükröző erodált felszín 
arányának növekedése, az osteoblastos differenciáció és funk
ció csökkenésének szöveti jelei mutathatók ki, a csont-remo- 
delling aktivációs frekvenciája fokozódik (18,36).

A glükokortikoid-indukált csontvesztés 
és osteoporosis klinikai jellegzetességei
A glükokortiko id-indukált csontvesztés valam ennyi 
csontot érin ti, m égis a túlnyom órészt trabecu laris  szer
kezetű csontokban, így a csigolyákban, a bordákban , a 
hosszú csöves csontok végein a legkifejezettebb. Ezen jel
legzetességet a DEXA-vizsgálatok eredm ényei is alátá
m asztják: glükokortikoiddal kezelt betegekben  a radius 
distalis 1/3-ánál 20% -os,m íg a lum balis gerincen  40%-os 
csontásványianyag-tartalom  csökkenést lehetett iga
zolni (18).

G lükokortikoid-indukált osteoporosisban a csontvesz
tés ütem e a legnagyobb glükokortikoid-terápia megkez
dése u táni első évben, azon belül is az első hónapokban 
(25). Betegek esetében term észetesen nehéz elkülöníteni 
a glükokortikoid-kezelést szükségessé tevő alapbetegség, 
a betegség szövődményeinek, illetve a glükokortikoid- 
kezelésnek a csontszövetre kifejtett hatását. Egyébként 
egészséges, sperm ium -ellenes antitestek jelenlétével m a
gyarázóban infertilis, s em iatt glükokortikoiddal kezelt 
férfiakon, átlagosan 3,7 hónapon át nap i 50 mg pred- 
nisolonnal végzett kezelés során 4,6%-kal csökkent a lum 
balis gerinc csontásványianyag-tartalm a. A csontvesztés 
ezen ütem e a norm ális 8-16-szorosa (25).

A g lükokortikoid-indukált osteoporosis további je l
legzetessége, hogy az idiopathiás osteoporosisokhoz vi
szonyítva, azonos csontsűrűségértékek esetén  is m aga
sabb a csönttörési rizikó. A csontásványianyag-sűrűség 
csökkenése (25) és a tö rési rizikó az alkalm azott össz- 
dózissal függ össze (8).

Gyakorlati szem pontból is fontos, hogy  -  szem ben a 
kezelés nélkül m indig progresszív postm enopausalis és 
senilis osteoporosissal -  a g lükokortiko id-indukált os
teoporosis részben reverzibilis. Ezt nem csak  az endogen 
hypercortiso lism usban  szenvedő betegek kurativ  te rá
piája u tán i kontroll DEXA-mérések igazolják (10,12,24), 
hanem  az exogén glükokortikoid-kezelés felfüggesztése 
u tán i csontásványianyag-sűrűség növekedése és törési 
rizikó csökkenése is (8).

Az osteoporosis megelőzését célzó 
ajánlott vizsgálatok tartós 
glükokortikoid-kezelésben részesülők 
vagy ebben részesíteni tervezettek 
számára
A glükokortiko id-indukált osteoporosis kockázatának, 
illetve súlyosságának m egállapítására irányuló diag
nosztikus lépések fő vonalai azonosak  az „idiopathiás” 
osteoporosis kivizsgálásának m ódszereivel, e vonatko-
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zásban néhány közelm últban  m egjelent m agyar össze
foglalóra u talunk (14,28,29). Az anam nézis és a fizikális 
status rögzítése u tán  a m űszeres és labora tó rium i vizs
gálatok az esetlegesen társu ló  egyéb, szekunder okok 
kizárását célozzák.

Tervezett, vagy már folyamatban lévő, 6 hónapos időtarta
mot meghaladó, minimun 7,5 mg prednisolon(-ekvivalens)/die 
dózisú glükokortikoid-terápia esetén a lumbalis gerinc és a 
proximalis femur DEXA-vizsgálata ajánlott (1. táblázat). Idő
sebb egyének esetén a gerinc és a femur z-, illetve t-score érté
kei között jelentős különbség lehet, ilyen esetekben elsősorban 
a gerinc falsan magas értékének lehetőségével kell számolni. 
Tekintettel arra, hogy a glükokortikoid-terápia elsősorban 
a trabecularis csontszövet megfogyásához vezet, az alkar csont
jainak denzitásmérése nem feltétlenül ad kórjelző, illetve 
a folyamat súlyosságát tükröző eredményt. A glükokortikoid- 
indukált osteoporosis prevencióját célzó, a csontsűrűségmérés 
és a terápiás beavatkozások egymáshoz való viszonyának aján
lott algoritmusát az 1. ábrán mutatjuk be. Az ultrahangvizs
gálaton alapuló csontsűrűségmérés értéke ma még nem 
egyértelműen tisztázott a glükokortikoid-indukált osteoporo
sis diagnosztikájában és a terápia monitorozásában.

1. táblázat: Egyes glükokortikoidok 7,5 mg prednisolonnal 
ekvivalens dózisai (mg)

Kortizol 30
Kortizon 37,5
Prednison 7,5
Prednisolon 7,5
Methylprednisolon 6
Triamcinolon 6
Paramethason 3
Betamethason 0,9
Dexamethason 1,15

igen

T
Kezelés -  módosítás

1. ábra: A csontásványianyag-sűrűség (BMD) mérésének 
helye a glükokortikoid- (GC) kezelés első éveiben 
a glükokortikoid-indukált osteoporosis (OP) megelőzésében és 
kezelésében. Eastell és mtsai nyomán, egyszerűsítve (11).
A kezelés részleteit I. a szövegben

Tekintettel arra, hogy a g lükokortiko id-indukált os
teoporosis  patogenezisében a g lükokortikoid-indukált 
hypogonadism us hangsúlyos szereppel bír, m ég p an a
szok hiányában is indokolt a  férfiak szérum tesztoszte- 
ron-koncentrációjának, illetve m enstruációs rendellenes
ség esetén  a nők ösztradiolszin tjének m eghatározása.

A glükokortikoid-indukált osteoporosis 
terápiás lehetőségei
A glükokortikoid-indukált osteoporosis leghatékonyabb 
m ódszere a megelőzés: csak jól m egalapozott indikáció
ban, a legalacsonyabb hatékony dózisban, s csak a szüksé
ges ideig rendeljünk glükokortikoidot. A m ikor csak lehet
séges, ne szisztémásán, hanem  lokálisan ható  glükokor- 
tikoidokat alkalmazzunk. Fontos annak ism erete, hogy 
a lokálisan ható kortikoszteroidok is kifejtenek szisztémás 
hatást, s a rra  érzékeny egyénekben akár iatrogen Cushing- 
kór is kialakulhat. A 6 hétnél tovább tartó , 800 pg/die 
dózisúnál nagyobb inhalációs beclamethason-kezelés 
(Aldecin spray) osteoporosisos szem pontjából m ár köze
pes fokú kockázati tényezőt jelent (20). Gyulladásos bél
betegségek esetében a nagy lokális kortikoszteroid-aktivi- 
tással, de viszonylag csekély szisztémás hatással bíró 
budeson id  adása javasolt, a vékonybélben oldódó per os 
készítm ény vagy pedig rectalis enem a form ájában (11).

A glükokortikoid-indukált osteoporosis kezelésének 
két szakasza különíthető el. A prim er prevenció a glüko- 
kortikoid-kezelés megkezdésekor indul, ez term észetesen 
sokkal hatékonyabb, m int a m ár kialakult glükokortikoid- 
indukált osteoporosis kezelése (szekunder prevenció).

M inden  beteg esetében alkalm azandó, általános 
m egelőző intézkedések
A z  é letv ite l módosítása: a dohányzás és rendszeres alko
holfogyasztás abbahagyása, rendszeres testm ozgás.

K alcium - és D-vitamin-kezelés: a g lükokortiko id-in
dukált osteoporosis k ia lakulásának patom echanizm usa 
alap ján  a kalcium -felszívódás fokozásától kedvező hatás 
lenne várható . Az eddigi vizsgálatok szerin t azonban  a 
kalcium bevitel fokozása önm agában  csak m inim ális 
m érték b en  csökkenti a g lükokortiko id -indukált csont
vesztést: egy placebo-kontrollált kettős vak vizsgálatban 
heti 50 000 NE D-vitam in és 1000 m g kalcium  a csont- 
ásványianyag-tartalom  vesztését csak az 1. évben m érsé
kelte, az azt követő 2 év so rán  m ár nem  (1). M indezek 
ellenére általánosan elfogadott, hogy g lükokortiko id-in
dukált osteoporosisban (is) alapkövetelm ény a nap i kal
cium bevitel 1500 m g-ra tö rté n ő  kiegészítése, és napi 
400-1000 NE D-vitam in alkalm azása.

Gyógyszeres kezelés
A glükokortikoid-indukált osteoporosisban valamennyi, a pri
mer, postmenopausalis osteoporosisban is alkalmazott, a csont
bontást gátló, illetve a csontépítést serkentő gyógyszer kipró
bálást nyert. A modern, tényeken alapuló orvoslás követel
ményeinek eleget tevő, placebo-kontrollált kettős vak, végpont
ként nemcsak a csontásványianyag-tartalom változását, ha
nem a törések számát is vizsgáló tanulmányok száma glüko
kortikoid-indukált osteoporosisban szenvedő betegeken cse
kély (11). Emiatt a glükokortikoid-indukált osteoporosisban 
szenvedő betegek gyógyszeres kezelése még ma is nagyon sok 
vonatkozásban a kezelő orvos intuíciójára alapozódik (36).
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Tanulm ányunknak nem  célja a g lükokortikoid-indu- 
kált osteoporosis kezelésében (is) szám ításba veendő 
osteoporosis elleni készítm ények hatásm echanizm usá
nak  részletezése, a közelm últban m agyar nyelven m egje
lent összefoglalókra h ivatkozunk (28, 29, 37). Röviden 
utalunk azonban az egyes gyógyszerekkel, illetve gyógy
szercsoportokkal glükokortikoid-indukált osteoporosis- 
ban nyert általánosan elfogadottnak tekinthető adatokra.

Biszfoszfonátok: a legtöbb tanulmányban ciklikus etidronát- 
kezelést alkalmaztak, egyértelműen kedvező eredménnyel (3,32, 
37). 1998-ban nagyszámú betegen, placebo-kontrollált kettős vak 
vizsgálatban az alendronátról is igazolást nyert, hogy glükokor
tikoid-indukált osteoporosisban is dózisfüggő módon növeli 
a csontásványianyag-tartalmat, és csökkenti a csigolyatörések 
gyakoriságát (33). Hasonló hatás várható az egyéb, újabb 
biszfoszfonátoktói (6,11). Tekintettel arra, hogy a biszfoszfonátok 
hosszú távú megbízhatóságáról biztos adatokkal nem rendel
kezünk, 50 éves kor alatt biszfoszfonát-terápia elkezdése nem, 
vagy csak alapos megfontolás után javasolható (4).

Hormonpótló kezelés:
Nőkben: mára már egyértelműen igazolást nyert, hogy a 

hormonpótló kezelés glükokortikoid-indukált osteoporosisban 
is növeli a csontásványianyag-tartalmat.

Férfiakban: a tesztoszteron-depót preparátumok alkalma
zásával növelhető a csontásványianyag-sűrűség (31). Sajnálatos 
módon ma Magyarországon tesztoszteron-depót készítmény 
nincs gyógyszertári forgalomban.

Aktív D-vitamin-készítmények: az eddigi legnagyobb vizs
gálatok igazolták az aktív D-vitamin-készítmények csontásvá- 
nyianyagsűrűség-csökkenést mérséklő hatását glükokortikoid- 
indukált osteoporosisban, mind calcitriol (34), mind pedig 
alfacalcidol alkalmazásakor (17,30).

Calcitonin: az eddigi eredmények biztatóak, további vizs
gálatok szükségesek. A gyógyszer jelenlegi ára alapján számí
tott költség/haszon-arány -  az egyéb terápiás lehetőségekhez 
viszonyítva -  magas.

Fluoridok: a fluoridok osteoblastos aktivitást fokozó hatásá
nak felhasználása elvileg kedvező lehetne glükokortikoid-in
dukált osteoporosisban is, e betegcsoportban azonban hosszú 
követési idejű vizsgálat még nem történt.

A terápiás lehetőségek közötti választás
Az általános megelőző intézkedéseken túlmenő, preventív 
célú, glükokortikoid-indukált osteoporosis elleni gyógy
szeres kezelés is javasolt, ha a glükokortikoid-kezelés m eg
kezdése előtti, kiindulási t-score kisebb m int -1,5 (11). 
Rendszertelenül m enstruáló premenopausalis, valam int 
postm enopausában lévő nőbetegek, illetve laboratórium i 
vizsgálattal igazolt hypogonadism us esetében férfiakban is 
elsősorban szexuálszteroid adása jön  szóba.

A m ennyiben szexuálszteroid adása nem  indokolt, 
illetve azt a beteg nem  vállalja, a m ásodik  választandó 
kezelési m ód a biszfoszfonátok alkalm azása. Sajnálatos 
m ódon  m a M agyarországon nincs g lükokortikoid-in
dukált osteoporosis kezelésére törzskönyvezett biszfosz- 
fonát-készítm ény, ezen helyzet a közeljövőben változhat.

A mai terápiás palettán szereplő osteoporosis elleni 
készítmények közül harm adikként választandó készít
m ény az aktív D -vitam in-analógok egyike (calcitriol, alfa
calcidol). Hátrányuk, hogy alkalm azásuk -  hypercal- 
caemia, hypercalciuria, vesekő kialakulásának veszélye 
m iatt -  rendszeres laboratórium i kontrollt tesz szüksé
gessé.

A calcitonin és a fluoridok  terápiás hatékonysága 
glükokortikoid-indukált osteoporosisban  m a még nem

tekinthető  kellően igazoltnak, ezért alkalm azásuk csak 
kivételesen -  az egyéb teráp iás lehetőségek alkalm az- 
hatatlansága, illetve hatástalansága esetén jön  szóba (11).

Jövőbeni lehetőségek
A glükokortikoid-indukált osteoporosis m egelőzésének 
egyik elvi lehetősége olyan csontkím élőglükokortikoidok  
kifejlesztése, am elyeknek a csontszövetre k ifejtett glüko- 
kortikoid-effektusa kisebb, m in t a hagyom ányos korti- 
koszteroidoké. Egyes szaktekintélyek „csontkím élő” glü- 
kokortiko id  előállíthatóságát kétségbe vonják, ugyanis a 
kortikosztero idok  hatásukat és m ellékhatásaikat ugyan
azon citoplazm atikus receptoron keresztül fejtik ki (16). 
A klinikai gyakorlatban eddig tesztelt glükokortikoidok 
közül a predniso lon  egyik oxazolin-szárm azékáról, a 
deflazacortró l feltételezhető, hogy  ezen kívánalom nak 
esetleg m egfelelhet (21, 22, 24), M agyarországon nincs 
törzskönyvezve.

A glükokortikoid-indukált osteoporosisban eddig 
több-kevesebb sikerrel alkalm azott szerek a csontreszorp- 
ció m érséklése útján hatnak, ho lo tt a glükokortikoid-in
dukált osteoporosis legfőbb jellegzetessége az alacsony 
csontképzési ráta. Emiatt egyre nagyobb az érdeklődés a 
csontképzést fokozó gyógyszerek glükokortikoid-indukált 
osteoporosisban történő alkalm azásának lehetőségei iránt. 
H um án parathormonnal [hP T H (l-34 )j végzett egyéves 
klinikai vizsgálat során a PTH -val is kezelt betegcsoport 
lum balis gerincen m ért csontsűrűsége 9,8%-kal jobban 
növekedett, m in t a kontro llcsoporté (19). A kezelés első 
3 hónap ja  során  az osteoblastos aktiv itást jelző osteocal
cin szérum szintje 150%-kal, m íg a reszorpciós aktivitás 
m arkereként használt deoxypyrid inolin-keresztkötés vi
zelettel tö rtén ő  ürítése csak 100%-kal növekedett. Re- 
kom bináns hum án növekedési horm onnal (rhGH) kezelt, 
hosszú távú kortikoszteroid-kezelésben részesülő gyer
m ekekben csontm arkerekkel és csontbiopsziával iga
zolták a rhG H  osteoblastos ak tiv itás fokozó hatását (35). 
Az rhGH  glükokortikoid-indukált osteoporosisban való 
terápiás hatékonyságának felm éréséhez további klinikai 
vizsgálatok szükségesek (23).

Ma m ég nagyrészt feltáratlan , hogy vannak-e, és ha 
igen, m ilyen m értékűek az ind iv iduális különbségek az 
osteoporosis glükokortikoid általi indukálhatóságában, 
illetve ennek  kockázata előre jelezhető-e. A m indenna
pos orvosi tapasztalat azt sugallja, hogy e vonatkozásban 
is nagy  individuális különbségekkel szám olhatunk, h i
szen egyes betegekben a g lükokortiko id -teráp ia elkez
dését követő néhány h ónapban  m ár súlyos osteoporosis, 
fractu rák  jelentkeznek, m íg m ásokban  évek m últán  sincs 
jelentős fokú csontvesztés. A glükokortiko id-indu
kált osteoporosis prevenciójában jelentős előrelépést 
jelentene, ha a glükokortikoid-kezelésre adott szöveti/ 
csontszöveti válasz előre becsü lhe tő  lenne. Az ez irányú 
vizsgálatok éppen hogy csak m egkezdődtek. A D-vitamin- 
receptor génjén kimutatott, de m ég máig sem teljesen egy
értelm űen tisztázott jelentőségű génpolim orfizm us az első, 
nagyszám ú betegcsoport vizsgálatán alapuló tanulm ány 
szerint nem  bizonyult alkalm asnak a glükokortikoid-in
dukált osteoporosisra hajlam os egyének azonosítására 
(13). A g lükokortikoid-receptor 2. exonja genetikai poli-
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m orfizm usának vizsgálata során  v iszont igazolták, hogy 
az egyébként egészséges N363S allél-hordozók glükokor- 
tikoid adására  érzékenyebbek, az N363S hordozó egyé
nek lum balis gerincen  m eghatározott csontásványi- 
anyag-sűrűség értéke szignifikánsan alacsonyabb (15).
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Dermatomyositis: klinikai megfigyelések 34 betegen
Marschalkó Márta dr., Pónyai Györgyi dr., Ablonczy Éva dr. és Horváth Attila dr.
Sem m elweis O rvostudom ányi Egyetem, B udapest, Bőr- és N em ikórtan i K linika (igazgató: H orváth Attila dr.)

A Semmelweis OTE Bőr- és Nemikórtani Klinikán 1971 és 
1998 között kezelt, majd gondozott 34 dermatomyositi- 
ses beteg adatait dolgozták fel retrospektive. A betegek 
79%-a (27 beteg) nő, 21%-a (7 beteg) férfi volt. A bete
gek nagy része (59% -20 beteg) 41-50 év közötti életko
rú volt. A jellegzetes bőrtünetek közül livid erythema 
(szemhéj körül, arcon, törzsön) 26 betegen, Gottron-pa- 
pula 20 betegen, poikiloderma 2 betegen, kalcifikáció, 
fekélyek, Raynaud-szindróma 1-1 betegen jelentkeztek. 
3 esetben észleltek erősen viszkető, főleg a törzsre lo
kalizálódó erythematopapulosus tüneteket, kínzó hajas- 
fejbőr-viszketést. Proximalis végtag-izomgyengeség 25, 
fájdalom 23 betegnél fordult elő. Cardialis érintettség 10 
betegnél (29%), tüdőérintettség 8 betegnél (23%), gyo- 
mor-bél-panaszok 11 betegnél (32%), nyelési zavar, dys- 
phonia 4 betegnél, ízületi fájdalom 5 betegnél fordult 
elő. Overlap-betegség (scleroderma -  dermatomyositis, 
illetve dermatomyositis-lupus erythematodes) 1-1 beteg
nél volt észlelhető. 9 betegnek (26%) volt malignus 
tumora: gyomor-, emlő-, tüdőcarcinoma, melanoma 
malignum. 13 betegnél (38%) a szteroidkezelés önma
gában elégséges volt, 19 esetben (56%) volt szükség 
kiegészítő immunszuppresszív kezelésre, mely többnyire 
azathioprin volt. 7 beteg kapott cyclosporin-, 2 beteg 
chloroquin-kezelést.

Kulcsszavak: dermatomyositis, malignus tumor, bőrtünetek, 
izomtünetek

A derm atom yositis (DM) a gyulladásos m yopathiák cso
portjába tartozó betegség, a polymyositissei (PM ) és az in- 
clusion-body myositissel (IBM) együtt. A gyulladásos myo
path iák  szubakut, krónikus betegségek, közös jellemzőjük 
a gyulladás által kiváltott izom degeneratív folyam at.

Az alapvető azonosságok m ellett a k lin ik a i kép, az 
izom szövettani eltérések, a patom echanizm us eltérő az 
egyes kóképekben.

A DM, PM autoim m un eredetű  folyamat, e ltérő  cellu- 
laris és hum oralis im m unreaktivitással. A ta rg e t antigén, 
a k iváltó  ok nem  ism ert.

D M -ben az erekben im m unkom plex m ed iálta  vas
culitis alakul ki, a m em bránkárosító  kom plem ent kom 
ponensek  (C5-9) károsítják  az érfalat (16). Im m unfluo
reszcens vizsgálattal a b ő r  és az érin tett izom  kisereiben 
kom plem ent fragm entum ok m utathatók k i (15, 17). 
Ezzel szem ben PM-ben CD8 + T lym phocyták  antitest- 
dependens cellularis citotoxicitás útján k áro s ítják  az iz
m okat (9 ,13,14).

A patom echanizm us különbözősége ellenére  az izom 
tüne tek  (proxim alis izm okra  lokalizálódó izom gyen-

Dermatomyositis: clinical study on 34 patients. Clini
cal data of 34 patients with DM, who have been treated 
during the years 1971 and 1998 were evaluated. 79% of 
the patients (27 patients) were female, 21% of them (7 
patients) were male. 59% of the patients (20 pts) were 
between the ages of 41 and 50 years. The characteristic 
heliotrop rash were observed in 26 patients, Gottron's 
papules in 20 patients, poikiloderma in 2 patients, calci
fication, ulcers, Raynaud syndrom in 1 patient. 3 of the 
34 patients presented with strongly itching erythemato
papulosus symptoms, most prominently on the scalp. 
Cardiac involvement were present in 10 patients (29%), 
lung involvement in 8 patients (23%), gastrointestinal 
complaints in 11 patients, dysphagia, dysphonia in 4 pa
tients, joint pain in 5 patients. Overlap syndrom -  sclero- 
derma-dermatomyositis, SLE-dermatomyositis -  was 
present in 2 patients. 9 of the 34 patients (26%) suffered 
from malignant tumours: gastric, breast, lung, epipha- 
rynx carcinoma, malignant melanoma. 13 of the 34 pa
tients have been treated with corticosteroids together 
with immunosuppressire agents, in most cases azathio
prin was administered. Cyclosporin was given in 7 cases, 
chloroquine in 2 cases.

Keywords: dermatomyositis, malignant tumour, heliotrop rash, 
Gottron papules, muscle symptoms, internal involvement, 
treatment

geség, fájdalom ) azonosak. Az izm okban zajló fo lyam a
to t az izom enzim , EMG, szövettani eltérések jó l jelzik. 
M indkét betegség rendszerin t jól reagál im m u n szu p 
presszív kezelésre, há tterükben  előfordulhat m alignus 
tum or.

Eltérő klinikai képpel és szövettani je llegzetessé
gekkel já r  az ism eretlen  patom echanizm usú IBM: a dis- 
ta lis végtagizm ok érintettek, az izom szövettani kész ít
m ényben  jellegzetes vacuolák m utathatók  ki, am elyek 
béta-am yloid  protein t és ub iqu itin t ta rta lm azn ak  (4, 5). 
A betegség rendszerin t terápiarezisztens.

D M -ben az izm ok gyulladásos elváltozásai m elle tt je l
legzetes b ő rtü n e tek  fordulnak elő. Négy fő típus k ü lö n 
bözte the tő  meg: a gyerm ekkori, a felnő ttkori p rim e r 
id iopathiás, a rosszindulatú  daganathoz tá rsu ló  és az 
overlap-szindróm a részjelenségeként fellépő DM.

M unkánk  során  k lin ikánkon kezelt, m ajd gondozo tt 
D M -betegek adata it dolgoztuk fel, vizsgálva a betegség 
lefolyását, a jellegzetes bőr-, izom- és belsőszervi tü n e 
teket, a teráp iás eredm ényeket, a m alignus daganatokkal 
való kapcsolatot.

Orvosi Hetilap 2000,141 (5), 225-229. 225



Az adatokat a SOTE Bőr- és Nemikórtani Klinikán kezelt, majd 
az Autoimmun ambulancián 1971 és 1998 között gondozott -  a 
gondozás időtartama változó volt: 72-20 év -  34 DM beteg 
dokumentációjának -  klinikai zárójelentések, gondozási kar
ton -  áttekintése alapján, retrospektive nyertük.

A diagnózis felállítása a Bohan-Peter-kritériumok szerint 
történt (2, 3). Az eltelt időszakban 2 esetben merült fel amyo- 
pathiás DM gyanúja (10) -  ez a 2 eset az összesített feldolgozás
ban nem szerepel.

Eredmények
Nem  és kor szerin ti megoszlás
A 34 beteg közül 27 nő (79%), 7 férfi (21%), arányuk 3,8:1. 
A betegség 76%-ban (26 beteg) negyven- és hetvenéves kor kö
zött alakult ki, a negyedik és ötödik évtizedben kiemelkedő 
gyakorisággal (20 beteg -  59%). 40 éves kor előtt és 70 éves kor 
felett összesen 3-3 betegünk volt. Az átlagéletkor a diagnózis 
felállításakor 52 év volt.

DM diagnosztizálása és az első tüne tek  között eltelt idő  
22 esetben az első tünetek jelentkezése után röv iddel 
(heteken belül), 6 esetben csak 1 év múlva, 4 betegnél 2 év 
múlva és 1-1 betegnél csak 3, illetve 5 év múlva szü le te tt 
meg a helyes diagnózis -  az első tünettől a d iagnózis 
felállításáig átlagosan eltelt idő  7,8 hónap volt.

Öt betegnél m erült fel egyéb betegség a folyam at kez
detén, két esetben kontakt d e rm a titis , két esetben lupus 
ery them atodes, egy esetben ac tin icus reticuloid, illetve 
lym phoproliferativ folyamat.

Bőr- és izom tünetek előfordulása
A b őrtünetek  közül leggyakrabban az arc, szemhéj, nyak, 
mellkas livid erythem ája fo rdu lt elő (26 betegnél -  76%). 
G o ttron-papulát 20 betegnél (59% ), periorbitalis oede- 
m át 15 betegnél (44%), p o ik ilo d erm át 2 betegnél (6%), 
kalcinózist 1 betegnél (3%) észleltek.

A könyökárokban, illetve a com b hajlító oldalán  m ik- 
ro traum ára kialakult fekély h á ro m  esetben (9%), Ray- 
naud-tünet, tenyéri hyperkeratosis 1-1 betegnél, h a j
hullás 5 betegnél fordult elő.

A tö rzsre , a hajas fe jbőrre  lokalizálódó gy u llad t -  a 
hajas fe jbő rön  erősen hám ló  -  tüne tek  kínzó, te rá p ia -  
rezisztens viszketéséről 3 b e teg  szám olt be. A p ro x im a- 
lis vég tag izm okra  -  vállöv, com b  -  lokalizálódó g y e n 
geség 25 betegnél (73%), fá jd a lo m  23 betegnél (68% ), 
izom atroph ia  6 betegnél (18% ) jelentkezett (1. tá b 
lázat).

A n y a g  é s  m ó d s z e r

1. táblázat: Bőr- és izomtünetek gyakorisága 34 DM betegen

Bőrtünet Beteg
szám (%) Izomtünet Beteg

szám (%)

Erythema 26 76 izomgyengeség 25 73
Gottron-papula 20 59 izomfájdalom 23 68
Periorbitalis
ödéma 15 44 izomatrófia 6 1
Poikiloderma 2 6
Subcutan mész 1 3 kontrakturák 1 3

Cardialis eltérés 10 esetben (29%) fordult elő: cardialis 
decom pensatio , balkam ra-elégtelenség, balpitvar-dilata- 
tio, ang ina pectoris, vezetési zavarok form ájában.

Tüdőbetegséget nyolc esetben (23%) észleltünk, ezek: 
pneum onia, dyspnoe, beszűkült légzésfunkció, krónikus 
bronchitis voltak. Tüdőfibrosis négy esetben (12%) for
dult elő, ezeknél a betegeknél anti-Jo ellenanyag-m egha
tározás nem  történ t.

Hat betegnél gyom orpanaszok  (gastritis, gastroen
te ritis, hasm enés, epigastrialis fájdalom ), 5 betegnél bél
panaszok fordultak elő (duodenitis, irritabilis colon, 
diverticulosis, paraly ticus subileus).

Nyelési panaszt, dysphoniát 4 esetben  észleltünk.
ízületi fájdalm akról 5 beteg panaszkodott (2. táblázat).

Belső szervi eltérések

2. táblázat: Belszervi eltérések 34 DM betegen

Szervi érintettség Betegszám %

Szív 10 29
Tüdő 8 23
Gyomor-bél 11 32
Nyelőcső 4 12
ízület 5 15

O verlap-szindróm a d iagnózisát két esetben állítottuk 
fel -  egy scleroderm atom yositis és egy DM -  systemás lu 
pus erythem atodes (SLE) esetünk  volt.

EMG és hisztológiai vizsgálat eredm énye  
H uszonegy esetben tö rtén t EM G-vizsgálat, melyből t i 
zennégy esetben a vizsgálat eredm énye az aktív m yositi- 
ses folyam at diagnózisát m egerősíte tte (m yopathiás p o 
tenciál, m egnövekedett spon tán  aktiv itás fibrillációval, 
pozitív„sharp  waves”) ,két esetben bizonyult negatívnak, 
és három  esetben nem  volt d iagnosztikus értékű.

Négy bőrszövettani és három  izom szövettani vizs
gálatot végeztek, melyek közül kettő  bizonyult egyértel
m űen  diagnosztikusnak.

Bőrszövettanilag jellegzetes volt az egyenetlen fel
színű, atrophiás hám , kö rü lírt te rü le ten  vastag para-, il
letve hyperkeratosissal, am ely az izzadságm irigyeknek 
és szőrtüszőnyílásoknak m egfelelően csapokat képzett. 
A basalis rétegben helyenként kisfokú hydropicus dege
neráció, a hám kötőszövet-határ elm osódott. A derm is- 
ben  ödém ás fellazulás, enyhe basophil degeneráció, tá 
gult capillarisok, kevés gyulladásos infiltráció volt m eg
figyelhető. Az izom szövettani készítm ényben a h a rá n t
csíkolt izom szövet degenerációja, az izom rostok ödém ás 
fellazulása, gyulladásos in filtra tum  m utatkozott. T öbb 
terü leten  az izom rostok harán tcsíko latának  eltűnése, 
az izom rostok hom ogenizációja, vakuolizációja volt je l
lem ző, lym phocytás, plazm asejtes, h istiocytás, fibroblas- 
tos gyulladásos infiltratum m al.

M alignus tum or előfordulása
Kilenc rosszindulatú  tum or fordult elő (26%) 7 nő- és 2 
férfibetegnél: 3 em lő-, 2 gyom or-, 1 epipharynx-, 1 tü d ő - 
carcinom a, 1 m elanom a m alignum  és 1 ism eretlen e rede
tű inguinalis tum orm etastasis.
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Csak egy esetben volt ism ert a tum or a DM -et m eg
előzően, 3 esetben azzal együtt diagnosztizálták  a tu 
m ort, 3 esetben 1 éven belül, 2 esetben a d iagnózis a DM 
kivizsgálása kapcsán szü le te tt meg.

Terápia, lefolyás
13 betegnél (38%) elégséges volt a szteroidkezelés, 19 
beteg (56%) kapott a bázis szteroidterápia m ellé egyéb 
im m unszuppresszív kezelést, leggyakrabban P redniso- 
lo n -Im uran -kom binác ió t (11 esetben). 5 betegnél a b e
tegség kezdetén a szteroidkezelést cyclosporinnal egészí
te ttük  ki, továbbá 2 beteg  több éves sz tero id-m onote- 
rápia u tán  a rezisztens, viszkető bő rtünetek  m ia tt kap ta 
a cyclosporin-kiegészítést.

Két beteg részesült sz tero id  és Delagil együttes keze
lésben. A szteroidkezelést három  esetben sikerü lt á tm e
netileg elhagyni, négy esetben  hosszabb idő ta rtam ra . 
Egy beteg 12 évig nem  szo ru lt szteroid terápiára. A keze
lés m ellékhatásai közül k ilenc esetben sztero id-d iabe- 
test, ö t esetben cushingizálódást, két esetben  szteroid- 
acnét, három  esetben gyom orégést, két esetben  ulcus 
ventriculi acut exacerbatió ját észleltük.

Kilenc tum oros be tegünk  közül négy esetében  a tu 
m or eltávolítása, illetve kezelése a tünetek  regresszióját 
eredm ényezte, m etastasis jelentkezése a tü n e tek  rom lá
sához vezetett, ennek kezelését pedig ism ételt regresszió 
követte.

Jelenleg 10 áll gondozásunkban  a 34 feldolgozott 
beteg közül, betegeinknél a legrövidebb u tánkövetési idő 
6 hónap, a leghosszabb huszonkét év volt.

Megbeszélés
A DM ritk án  előforduló betegség, az incidencia 0,6/iooooo, 
a prevalencia 6,3/iooooo (18). A női-férfi nem  aránya 3:1- 
hez. 34 DM betegünk közül 27 nő, 7 férfi volt (3,8:1).

Betegeink 59%-a a 40-60 éves korcsoportból kerü lt ki, 
az irodalm i adatok szerin t is ebben a korcsopo rtban  for
dul elő a legtöbb beteg (3 ,7).

A betegség b ő rtü n ete i jellegzetesek: az izom pana
szokkal együtt vagy gyakrabban  azt m egelőzve je len t
keznek: ibolyaszínű, ún . „heliotrop rash” a szem héjon, 
gyakran ödém ával, livid e ry th em a az arcon és a törzsön, 
az ízületek -  elsősorban a kéz-kisízületek -  felett livid- 
vörös ún. G ottron-papu lák , köröm ágy k ö rü li bevér
zések, köröm ágy-hyperkeratosis.

A leggyakoribb tü n e tk én t em lített (3,12) nyakon, a r
con, illetve m ellkason észlelhető ery them a betegeink 
76% -ában, a szintén gyak ran  előforduló G o ttron -papu la  
59% -ban, periorbitalis ödém a 44%-ban fordult elő.

R itkábban szám olnak b e  viszkető bő rtü n etek rő l. 3 
betegünk  panaszkodott a b ő rtü n e tek  (elsősorban  a törzs 
és a hajas fejbőr) olyan k ínzó  viszketéséről, m ely  a b e 
tegek fő panaszaként, szinte elviselhetetlen fo rm áb an  je 
lentkezett, hátté rbe  szorítva az izom tüneteket. A viszkető 
bő rtünetek  rendkívül terápiarezisztensek vo ltak  -  szte
roid-, citosztatikum -, D elagil-, lokális kezelés eredm ény
telen volt. 2 esetben cyclosporin  -  3 m g/kg/d kezelés m el
lett fejlődtek vissza.

Az izom tünetek  jellegzetesen a proxim alis végtag
izm okra -  vállöv, com b -  lokalizálódnak (3 ,5 ,6 , 7 ,8 ,18),

gyengeség, fájdalom  form ájában. A distalis izm ok  csak 
a betegség késői fázisában betegszenek meg. Az arc 
izom zata csak e lőrehaladott esetekben érin tett, a szem 
körü li izm ok rendszerin t m egkím éltek. A pharyngealis 
és a nyakhajlítók gyakran , a légzőizm ok csak súlyos, 
kezeletlen esetekben betegszenek meg.

Az izomgyengeség rendszerin t atrophiával jár.
Az izom érintettség a pharyngealis és nyakizm okra is 

kiterjed, dysphagiát (12-50% ), dysphoniát és rágási n e
hézséget okozva. Nyelési zavart, dysphoniát 4 betegnél 
észleltünk.

A bőrtüneteket általában  röviddel követő proxim alis 
izomgyengeséget betegeink  73% -ban, fájdalm at 68%- 
ban, atrophiát 18% -ban találtunk.

A diagnózis felállítása a jellegzetes tünetek  ellenére 
sem  m indig egyszerű. A bő rtünetek , a proxim alis izom 
gyengeség, fájdalom  alap ján  felm erülő gyanút további 
vizsgálatokkal igazolhatjuk. Jól használható a Bohan és 
Peter által felállított k rité rium rendszer, mely az izom en
zim ek (CPK, LDH), az EM G-vizsgálat és az izom biopszia 
eredm ényén alapul (2).

Az izom szövettani készítm ényben jellegzetes a peri- 
fascicularis atrophia és a m icro vascularis eltérések (18). 
A bőr szövettani eltérése nem  specifikus: ep iderm is a t
rophia, basalréteg hydropicus degeneráció, a derm isben  
m ucin  depozíció, m ononuclearis, lym phocytás infiltrá- 
ció jellemzik. D irekt IF-vizsgálattal lupus b an d  poziti- 
vitás, cytoid body m uta tha tó  ki (15,17).

1995-ben a k rité riu m ren d sze rt bővítették -  a bő r- és 
az izom tüneteken kívül egyéb klinikai tünetekkel, á l
talános, gyulladásra u taló  labora tó rium i eltérésekkel és 
az anti-Jo ellenanyag-m eghatározással. A CPK m ellé az 
aldoláz-tesztet ajánlják (26).

A 34 beteg 94% -ánál az első tünetek  m egjelenése u tán  
két évvel m ár felállítható volt a DM diagnózisa, a két 
időpont között átlagosan 7,8 hónap  telt el. Az iro d alo m 
b an  hozzávetőleges becsléssel („néhány h ónap”) ta lá l
koztunk  erre az időközre vonatkozólag. 5 esetünkben  je 
len tett a betegség elején a diagnózis p rob lém át -  kon tak t 
derm atitis, lupus e ry them atodes, actinicus reticuloid , 
lym phom a voltak a felvetett kórképek.

A betegség az izom - és a bőrtüneteken  kívül egyéb 
szerveket is érin thet, am i részben  a harántcsíkolt izom zat 
m egbetegedéséből adódik: szívizom , pharyngealis izom. 
R itkán a légzőizmok is károsodnak , ilyenkor nem  ritk a  a 
nehézlégzés. Em ellett egyes ellenanyagok jelenlétéhez 
kapcsolódva jellegzetes belszervi érin tettség  található : 
anti-Jo ellenanyag in terstitia lis pneum onitissel, Ray- 
naud-tünetekkel: ún. antisz in tetáz-szindróm a (1, 11, 19, 
27, 28, 31). A belszervi, kü lönösen  a tüdőérin tettség  oka 
gyakran komplex: nyelési, légzési nehézség, izo m érin 
tettség, m ásodlagos infekció. Betegeinknél cardialis 
eltérést 29% -ban ta láltunk . Irodalm i adatok szerin t a 
szívérintettség 3-40% -ban fordul elő, tachyarrhy thm ia, 
d ilatativ  és congestiv cardiom yopathia, m yocarditis, fib
rosis, pericarditis, szárblokk form ájában (3,12,25).

A tüdő  5-50% -ban érin te tt aspirációs pneum onia, hi- 
perventilláció, dyspnoe, in terstitialis pneum onitis , fib ro
sis form ájában (5 ,21 ,25). Mi 8 betegnél (23% -ban) ész
leltük a fenti eltéréseket. T üdőfibrosist 4 betegnél (12%) 
m u ta ttu n k  ki, ezekben az esetekben Jo ellenanyag-m eg
határozás nem  tö rtén t, így azt igazolni, hogy a tüdőfib ro -
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sis Jo ellenanyaghoz kapcsolódó in terstitialis p neum onia  
következm énye lett volna, nem  tud juk .

In terstitia lis pneum onitis a PM /DM  esetek 5-30% - 
ában igazolható, a k im utatásra használt eljárástól füg
gően (25, 29). Magas felbontású  CT-vizsgálattal, b ron- 
choalveolaris lavage-vizsgálattal a tüdőérin tettség  való
színűen nagyobb gyakorisággal m utatható  ki (21). Az 
irodalm i ada tok  szerint az in te rstitia lis  pneum onia gyak
ran  igen rosszindulatú, rapid  lefolyású, terápiarezisztens, 
letalis folyam at (30).

R aynaud-jelenség a DM betegek  20% -ában észlelhető. 
Ezekben az esetekben az első tü n e tek  jelentkezése és a 
teljes k lin ikai kép k ibontakozása közötti idő rövidebb. 
A R aynaud-jelenség an tisz in tetáz-szindróm a rész jelen 
sége is lehet, a súlyos tüdőkom plikációk  m iatt ez a bőr- 
gyógyászati tüne t figyelem felhívó (1). R aynaud-jelen- 
séget 1 betegnél találtunk, m ely  az irodalm i ada tokhoz 
viszonyítva alacsony előfordulási gyakoriságot jelent.

A gastro in testinum  12-45% -ban érintett, főként dys- 
phagiával, valam int regurgitációval és szájnyálkahártya- 
elváltozásokkal (ulceratio, e ry th em a, teleangiectasiák), 
de jellem ző a fogyás és hasi d iszkom fort is.

Irodalm i adatok szerint az ízületek  28-70% -ban é r in 
tettek (3, 6, 12), contracturák főkén t előrehaladott eset
ben alaku lnak  ki.

A DM főként kevert kö tőszöveti betegséggel (MCTD) 
és p rogresszív  systemás sclerosissal (PSS), ritk áb b an  
SLE-vel, S jögren-szindróm ával és rheum atoid  a r th r itis 
sel tá rsu lhat (6, 18). O verlap-szindróm át két esetben  
scleroderm atom yositis és DM-SLE overlap-form ában 
észleltünk, a DM-SLE overlap-esetet részletesen közöltük  
(23).

D M /PM -ben a vírusok szerepe régóta vizsgált kérdés. 
Lehetséges, hogy a v írusinfekció által indukált autoel- 
lenanyagok váltják ki a m yositist (20). Entero-, cox- 
sackie-, echo-, myxovírusok szerepe m erült fel, de b izo
nyításra nem  került. Ezek a v íru so k  izom tropizm ussal 
rendelkeznek, akut és k ró n ik u s  izom gyulladást tu d n ak  
kiváltani.

Betegeink 26%-ánál fordult elő malignus tum or. A DM 
és m alignus tum or kapcsolata m ár 1916 óta ism ert, az iro
dalmi hivatkozások szerint a rosszindulatú daganat előfor
dulása 15-34%  (7,22, 24), ö tszö r nagyobb, m int az átlag
népességben. A malignus tu m o rt a DM -diagnózist köve
tően átlagosan két éven belül diagnosztizálják az esetek 
25% -ában. A tumorok előfordulási aránya 40 év feletti 
betegeken gyakoribbá válik, 50 év felett pedig m eredeken 
m egnő. Kezelésüket követően a DM tünetei visszafejlőd
hetnek, de előfordul, hogy a tum orterápia semmiféle vál
tozást nem  eredményez a betegség lefolyásában.

M alignus tum ort 9 be tegné l észleltünk (26% ), a 
gyakoriság a nemzetközi ad a to k n a k  megfelel. A dagana
tok a következők voltak: gyom or-, emlő-, tüdő-, epipha- 
rynx-carcinom a, m elanom a m alignum . Csakúgy, m in t az 
irodalom ban  közölteknél, esete inkben  is adenocarc ino 
m a fordult elő leggyakrabban (24), a tum ort a DM -diag- 
nózis felállítása után átlagosan egy évvel igazolták.

Betegeinknél az iro d alo m b an  legszélesebb k ö rben  
ajánlott szteroidkezelést (8, 19) alkalm aztuk b áz is te rá
piaként legnagyobb arányban  (32 betegnél), melyet 
tizenkilenc betegnél egész ítettünk  ki egyéb im m unszup- 
presszív kezeléssel, leggyakrabban  Im urannal.

Tum oros betegeinknél négy esetben a daganat keze
lése a tüne tek  regressziójához vezetett, m etastasisok 
m egjelenésével párhuzam osan  pedig  exacerbatio  volt 
m egfigyelhető. A kezelés m ellékhatásaként leggyakrab
ban  sztero id-d iabetest és cushingizálódást észleltünk.
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Szent Agáta Mammológus Napot,
m elyre Ö nt és M unkatársait tisztelettel m eghívjuk.

Elnökség: Prof. Dr. Petrányi G yőző  akadém ikus Prof. Dr. Kásler M iklós
Prof Dr. Eckhardt Sándor akadém ikus Prof. Dr. Cseh Imre
Prof. Dr. Besznyák István  akadém ikus Prof. Dr. ]enei András

Dr. med. habil. Baranyai Tibor

M űsor

10.00-10.30 Bevezető Prof. Dr. Göblyös Péter
M egnyitó Prof. Dr. Petrányi Győző
Olasz him nuszok m agyarország i bem utató ja Sík Sándor Kamarakórus, vezényel: Borián Tibor igazgató

10.30- 12.30 A szolid em lőrák m oleku láris genetikája -  kerekasztal-m egbeszélés 
M oderátor: Prof. Dr. Petrányi Győző
Résztvevők: Dr. Földi János (OHII) A m olekuláris genetikai vizsgálatok m ódszertan i alap ja i

és lehetőségei

Prof. Dr. Kopper László  (SE) G enetikai h ibák szerepe a daganatok  keletkezésében
és progressziójában

Dr. Sápi Zoltán -  Prof. Dr. Bodó M iklós M olekuláris krom oszóm a analízisek diagnosztikai 
(Szt. János Kórház) jelentősége

Prof. Dr. Eckhardt Sándor (OOI) A m olekuláris genetika klinikai onkológiai vonatkozásai

Prof. Dr. Petrányi Győző  (O H II) A tum orvakcináció  jövője

12.30- 13.30 A General Electric M edical Systems állófogadása

13.30- 15.30 Az em lőrák utókezelése és gondozása -  kerekasztal-m egbeszélés
Elnök: Dr. Göncz Á rpádné
M oderátor: Prof. Dr. Besznyák István
Résztvevők: Dr. Kisida Elek (ORFI) Sebészet

Dr. Kahán Zsuzsanna  (SZAOTE) Onkológia
Dr. Demeter Jolán (Szt. János Kh.) Radiológia
Kapitány Zsuzsanna  (HIETE) F izioterápia
Dr. Lőrincz Jenő  (SOTE) Pszichológia
Janig Péter (rk. lelkész) Lelki gondozás
M ikéné Bodor M ária  (R ákbetegségek Orsz. Szövetsége) Érdekvédelem  
Dr. Vasváry Arthúrné  (M agyar Rákellenes Liga) M unkajog

15.30- 16.00 Gyakorlati tanácsadás
Elnök: Prof. Dr. Szántó János
Előadók: Vadászy András A m am m ográfiás m inőségbiztosítás eszközei

Dr. M agyar Tamás Az em lő tum or csontm etasztázisainak onkológiai ellátása, különös tekintettel
a csigolya-m etasztázisokra

Prof. Dr. Tóth József HER2-expresszió jelentősége az em lőrák keletkezésében és progressziójában.
A H ercep Test: standard izált m ódszer a HER2-expresszió m eghatározására

A konferencia időtartama alatt kiállítás emlővel kapcsolatos készülékekről és eszközökről, szaktanácsadással. A részvétel díjtalan.
Színhely: Karolina út 19-21. Megközelíthető a 12 autóbusz „Országos Vérellátó” megállójától.

M i n d e n  é r d e k l ő d ő t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k .
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Az égéskezelés hazai problémái 
a fél évszázados szemléletváltozás tükrében
M észáros G ábor dr.

Szent István Kórház, B udapest, Égés- és Plasztikai Sebészeti O sztály (osztályvezető: C sorba Éva dr.)

A XX. század közepéig az égési sérültek kezelése elsősor
ban bőrgyógyászati osztályokon történt, konzervatív 
sebkezelés után csak ritkán került sor elkésett bőrátül
tetésekre. A II. világháború tapasztalatai alapján spe
ciális égéssebészeti osztályokat hoztak létre. így történt 
ez hazánkban is 1953-ban. Felismerték, hogy az égési 
sérülés a szervezet egészét érintő betegséget okoz, 
valamint azt, hogy a sérültek kezelésében csak az 
agresszív sebészi taktika hozhat eredményt. A szerző be
mutatja a hazai égéssebészet fejlődését 1953 óta, és 
beszámol a problémákról is. Az égési sérültek első el
látása jelentős részben nem égési osztályokon történik, 
viszont a hazai képzés nem megfelelő az égési sérültek 
kezelésében. Ez az oka annak, hogy súlyos hibákat ész
lelnek a betegek ellátása során. A szerző pontos kezelési 
útmutatót ad a sérülés utáni 1-2. nap tennivalóira, végül 
összefoglalja az előrelépés feltételeit.

Kulcsszavak: égési sérülés, agresszív sebészi taktika, kezelési út
mutató

National problems in the treatment of burnt patients 
regarding the new aspects in the last half-century.
Until the middle of 20th century the burnt patients were 
treated on dermatological departments, and skin trans
plantations were performed after the regular conserva
tive wound care too late and rarely. By reason of the me
dical experiences of the 2nd Wold War special depart
ments were founded for the burn-injuried patients, it 
happened likewise in our country in 1953 as well. The 
specialists recognized that the burn injury causes a gene
ral disease (multiple organ failure), moreover only an 
aggressive surgical tactics can product any good results. 
The author presents the progress and problems of 
Hungarian burn treatment since 1953. A significant part 
of the burnt patients has been treated firstly not in burn 
departments, and sometimes the first therapy is insuffi
cient, because the national medical training for cure of 
burnt patients is deficient. For this reason the author 
gives a simple treatment guide for the first two postburn 
days, and finally he summarizes the conditions of ad
vance.

Key words: burn injury, aggressive surgical tactics, simple treat
ment guide for burned patients.

Az égésbetegség Az égési sérülés kezelése egykor és ma
Ha a szervezet bárm ely  részét m agas hőhatás éri, h őkáro 
sodás jön  létre. E nnek leggyakoribb form ája a külta- 
karó t, a b ő rt érő hőhatás, am ely égési sérülést okoz, de 
égési sérülést szenvedhetenek a légutak, illetve nagyon 
ritkán  egyéb belső szervek is.

A lokális károsodás súlyossága a ható hőenergia 
nagyságától és a behatás idejének hosszúságától függ. 
A sérülés u tán  a szervezetben beinduló  élettani reakciók 
hatására  lokális és általános következm ények alakulnak 
ki. Ezek súlyossága a b ő rk áro so d ás m élységétől és k ite r
jedésétő l függ. Nagyobb kiterjedés vagy idős, lerom lott 
állapotú sérültnél kis kitejedés esetén is kialakul az égés
betegség, mely súlyos, életveszélyes állapot. Joggal állapí
to tta  meg Novdk a következőket: „Az égési sérülés a 
traum ák  között különleges helyet foglal el. Nincs m ég 
egy sérülésfajta, am ely a szervezetnek olyan kiterjedt 
és súlyos, hosszan ta rtó  elváltozását idézné elő, m int a 
m agas hőm érséklet ha tásá ra  bekövetkező bőrsérü lés... 
Az égésbetegség... csak a bő rh ián y  m egszűnését köve
tően gyógyul. Az égésbetegség a szervezetnek valam eny- 
nyi vagy csaknem  valam ennyi szervét és szervrendszerét 
é rin ti” (6).

Idézem  D upuytren  m egállap ítását 1839-ből: „Az égés 
gyakran  az em pirikus gyógyítás legbizarrabb form áinak 
tárgya” (2). A XIX. század végén általános kezelés m ég 
nem  volt, lokális kezelést alkalm aztak , és a század vívm á
nyainak megfelelően -  ha a beteg  túlélte a sérülést, de 
m ély sérülése nem  gyógyult m eg néhány hónap  alatt -  
Reverdin  vagy Thiersch bő rátü lte tési eljárását alkalm az
va m egkísérelték a sebet zárn i (7).

A XX. század elejétől a pö rkösítő  eljárás, elsősorban 
a csersav alkalm azása volt a „divatos”. A betegek tö b b 
nyire bőrgyógyászati, k isebbrészt sebészeti osztályon fe
küdtek. Megfigyelték, hogy az égési sérülés következté
ben folyadékhiány alakul ki, ezért m egkísérelték subcu- 
tan  beado tt sóoldattal rendezn i ezt az állapotot. Sebzá
rásra  változatlanul csak elkésve, hónapok  m úlva került 
sor. M onafo  ezt írja:„Az égési sérülteket a sebészeti osztá
lyon kezelték, ahol a bo rza lm as bűz következtében ru 
tinszerűen  a lehető legtávolabbi sarokba helyezték őket. 
. . .A  halál, am ely korán és gyak ran  jö tt, m aga volt az alig 
v árt m egkönnyebbülés” (5).

A m inőségi fejlődés a II. v ilágháború , valam int a ko
reai h ábo rú  tapasztalatai alap ján  következett be. Felis-
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m erték, hogy égési sérültek sikeres gyógyításához nagy 
gyakorlattal rendelkező égési centrum ok kialakítása szük
séges, olyan háttérrel, am ely nem csak a gyógyítás feltételeit 
terem ti meg, hanem az égési sérülés patom echanizm usá- 
nak kutatására is lehetőséget ad. Ezen tapasztalatok alap
ján  dolgoztak ki számos folyadékpótló m ódszert, melyeket 
m a is változatlanul vagy m ódosíto tt form ában használunk, 
m in t például a Brooke A rm y Hospital-, az Evans- vagy a 
Parkland-form ula. Az égési sérülést követő állapot átm e
neti stabilizálása lehetővé te tte azt is, hogy korábban legye
nek elvégezhetők a szükséges műtétek. Azt is felismerték, 
hogy az égett, súlyosan károsodott, gyógyulásra alkalm at
lan szöveteket minél ham arabb  el kell távolítani, és a 
keletkező defektusokat sürgősen fedni kell. Ez a szemlélet 
az 1950-1960-as években általánossá kezdett válni.

Az égéskezelés Magyarországon
Az 1940-es évek végéig h azán k b an  is elsősorban bőrgyó
gyászati osztályokon kezelték a sérülteket, és csak kései 
bőrátü ltetésekre került sor. 1951-ben az Orvos-Egész
ségügyi Dolgozók Szakszervezetének Bőrgyógyászati 
Szakcsoportja október 13-án, m ajd  a Sebészeti Szakcso
p o rt ok tóber 25-én égési an k é to t ta rto tt, m elynek ered
m ényeképpen önálló égési osztály létrehozására tettek 
javaslato t az Egészségügyi M inisztérium nak (8).

E nnek alapján jö tt lé tre  hazánkban  az első égési osz
tály 1953 tavaszán a Kun u tcai K órházban Frank György 
vezetésével. Frank m agas fokú elméleti tudása kiváló 
szervezőkészséggel párosu lt. Sebészként m űtéti taktikai 
ren d szert dolgozott ki, m ellyel a Plastic and Reconst
ructive Surgery című folyóirat pályázatán díjat nyert, 
illetve korai halála u tán  posz tum usz könyvként is m egje
len t (3). Szemlélete rendkívül korszerű  volt.

A következő évtizedekben előbb Budapesten, m ajd 
Pécsett, végül Győrben jö tt  lé tre újabb önálló égési osz
tály. A szegedi és a debreceni O rvostudom ányi Egyete
m en a Bőrgyógyászati K linika ad o tthont égési részleg
nek, m íg Miskolcon a balese ti sebészeti osztály. Gyer
m eksérü ltek  ellátására speciális égési részleg két helyen 
(B udapest és Miskolc) m ű k ö d ik  gyerm eksebészeti osz
tály  részeként, m ásutt gyerm ekgyógyászati és gyerm ek 
in tenzív  terápiás osztályokon vagy a m ár jelzett égési 
osztályokon vagy részlegekben tö rtén ik  a gyerm ekek el
lá tása is. A hazai, égési sebészettel foglalkozó szakem be
rek  a nem zetközi követelm ényeknek m egfelelően kép 
zettek, eredményeik elérik  a nem zetközi átlagot. Az égett 
betegek korszerű ellátását azonban a jelenlegi finan
szírozás igen nehézzé teszi. 1997-ben, a D ebrecenben 
rendeze tt égési kongresszuson H unyadi professzor jog 
gal állapíto tta meg: „M inél jobban  dolgozik egy égési 
osztály, annál nagyobb deficitet term el”. Az égési osztá
lyokat fenntartó  kórházak  adósságainak jelentős része az 
égési sérültellátás súlyos költségeinek következm énye. 
Bár a jelenlegi finanszírozási rendszerben a k iterjed t 
égési sérültek HBCS-szorzója az egyik legm agasabb (je
lenleg 7,74), ez is csak a beteg re  fordíto tt költségek tö r t
részét fedezi általában (kb. 600 000 Ft). Egyetlen szám 
ad a to t idézek: 1992-ben kezeltük  osztályunkon az eddig 
legnagyobb felszínű tú lé lt betegünket (85%-os k ite rje
désű  m ély és átm eneti m élységű égéssel), akinél csak 
a gyógyszerköltség 3,5 m illió  forint volt (1992-ben!).

Az 1997-es kongresszuson több előadás is foglalkozott 
ennél k isebb felszínen sérült betegek ápo lásának  költ
ségeivel, és csak a gyógyszerköltségek 4 m illió forint 
feletti összeget tettek  ki, m elyben nem  voltak, nem  lehet
tek b en n e  a legkorszerűbb (és m ár hazánkban  is alka
lom szerűen  használt) bőrpótló  eljárások, m in t a saját 
bőr-tenyésztés, vagy a sejtm entes d e rm ist tartalm azó 
készítm ény igen magas árai. A finanszírozás lehetősé
geibe sehol nem  fér bele olyan szin tű  alapkutatás, am ely
nek ism ertetése m a a nem zetközi szak irodalm at uralja. 
Ebből a hazai égéssebészek teljes m értékben  kim aradnak. 
Nyugodtan kijelenthetjük (bár ez szinte m inden szakm át 
érint), hogy az égett sérültek kezelése súlyosan alulfinan
szírozott. A jelen helyzetben ezért is rendkívül fontos a 
betegek korszerű szemléletű, korrek t gyógyítása. Csak a 
jól „shocktalaníto tt”, agresszív m űtéti taktikával kezelt 
sérülteknek van esélyük (nagy kiterjedés esetén) az életre, 
kisebb k iterjedés esetén a relatíve gyors gyógyulásra, m ajd 
a m unkába visszaállásra. Szlogennek tűnik , de nyilván
valóan így kerül a legkevesebbe a gyógyítás.

Ismert-e általánosan a korszerű 
égéskezelés?
Ism ert-e  vajon az égés kezelésének ez az im m ár fél évszá
zad ó ta k ia lakult szemléletváltozása? A dottak-e a feltéte
lek országos szinten a korszerű  gyógyításra? Ezekre a 
kérdésekre a válasz elvileg igen, a gyakorla tban  azonban 
szám os akadálya van annak, hogy igenlő választ adhas
sunk  a ké t kérdésre. Ism ertek a m in d en k it szorító  p rob 
lém ák: pénzügyi nehézségek, nővérhiány, alkalm anként 
a korszerű  orvosi technológia hiánya. De ez csak az egyik 
ok. A m ásik  ok -  véleményem szerin t -  a jelenlegi képzési 
rendszerben  található. A z egyetem i és a szakorvosi 
képzésben is „mostohagyerek”az égéskezelés. Budapesten 
a hatéves egyetem i képzés alatt 1 („azaz egy”) 45 perces 
előadás foglalkozik az égési sérülésekkel, a gyakorlati 
képzésben  pedig  m ár évek óta m egszűnt az égési gyakor
lat. És am i ennél még nagyobb baj: sem  a sebész, sem 
a baleseti sebész szakorvosképzésnek nem  része egy 3 -4  
hetes kötelező égési osztályos gyakorlat, m ely legalább 
az alapokat m egadná a szakorvosoknak. (A „plasztikai 
[égési] sebész” szakorvosképzésnek te rm észetesen  kö 
telező része az égési gyakorlat.) Az égési sérülteket azon
ban (az égési centrum m al rendelkező városokat kivéve) 
a hazai sebészeti, baleseti sebészeti, in tenzív  terápiás, 
gyerm ekgyógyászati, a lkalm anként a bőrgyógyászati 
osztályok, illetve szakrendelések kezdik el kezelni, az 
ezen osztályokon dolgozó kollégák szak tudása pedig 
(tisztelet a kivételnek) nem  elégséges (ilyen képzés m el
lett nem  is lehet az) a korszerű égéskezeléshez. Sajnálatos 
a hazai szem lélet: az égés m inden  szakm a szám ára csak 
h a tá rte rü le ti téma.

Hibák és tévedések az égési sérültek 
ellátásában
O sztályunk, a Szent István K órház (Kun utcai) égési osz
tálya (m in t a legnagyobb hazai égési cen trum , jelenleg 
m ég 41 ágyas) az ország egész te rü le té rő l átvesz égett 
sérülteket. Ezen átvételek során súlyos és kevésbé súlyos
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hibákat észlelünk, nem  tanulság  nélküli a következő 
néhány típushiba felsorolása:

1. A z  égés mélységének megítélése: Bizonyos adatok  
(az égési anam nézis, a fájdalom  intenzitása, a sebalap 
kinézete) alapján az égés mélysége szinte „látatlanban” 
m egközelítően helyesen m egállapítható. Áthelyezéskor 
az égéskezelésben já ra tlanabb  kollégák gyakran refe
rálják a sérülteket „felületesebbnek” a valóságosnál. 
(Például lángégés esetén I—II. fokú égést jeleznek sok
szor, pedig lángégés esetén ez szinte kizárható.) A m ély
ség alulbecslése a szükséges m ű té t (időbeli) e lm aradását 
jelenti, illetve további hibák fo rrása  lehet.

A lapszabály a kö rkörös m ély égési sérülések esetén 
(és ebbe gyakran az ún. á tm eneti mélységű, II/2 fokú 
égések is beletartoznak), hogy el kell végezni a feszte- 
lenítő  bem etszéseket, a nekro tóm iát. Ez elsősorban a 
végtagokra igaz, de elvégzendő a m ellkason vagy a nya
kon  is szükség esetén. E nélkül m ellkasi sérülésnél légzési 
nehézség alakulhat ki, a végtagokon pedig akár végleges 
funkciókárosodás a kialakuló com partm en t-szindróm a 
m iatt. T öbbször lá ttu k  a nek ro tóm iák  teljes h iányát vagy 
elégtelen elvégzését.

Kisebb hiba, de igen zavaró lehet, am ikor az á th e
lyezendő beteg sérülését nyíltan kezelve bekenik m er- 
curochrom m al. A szer jellegzetes p iros színe 1-2 nap ra  
elfedi a seb m élységének m egítélhetőségét, pedig ebben 
az időszakban a seb mélysége igen gyakran változik még, 
többnyire rossz irányba, tehát mélyül. A m ercurochro- 
m os ecsetelést tehát csak  akkor alkalm azzuk, ha m ár b iz
tosan  m egítélhető a mélység, és sem m iképpen nem  á th e
lyezés előtt. Az ecsetelés m ia tt napokat veszíthetünk az 
esetlegesen szükséges m űté t elvégzésével.

U gyancsak gyakran  észleljük -  a m a m ár általánosan 
elfogadott -  hűtés elm aradását, m elynek pedig elsősor
b an  az átm eneti m élységű égések esetén, illetve a k ia la 
kuló  oedem ák m érséklésében igen jó  hatásfoka lehet.

2. A z  égés kiterjedésének megítélése. A  „Wallace-féle 9- 
es szabály” segítségével -  m ely elég közism ert -  égési 
sérülések m egítélésében tapasztalatlan  sebész is m eg
közelítőleg m eg tu d ja  becsülni a k iterjedés nagyságát, 
b á r  em lékszünk 40% -os k ite rjedésűnek  referált 70% -os 
égési sérültre is. (Gyerm ekeknél a L und-B row der-sém át 
kell használni.)

A kiterjedés m egítélésében elkövetett hibák az élet
tan i funkciók helyreállításában okoznak jóvátehetetlen 
károkat. Ism eretes, hogy az égési sérülés után beinduló 
kóréle ttan i folyam atok következtében igen gyorsan hi- 
povolém ia alakul ki. Ezért általános szabály, hogy 15%-os 
k iterjedés felett m inden  égési sérültnél klasszikus 
„shocktalan ítást” kell alkalm azni m élységtől függetlenül, 
ez alól ta lán  csak a nagy  k iterjedésű, de valóban felületes 
nap- vagy a szolárium égés lehet kivétel, de a folyadék
pótlás ott is nélkülözhetetlen. Itt kell m egem líteni azt a 
nézetkülönbséget -  am ely kongresszusokon többször 
k ia lakult traum ato lógusok  és égéssebészek között -  am i 
a shock, illetve a shocktalanítás fogalm ának különböző 
értelm ezésében nyilvánul meg. Az égett beteg a sérülést 
követő órákban -  kivéve az egészen nagy kiterjedésű sé
rü lteket -  nem  produkálja  a k lasszikus shock-tünete- 
ket, de m ár akkor zajlik az égési shock, hiszen a sérülést 
követően  azonnal m egkezdődik a hipovolém ia k ia laku
lása az extrém  perm eabilitás-fokozódás következtében.

Ha nem  kezdjük el időben, vagyis lehetőség szerin t azon
nal a folyadékpótlást, súlyos károsodások  érik  elsősor
ban a keringési-légzési rendszert, továbbá n ap o k  m úlva a 
vesefunkciót. Súlyos hiba -  akár végzetes lehet -  a szü k
séges fo lyadékbevitel alulbecslése vagy elmulasztása. Az 
angol nyelvű szakirodalom ban ez a vita nem  m erü l fel, 
tekin tettel arra, hogy ott „fluid-resuscitation”-ről, folya
dék reszuszcitációról beszélnek, am i -  úgy gondolom  -  
kiváló kifejezés, és k ihúzza a „shock -  nem  shock” vita 
m éregfogát. Javasolom a m agyar égési szakm a szám ára 
is, hogy  a szakm ai zsargonban általánosan használt 
„shocktalan ítás” helyett m i is beszéljünk „folyadék- 
reszuszcitációról” Ez valam elyik leírt fo rm ula haszná
latát je len ti, M agyarországon az égési osztályokon (fel
nő tt betegeknél) általában a P arkland- vagy a m ódosíto tt 
Park land-form ulát használják, vagyis az első 24 órában 
csak R inger-laktát oldatot adnak  a betegnek, a testsúly 
(k ilogram m ) és a százalékos k iterjedés szorzatának 
négyszeres vagy három szoros m ennyiségét. Idősebb, 
rossz állapotú  betegeknek, illetve csecsem őknek, k is
gyerm ekeknek akár 5% kiterjedés esetén is szükséges 
a k lasszikus folyadék-reszuszcitáció ó ránkén ti vizelet- 
m ennyiség- és -fajsúlym éréssel.

3. A  kezelési terv felállítása. Az égés m élységének és 
k iterjedésének megítélése u tán  a sebésznek azonnal d ö n 
tenie kell a  szükséges kezelésről. Az 1988-ban (sajnos elég 
régen) k iad o tt m ódszertani levél (9) felsorolja, hogy m i
lyen k ite rjedésű  és mélységű égési sérülést lehet kezelni 
általános sebészeti vagy baleseti sebészeti osztályon, és 
m elyiket kell égési cen trum ba szállítani. Ha ezen k rité 
rium ok  alap ján  speciális osztályra való a beteg, akkor 
a legm egfelelőbb az azonnali szállítás, ekkor m ég a beteg 
keringése relatíve stabil, így a szállítási trau m á t a leg
könnyebben  viseli, m ásrészt a szükséges m űté t(ek ) a 
lehető legkorábban elvégezhető(k). Sajnos m ég az utóbbi 
időben is gyakran  kap tunk  10-20% -os mély égési sérü l
teket 8 -14  nappal a sérülés u tán . (Egy alkalom m al pél
dául a következő kísérőszöveggel: „A nekrózis m ost m ár 
alkalm as sebészileg az eltávolításra”.) Le kell szögezni, 
hogy a nekrózis eltávolításának ideális időpon tja  a lehető 
legkorábbi időpont, vagyis kis kiterjedés esetén  a sérülés 
napján , nagyobb kiterjedésnél legkésőbb a 3-4 . napon, 
a fo lyadékterek stabilizálása u tán . És am i ezzel jár, a sebe
ket m in d já rt fedni is kell! Kisebb kiterjedés esetén  saját 
bőr-transzp lan tá tum m al, többnyire félvastag ojtvánnyal 
vagy „hálóval”, ritkábban -  de szükség esetén feltétlenül 
-  nyeles vagy akár szabad lebennyel. (Az ojtvány kifeje
zést Frank György javasolta először [4].) N agyobb k ite r
jedés esetén  pedig átm enetileg xenografttal, példáu l a 
Győri Petz A ladár Kórház Szövetbankjából beszerezhető 
m élyhűtö tt disznóbőrrel. A nekrózis korai eltávolítása 
a szepszis m egelőzését szolgálja, így feltétlenül m eghatá
rozó a beteg  további sorsára, a súlyos an tib io tikum - és 
egyéb szám lákat nem  is em lítve. Ha mély égés gyanúja 
felm erül, és a felvevő osztálynak nincs gyakorlata az 
égési sérülések m űtétjeiben, adja át azonnal!

4. L égúti égés. Úgy tűnik , kevéssé ism ert, de az égés 
kezelésében rendkívül m ódon súlyosbító tényező lehet 
a légutak égési sérülése (az em líte tt 1988-as m ódszertan i 
levél is csak  néhány  sort szentel ennek  a tém ának!). Fel
tétlenül gondo ln i kell rá zárt té rb en  bekövetkező ro b b a
nások és tüzek  esetén! M ár az o rrbem ene t környékének
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pörkölődése utalhat rá, de a hallgatózási lelet, a m ellkas- 
röntgen-felvétel és a vérgázanalízis folyamatos észlelése 
bizonyosságot jelenthet (am enny iben  lehetőség van rá, 
term észetesen  a bronchoszkópos vizsgálat döntő lehet). 
Ebben az esetben a gépi lélegeztetés elmulasztása a beteg 
életét közvetlenül veszélyezteti, az ARDS kialakulása k i
védhetetlen. Sajnos, nem  m ind ig  gondolnak rá, hogy  a 
légu tak  nyálkahártyája ugyanúgy  m egszenvedi a h ő h a 
tást, m in t a bőr.

T öbbször látott hiba az is, am ikor fájdalom csillapítás 
céljára (az egyébként helyes és szükséges) m orphinszár- 
m azékot kap a sérült olyan esetben , am ikor a légúti égés 
gyanúja fel kellene, hogy m erü ljön , így annak centrális 
légzésdepressziós hatása tovább súlyosbítja a beteg ál
lapotát. Feltétlenül gondolni kell a fájdalom csillapító 
adása  előtt erre a lehetőségre.

A felsorolt hibákat és tévedéseket sajnos túl gyakran  
észleljük osztályunkon a betegek átvételénél.

Kezelési útmutató
Ú gy gondolom , az előzőekben tárgyaltak  m iatt érdem es 
röv iden  áttekinteni a legfontosabb tennivalókat -  a beteg  
beérkezésének pillanatától kezdve fontossági so rre n d 
b en  - ,  melyeket bárm ely felvevő osztályon el kell végezni:

1. A sérülés kiterjedésének korrekt felmérése (W allace- 
szabály, illetve gyerm ekeknél Lund-B row der-sém a).

2. 15% felett, illetve idősebb sérültnél vagy gyerm ek
nél 5% felett azonnal infúzió  (R inger-laktát) bekötése.

3. H a folyadék-reszuszcitáció szükséges, lehetőség 
szerin t centrális véna biztosítása, nagy kiterjedés esetén 
m ég egy perifériás vénával.

4. Légúti égés gyanújának  kizárása. (Fizikális v izs
gálat, vérgázanalízis, m ellkasrön tgen , bronchoszkópia.) 
L égúti égés esetén intubálás, gépi lélegeztetés m egkezdése 
azonnal, m ert a kialakuló fej - és gégeödém a később m eg
nehezítheti az intubálást.

5. Fájdalomcsillapítás (légúti égés gyanúja esetén  ne 
ad ju n k  m orphinszárm azékot!).

6. A sérülés mélységének felm érése. M intavétel a seb 
felszínről baktérium  és antibiotikum -érzékenység v izs
gálatra.

7. A beteg fürdetése, a sebek debridement)^, a sebek 
te rü le tén  lévő szőrzetek leborotválása.

8. K örkörös mély égés esetén  korrekt nekrotóm iák  
elvégzése mélységben és k iterjedésben  az épig m etszve 
(term észetesen szedált á llapo tban  vagy narkózisban. Bár 
a necrosis átvágása nem  fájdalm as, de az épig m etszés 
m ár igen és a szükséges vérzéscsillapítás is). Elektromos 
áram ütés esetén (melynek bem enete leggyakrabban a kéz 
vagy a csukló) nemcsak a nekrotóm ia, hanem  a faszciotó- 
mia és a ligamentum carpi volare ligamentotómiája is 
kötelező.

9. Á llandó katéter bevezetése (Foley), óránkénti v ize
letészlelés. Korrekt folyadékbevitel m ellett a beteg ó rad i- 
uresise kb. 0,5-1 m l/testsúly  kg. (Elektrom os á ram ü tés
nél ennek l,5-2x-ese!)

10. A folyadékbevitel k iszám ítása (osztályunk gyakor
latában): testsúly kg x égett testfelszín%  x 4 (Parkland- 
form ula). A kiszám ított m ennyiséget a sérüléstől eltelt 24 
ó rán  belül kell m egkapnia, ennek  felét(!) pedig az első

8 órában. (Ne rém üljünk m eg az esetleg k iszám íto tt ext
rém  értékek  láttán: például 100 kg x 75% x 4 = 30 000 
ml R inger-laktát 24 órára!)

11. Sebellátás: sem krém , sem  por, sem ecsetelés nem  
javasolt az első ellátásnál. Leginkább a B etadine-oldat 
vagy 3% -os N eom agnol-oldat használata célszerű, m in 
denképpen  olyan szer, am ely u tán  a sebfelszín továbbra 
is jól m egítélhető m arad.

12. Hűtés: Arc- és kézégéseknél, kisebb kiterjedésű, 
k ö rü lírt m ély vagy átm eneti m élységű égéseknél. A tá ro 
lódott hő  elvonásával csökkentheti az égési sérülés m ély
ségét, ennek  hatásos id ő ta rtam a  ugyan vita to tt (de bizo
nyosan nem  több pár ó ránál), de a hűtés fájdalom csil
lapító és ödém acsökkentő h a tása  m iatt 12-24 órás sza
kaszos alkalm azása javasolt.

13. Gyógyszeres kezelés: kard iákum ok, expektorán- 
sok, antioxidánsok, s tress-ulcus profilaxis és esetleg pre
ventive an tib io tikum  (bár ez örök  vitatém a az égésse
bészek kö zö tt is: adjunk-e Streptococcus pyogenes-pro- 
filaxisra penicillint, vagy sem?). Á ltalában elm ondható , 
hogy (ha adunk  egyáltalán) penicillinen kívül m ás an 
tib io tikum  adása nem  javasolt, kivéve légúti égés esetén, 
ekkor v iszont széles sp e k tru m ú  an tib io tikum  indítása 
javasolt. A ktív és passzív te tanusz  im m unizálás.

14. A beteg állapotának értékelése, a prognózis, és en
nek m egfelelően a kezelési terv  felállítása. (Az állapot 
m egítélésére számos p rognosztikai indexet kidolgoztak, 
de a m indennap i gyakorlatban még m indig a Baux-index 
használata  m aradt meg -  értéké t az életkor és a k i
terjedés százalékszám ainak összege adja m eg - ,  mely 
70-100 közö tt „igen súlyos” jelzővel illethető prognózist 
jelent, 100 felett pedig a betegeknek csak kis hányada 
ta rth a tó  életben). Gyerm ekek és nagyon idősek  esetén 
a Baux-index torzít.

További hibája, hogy nem  szám ol az égési sérülés 
mélységével, a légúti égéssel, a meglévő alapbetegségek
kel, az alkoholizm us, a c igaretta  és -  egyre inkább -  a 
drogfogyasztás hatásaival, de egyszerűsége m ia tt mégis 
jó tám p o n t lehet. E ldöntendő, hogy várha tóan  szüksé- 
ges-e m ű té t (van-e m ély és/vagy átm eneti m élységű égési 
sérülés).

15. D öntés a beteg esetleges áthelyezéséről égési cent
rum ba  a következő esetekben:

a) ha az égés k iterjedése 15% felett van;
b) ha az égés mélysége alapján m űtét szükséges, és 

ebben a felvevő osztálynak n incs gyakorlata;
c) légúti égés esetén;
d) h a  a beteg általános állapota indokolja (idős, le

rom lo tt állapotú  beteg legalább átm eneti m élységű, 5% 
körü li vagy afeletti égéssel);

e) gyerm ek 5% feletti égéssel, de csecsem ő, akár 2-3%  
égés esetén is;

f) speciális testtájékok: arc, nyak, kéz, láb, gáttájék. 
Szállítás lehetőség szerin t a legrövidebb idő alatt, akár 
helikopterrel. Áthelyezés esetén  a zárójelentésben szere
peljen a sérülés pontos időpontja  (m ert ön tudatlan  beteg 
esetén az átvevő osztály szám ára  ez nem  k ideríthető , az 
áthelyező osztály v iszont a beszállító m entősöktő l m eg
tudha tja ), a bevitt fo lyadék pontos mennyisége, minősége, 
az üríte tt vizelet mennyisége, és a beadott gyógyszerek.

16. H a a beteg áthelyezése valam ilyen ok  m iatt nem  
lehetséges az első 24 ó rában , akkor vegyék fel a kapcsola-
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to t égési cen trum m al, a m ásodik  24 ó rára  javasolt keze
lési te rv  pedig  a következő:

a) a szükséges folyadékm ennyiség az első napi szám í
to tt m ennyiség fele (ennek 10-20% -a fehérje, elsősorban 
H um an-album in , a többi Fructosol);

b) a beteg enterális táplálásának m egkezdése, szájon 
át vagy szondán keresztül, újabb lehetőség a PEG vagy 
PEJ (perku tán  endoszkópos gastrostom ia vagy jejuno- 
stom ia);

c) a továbbiakban a beteg kötése nap o n k én t kötelező;
d) a harm ad ik  nap tó l el kell kezdeni a parenteralis 

(cukor-, zsír-, fehérje- és am inosav-készítm ények) és en- 
teralis (iható és szondán át adható  tápszerek) hiper- 
kalorizálást.

A felsoroltak korrek  felmérése és kivitelezése a beteg 
további sorsát alapvetően befolyásolja. Azt gondolom , 
ezek elvégzésére m inden  sebészeti és baleseti osztály al
kalm as, de ehhez megfelelő gyakorlat szükséges.

Az előrelépés feltételei
1. Az orvosegyetem i képzésben óraszám em elés, és a 
gyakorlat visszaállítása.

2. A szakorvosképzésben a sebész és a traum ato lógus 
szakvizsga m egszerzéséhez 3 -4  hetes égési osztályon 
eltö ltö tt gyakorlat is szükséges legyen. Enélkül nem  biz
tosítható  az előbb felsorolt alapok korszerű  ism erete és 
végrehajtása.

3. Az égési osztályok technikai felszereltségének ko r
szerűsítése (lélegezetetőgépek, m onitorok , vérgázanali- 
zátor, fluidizációs ágyak, bronchoszkóp stb.).

4. Az égés finanszírozásának felülvizsgálata, a súlyos 
égettek egyedi finanszírozása.

5. A korszerű  bőrpó tlási lehetőségek (D erm a-készít- 
m ények, keratinocyta-tenyésztés) finanszírozása és b e 
indítása.

Az égés kezelése a „csodára várástó l” elju to tt az 
agresszív sebészi kezelésig, m elynek egyetlen célja lehet: 
az elhalt bőrfelszínek m ielőbbi eltávolítása és a sebfel
színek saját bő rre l való fedése 2-3  nap o n k én t végzett 
m ű té ti sorozattal. Ez m ég a mai lehetőségek m ellett is 
„kö téltánc” (1). A megfelelő kezelés életm entő  lehet, 
egészséget, m unkaképességet adhat vissza, de ehhez k o r
szerű szem lélet szükséges. A sérült em ber a sérülés nyo
m át egész hátralévő életében nem csak a lelkében, hanem  
a testén , lá thatóan  is viselni fogja, k ite rjed t (sokszor 
to rzító , funkciót korlátozó) hegesedéssel. N álunk sajnos 
hiányzik a legtöbb országban meglévő rehabilitációs h á t

tér, pszichológus, szociológus, pedagógus stb . bevonásá
val. (Illetve csak a gyerm ekek szám ára m egszervezett 
Égési Klub és Tábor m ű k ö d ik  unikum ként, m elynek  m ű 
köd te tő je  és finanszírozója a budapesti Szent János Kór
ház G yerm eksebészeti Osztálya által lé trehozo tt „Égett 
G yerm ekek Javára” alapítvány.)

Egy gondolatsor m ég kívánkozik a végére: a M agyar- 
országgal kb. egyform a nagyságrendű, csaknem  azonos 
tö rtén e lm i szituációjú és gazdasági há tte rű  Csehország 
fővárosában, P rágában ugyancsak 1953-ban alap íto tták  
az égési osztályt, ugyancsak  41 ágyas, de az az osztály ma 
önálló  egyetem i tanszék (hasonlítsuk össze a m i hat év 
alatti 1 óránkkal), saját im m unbiológiai, szövettenyész
tési és ku tatási háttere  van , a Kun utcai osztályhoz v i
szonyítva csaknem  három szoros szakdolgozói gárdával.

N em  kívánjuk illúziókba ringatni m agunkat, de az 
égési sérültek korszerű kezelésének lehetőségét m eg kell 
te rem ten i m ind képzési, m ind  gazdasági sz in ten . Elm é
le tben  ism ert a hazánkban  Frank György által bevezetett 
szem léletváltozás, de az á lta lunk  észlelt h ibák , tévedések 
a rra  u ta lnak , hogy a gyakorla t még sok helyen elm arad 
ettől. Lépni kell, m ert egyrészt a világ „elrobog m elle t
tü n k ”, m ásrészt nem  m egengedhető, hogy a beteg  ne a 
legm egfelelőbb kezelésben részesüljön.

A kézirat nyomdába adása után a Szent István Kórház égési és 
plasztikai sebészeti osztálya 2000. január 20-án a Kun utcából -  
ahol alapítása óta 47 éven keresztül látta el az égési sérülteket -  
a Szent István Kórház korszerűen átépített és felszerelt „B” 
épületébe költözött. Az új centrum nagy lehetőség, hogy kiin
dulópontja legyen a ? javasolt változtatásoknak.
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Klinikai tapasztalatok raloxifennel
Szűcs János dr.1, Pávó Im re dr.2 és Jurida N oém i dr.3

Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem, Budapest, I. Belgyógyászati K linika (igazgató: De Chátel Rudolf d r.)1 
Szent-Györgyi A lbert O rvostudom ányi Egyetem, Szeged, E ndokrin  Osztály és K utató laboratórium  
(osztályvezető: Julesz János dr.)2
Lilly H ungária Kft., Budapest, O rvosi Osztálya (osztályvezető: Sipos A drien dr.)3

A szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM) 
olyan anyagok, amelyek az ösztrogén-receptorokon ke
resztül, szövettől függően ösztrogén-agonista vagy ép
pen ellenkezőleg, ösztrogén-antagonista hatást fejtenek 
ki. A SERM-ek csontrendszeri és cardiovascularis hatásai 
ösztrogénszerűek, míg az emlőszövetekben antiöszt- 
rogén hatásúak. A raloxifen a szelektív ösztrogén-re
ceptor modulátorok olyan új generációjának első 
képviselője, amely az uterusban sem okoz az ösztrogén- 
hatásra jellemző változásokat. A közelmúltban befe
jezett nagyszámú kontrollált klinikai vizsgálatok alapján 
a szerzők jellemzik a raloxifen klinikai tulajdonságait, 
ami alapján megítélhető a szer terápiás potenciálja.

Kulcsszavak: osteoporosis, menopausa, szelektív ösztrogén- 
receptor modulátor, raloxifen, hormonpótló kezelés

A perim enopausa szindróm a (hőhullám ok, vegetatív labi
litás stb.) terápiájára elsősorban a horm onpótló kezelés 
(ösztrogén- és gesztagénkészítmények együttes adása) ter
jed t el. E szindróm ák kezelése csak viszonylag rövid (né
hány hónapos, 1-2 éves) gyógyszeralkalmazást igényel. 
A horm onpótló kezelés hosszú távú folytatásától azonban 
számos, nagyon jelentős terápiás előny várható. Az ösztro- 
gének hatékonyak az osteoporosis megelőzésében és terá
piájában (15). A horm onpótló  kezelés alatt álló nők köré
ben 30-50%-kal kisebb az infarctus gyakorisága (2). A ke
zelés feltehetően az Alzheim er-kór kialakulását is lassítja. 
M indezek következtében a kezelés kedvező hatásai az élet
m inőség javulása m ellett az élettartam  meghosszabodá- 
sában is m egnyilvánulhatnak.

A krónikus ho rm onpó tló  kezelés elterjedését m eg
győző előnyei ellenére néhány m ellékhatás akadályozza. 
A m ellékhatások nagy  része az ösztrogének és/vagy a 
gesztagének genitális szövetekre gyakorolt stim ulatív 
hatásával függ össze: u te ro troph icus hatás, m éheredetű 
vérzés, emlőfeszülés stb., 5 évet m eghaladó horm onpótló  
kezelés az em lőrák kockázatát is növelheti (6).

A szelektív ösztrogén-recep tor m odulátorok  (SERM 
= selective estrogen receptor m odulator) olyan szerek, 
am elyek ösztrogénszerű csontrendszeri és cardiovascu
laris hatásokkal rendelkeznek, de az ösztrogénekkel el
len tétben nem  stim ulálják a genitális szöveteket (19). 
A SERM-ek közül a raloxifenről áll rendelkezésre a leg
több klinikai adat. Az alábbiakban a raloxifennel végzett, 
több m in t 10 000 betegen folytatott, 2 -3  éves idő tartam ig  
is ta rtó  kontrollált k lin ikai vizsgálatok eredm ényeit 
foglaljuk össze.

Clinical experiences with raloxifene. Selective receptor 
modulators (SERMs) are drugs which act via the estro
gen receptors and possess tissue specific estrogenic or 
anti-estrogenic properties. The bone and cardiovascular 
effects of SERMs are estrogen-like, while they have an ef
fect as estrogen antagonist in the mammary tissues. 
Raloxifene is the first representative of selective estrogen 
receptor modulators which does not cause estrogenic 
effects in the uterus. Based on numerous recently comp
leted controlled clinical trials, the authors characterize 
the clinical features of raloxifene to assess its therapeutic 
potency.

Key words: osteoporosis, menopause, selective estrogen recep
tor modulator, raloxifene, hormone replacement therapy

Antiosteoporoticus hatás
A csontrendszerben  a raloxifen ösztrogén-agonista  h a
tású. A postm enopausában  a fokozott csontanyagcsere 
jelentős, progresszív csontvesztést okoz, am ely osteopo
rosis kialakulásához vezethet. Az osteoporosis alacsony 
csonttöm eggel és m ikroarch itek turális elváltozásokkal 
jellem zett állapot, am ely fokozott csonttörékenységhez 
és ily m ódon  a csonttörés m egnövekedett kockázatához 
és szám ához vezet (24). A raloxifen, m in t az ösztrogének 
általában, csökkenti a fokozott csontanyagcserét, ily m ó
don  m egakadályozza a csontvesztést, sőt csekély m érték 
ben  növelheti a csontok ásványianyag-tartalm át. Ez az 
ún. an tireszorp tív  hatás, am ely a raloxifen és az öszt
rogének m ellett m ajd m inden  egyéb osteoporosis keze
lésére alkalm azott gyógyszer (kalcitonin, biszfoszfoná- 
tok) hatástan i alapja. N agyszám ú betegen végzett vizs
gálatok szerin t raloxifene alkalm as m ind  az egészséges, 
m ind  pedig  az osteopeniás (az osteoporosis felé vezető 
á tm ene ti állapot) postm enopausás nők  csontveszté
sének m egakadályozására. Raloxifen hatására , a kezelés 
so rán  a kezelést megelőző fokozott csontvesztés m eg
szűnik, azt eleinte inkább csontépítés váltja fel. A ra lo 
xifen adása fél év után m ár szignifikánsan növeli a cson
tok  ásványianyag-tartalm át m in d  a csigolyák, m ind  pe
dig a com bnyak régióban (1. ábra) (10). Az em elkedett 
érték  3 év u tán  is m egfigyelhető (3). Ezek a vizsgálatok 
alap ján  alkalm azzák a raloxifent az osteoprosis p reven
ciójában.

Az osteoporosis te ráp iájára olyan szerek alkalm asak, 
amelyek a betegekben nem csak m egakadályozzák a csont -
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Csigolya BMD

*p < 0,029 a placebóhoz képest 
----- RLX 60

1. ábra: Raloxifen (60 mg naponta) kétéves kezelés hatása 
a csont ásványianyag-tartamára a csigolyákban és a teljes 
csípőrégióban. Delmas és mtsai nyomán (9)

1. táblázat: Manifeszt osteoporosisos betegek osteoporoticus 
csigolyafraktúra kockázatának csökkenése különböző 
gyógyszerek alkalmazása mellett*

Hatóanyag A vizsgálat neve
Csigolyafraktúra 

a placebóhoz képest** 
(relatív kockázat)

Raloxifen MORE 0,53
Alendronat FIT 0,53
Kalcitonin*** PROOF 0,63

* A táblázat tartalmazza az eddig publikált összes csigolyafaktúra vég
pontú, adekvát méretű, placebokontrollált vizsgálat eredményeit 
** A placebocsoportok minden esetben kalcium- és D-vitamin-pótlás- 
ban részesültek
***200 NE nazális kalcitonin adása mellett. 100 NE és 400 NE alkal
mazása mellett a csigolyafraktúra-csökkenés nem volt statisztikailag 
szignifikáns

vesztést, hanem  az osteoporo ticus csonttörések szám át is 
csökkentik. Kontrollált k lin ikai vizsgálatok tám asztják  
alá a vertebralis osteoporo ticus frak tú ra  kockázatának 
csökkenését kalcitonin (PROOF-vizsgálat) és a biszfosz- 
fonátok  csoportjába ta rtozó  alendronat (FIT-vizsgálat) 
esetében (4 ,12/a, 21). Bár a horm onpótló  kezelés osteopo
rosis terápiás alkalm azása hosszabb  időre tekint vissza, 
hatásosságát -  adekvát cson ttö rés végpontú prospektiv  
vizsgálat hiányában -  re tro spek tív  analízisek m utatják . 
Osteoporoticus populációban raloxifen kétéves a lkalm a
zása jelentősen, 47% -kal csökkenti a vertebralis cson t

törések kockázatát (12). A csökkenés m értéke összeha
sonlítható  az alendronat és a kalciton in  a fentebb em 
lített vizsgálatokban leírt hatékonyságával (1. táblázat). 
Raloxifen m in d  a szövődm énym entes (alacsony csont- 
sűrűség), m ind  pedig a súlyos, m anifeszt (alacsony 
csontsűrűség + vertebralis frak tú rák ) osteoporosis ese
tén m egelőzi a csonttöréseket. Ez a hatás független a 
beteg életkorátó l (50 és 80 év közö tt postm enopausás nő 
betegek vettek részt a vizsgálatban) és az kezdeti osteo
porosis súlyosságától.

Cardiovascularis hatások
A prek lin ikai vizsgálatok alapján  a raloxifen cardiovas
cularis hatásai is ösztrogénszerűek. A raloxifen csökkenti 
a koleszterinszin tet patkányban, csökkenti az LDL oxidá
cióját és az ösztrogénekre jellem ző direk t vazodilatatív 
hatással is rendelkezik. A hum án  vizsgálatok eredm ényei 
is ösztrogénszerű  hatásra u ta lnak  (2. ábra).

2. ábra: Raloxifen (60 mg naponta) és a folytonosan kombinált 
hormonpótló kezelés (0,625 mg konjugált ösztrogén és 2,5 mg 
medroxiprogeszteron-acetát per os naponta) hatása 
a plazma-lipoproteinekre és a szérumfibrinogén-szintre 
egészséges postmenopausás nőkben hathónapos kezelés után, 
placebokezeléshez viszonyítva. Walsh és mtsai nyomán (23)

Postm enopausás nőkben  raloxifen az orális h o rm o n 
pótló  kezeléshez hasonlóan csökkenti a szérum  LDL- 
koleszterinszintet. Nem befolyásolja az össz-HDL-ko- 
leszterinszintet, de emeli a védő hatású  szubfrakció, a 
HDL-2-koleszterin szintjét (23). M indkét változás csök
kentheti a cardiovascularis rizikót. A megfelelő apolipo- 
p ro teinek  változása is párhuzam osan  alakul a kolesz
terin-frakciókéval. Az LDL-koleszterint csökkentő hatás 
m értéke arányos a k iindulási értékkel. N orm ális alap 
LDL-koleszterinszint esetén a raloxifen csak k ism ér
tékben  csökkenti ennek szérum szintjét, hypercholes- 
te rinaem ia esetén a csökkenés te ráp iásán  is jelentős: 15% 
körüli. A p er os horm onpó tló  kezeléssel ellentétben a 
raloxifen nem  növeli a p lazm atrig licerid-szin tet. Ez a 
tény klinikailag is jelentős lehet, mivel az em elkedett 
trig liceridszin t a cardiovascularis m egbetegedés önálló 
rizikófaktora (18). Figyelemre méltó m ég a szérum- 
fibrinogén-szint raloxifen által okozott jelentős, 10-15%-os 
csökkenése. Az alacsonyabb fib rinogénszin t alacsonyabb
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in farctuskockázattal társult például a Fram ingham - 
vizsgálatban (16). Raloxifen a cardiovascularis rizikó- 
faktorokra k ifejtett kedvező hatásának  klinikai je len 
tőségét egy m ostanában  kezdődött szekunder preven
ciós vizsgálat, a RUTH (Raloxifene Use for the H eart) 
vizsgálat szándékozik tisztázni (1,4/a.). Ebben a vizsgálat
ban  a m agas cardiovascularis rizikójú  vagy in farctuson 
átesett postm enopausás nőbetegek a szokásos kezelés 
m ellett nap i 60 m g raloxifent vagy placebót is kapnak. 
A vizsgálat során  fellépő infarctusok, co ronaria -erede
tű elhalálozások szám át fogják m ajd összehasonlítani 
a két csoport között. A raloxifen nem  befolyásolja a vér
nyom ást és a szívfrekvenciát.

Nőgyógyászati vonatkozások
A raloxifen prek lin ikai és klinikai hatásai m ind  az 
em lő-, m ind  pedig  az u terusszövetekben egyértelm űen 
ösztrogén-an tagon ista  jellegűek. Egy kis esetszám ú vizs
gálat szerin t a raloxifen -  a tam oxifenhez hason lóan  -  
kedvező hatású  a m etasztatikus em lőrákok kezelésében 
(22). Nem  em lőrákos postm enopausás nőkben  a raloxi- 
fen-kezelés nem  okoz em lőfájdalm at, em lőfeszülést. 
A osteoporo ticus beteganyagban szerzett tapasztalatok 
szerin t raloxifen ta rtó s  adagolása csökkenti az ú jonnan  
fellépő em lőrákok  gyakoriságát. M inél hosszabb a keze
lés idő ta rtam a , annál inkább csökken az em lőrák  fellé
pésének kockázata a placebót kapó betegekben tap asz
taltakéhoz viszonyítva (2. táblázat). A kb. 10 000 beteget 
m agában foglaló vizsgálatokban, átlagosan 28 hónapos 
megfigyelés so rán  a raloxifennel kezelt csoportban  
62% -kal kevesebb em lőrák lépett fel, m in t a kontroli- 
kezeletlen csopo rtban  (14). Az em lőrák p revalenciájának 
csökkenése raloxifen m ellett a szer em lőre gyakorolt 
ösztrogén-an tagon ista  hatásának következm énye. H a
sonló hatás figyelhető meg az ösztrogén-an tagonista ta 
moxifen adása m elle tt is, amely szer jelenleg az em lőrák 
horm onális kezelésének egyik alapja. Tamoxifen adása 
m ellett az em lőrák  incidenciája 45% -kal csökkent egy 
nagy em lőrák  rizikójú , egyebekben egészséges női p o p u 
lációban (13). A b iztató  adatok alapján az USA N ational 
Cancer Institu te  a raloxifen és tam oxifen összehasonlító  
vizsgálatába kezdett m agas em lőrák rizikójú  p o stm en o 
pausás nőbetegekben  (STAR-vizsgálat). A vizsgálat azt 
hivatott eldönteni, hogy raloxifen vagy tam oxifen h a tá 
sosabb-e az em lőrák  prevenciójában.

2. táblázat: Új emlőrák keletkezésének kockázata 
raloxifen-terápia mellett, osteoporoticus betegekben*

A diagnózis időpontja Emlőrák kockázata
a raloxifen-kezelés a placebóhoz képest
megkezdése után (relatív kockázat)

> 1 hónap 0,38
> 6 hónap 0,31
> 12 hónap 0,25
> 18 hónap 0,23

‘ Kumulatív biztonságossági analízis a kontrollált raloxifen-vizsgála- 
tokból: 14800 raloxifen beteg/év, 6750 placebo beteg/év, 55 újonnan 
diagnosztizált emlőrák adatainak feldolgozása alapján. A betegek köve
tési idejének mediánja 28 hónap .Jordan és m tsa i nyomán (14)

Preklinikai és k lin ikai vizsgálatok szerin t a raloxifen 
az egyetlen SERM hatástan i csoportba ta rtozó  szer, 
am elynek nincs ösztrogénszerű  hatása az u terusban. 
A tam oxifen m éhre és hüvelyre k ifejtett horm onális 
hatása nem  pon tosan  tisztázott, de az u te ru sra  kifejtett 
ösztrogénszerű  ha tásá t klinikai m egfigyelések is alátá
m asztják: a m éh nagyobb, az endom etrium  vastagabb, 
m int kezeletlen betegekben  (17). A többi k lin ikai tapasz
talatokkal rendelkező SERM (idoxifen, droloxifen, tore- 
m ifen) m indegyike -  különböző m értékben  -  parciális 
ösztrogén-agonista az u terus szöveteiben. Raloxifen- 
kezelés m ellett az endom etrium ban  stim ulatív  hatás nem 
figyelhető meg. Nagy dózisú, rövid id ő ta rtam ú  (200 és 
600 mg naponta, 8 héten  át) raloxifennel kezelt post
m enopausás betegekből szárm azó endom etrium -b iop- 
sziákban -  a placebóval ellentétben -  egyetlen esetben 
sem volt k im utatható  m érsékelt vagy kifejezett ösztro- 
génhatás (11). Egy m ásik  hisztológiai vizsgálatban egy
éves eredm ényrő l szám olnak  be, m iszerin t a raloxifen
nel kezelt betegeknél nem  találtak endom etrium -sti- 
m ulációra u taló  jeleket (20). A szövettani vizsgálatokkal 
egybehangzóan a ta rtó s, kétéves raloxifen-kezelés nem 
vezet az en d o m etriu m  u ltrahanggal m egfigyelhető meg- 
vastagodásához (18). Raloxifen adása nem  okoz pecsé
telő vagy á ttö rő  transvaginalis vérzést (8). Az endom et- 
rium rák  előfordulása raloxifen adagolása m ellett nem  
gyakoribb, sőt statisztikailag  nem  szignifikáns m ódon 
kisebb, m in t placebóval kezelt betegekben (7).

Kockázat-előny meggondolások
Raloxifen adása a throm boem boliás szövődm ények szá
m ának növekedésével já rh a t együtt. Az em elkedés m érté
ke megegyezik a horm onpótló  kezelésnél tapasztaltéval, 
2-3 eset előfordulása lehetséges 10000 beteg/év során (9). 
Ennek következtében -  szintén a horm onpótló  kezeléssel 
megegyezően -  raloxifen adása throm boem boliás anam - 
nézis, illetve rizikó esetén kontraindikált.

A raloxifennel kezelt betegekben -  enyhe panaszként 
-  több lábikragörcs lépett fel, m int a kontro lioknál. 
A panaszok hátte rében  m etabolikus vagy vascularis ok 
nem  azonosítható . A panaszok  klinikailag nem  je len
tősek, nem  indokolják  a kezelés m egszakítását.

Raloxifen-kezelés m ellett 3-6% -kal em elkedett azon 
betegek szám a, akik  hőhullám ról panaszkodtak . A fel
lépő hőhullám ok enyhék és a betegek a tü n e tek  ellenére 
is a kezelés folytatása m ellett döntöttek. E nnek ellenére 
raloxifen adása kezelést igénylő perim enopausás h ő 
hullám ok m egléte esetén  nem  javasolt. Az egyéb p eri
m enopausás panaszok  (genitourinalis, idegrendszeri, il
letve bőr-kötőszöveti) gyakoriságát a kezelés nem  befo
lyásolta. A vaginalis panaszok  szám a például a három 
éves vizsgálatban raloxifen adása m ellett nem  kü lön
bözött az ösztrogénkezelés m ellett tapasztaltak tó l (5).

A tárgyalt három  esetleges m ellékhatáson kívül a 
raloxifen-kezelés m ás panasz t nem  okozott. A kezelést 
a betegek általában nagyon  jól tolerálják. A k lin ikai vizs
gálatokban a gyógyszer szedését a betegek ritk án , a pla
cebóval m egegyező m értékben  függesztették fel. A keze
lés a fiziológiai param étereket (pulzus, vérnyom ás) nem  
befolyásolja, testsúlyváltozást nem  okoz.
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Összefoglaló megjegyzések
Raloxifen-kezelés az osteoporosis megelőzésére, illetve 
k ia lakult osteoporosis esetén a szövődm ény, az osteo- 
poro ticus eredetű csonttörések megelőzésére javallt. 
A raloxifen növeli a csontsűrűséget, m egakadályozza a 
csontvesztést, hatékonyan m egelőzi a csigolyafraktúrák 
kialakulását. Kedvezően befolyásolja a cardiovascularis 
rizikófaktorokat: előnyösen alakítja a szérum lipidprofilt, 
bizonyos koagulációs faktorok szintjét. M ind cso n tren d 
szeri, m ind  pedig cardiovascularis hatásai az e szerv- 
rendszerekben kifejtett ösztrogénszerű  tulajdonságaival 
m agyarázhatók. Ezzel ellentétesen az em lő- és u teru s- 
szövetekben ösztrogén-antagonista tulajdonságú. így  az 
em lőszövetben a raloxifen an titroph icus hatású, adása 
m ellett az em lőrákok k ia lakulásának gyakorisága csök
ken. A ntitrophicus hatású az u te ru s szöveteire is. R a
loxifen adása során ezért nem  jelentkezik endom etrium - 
hyperplasia , carcinoma.

A vizsgálatban négy magyar munkacsoport: ORFI (Bálint 
Géza dr.), Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Szűcs János 
dr.), Debreceni Orvostudományi Egyetem (Balogh Ádám dr.) 
és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Julesz 
János dr.) vett részt.
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RITKA KÓRKÉPEK

A femoralis régióra terjedő 
retroperitonealis pancreatogen abscessus

B alázs Á kos dr.,Lukovich Péter dr. és F lautner Lajos dr.

Sem m elweis O rvostudom ányi Egyetem, B udapest, I. Sebészeti K linika (igazgató: F lautner Lajos dr.)

A szerzők akut femoralis abscessus diagnózissal felvett 
47 éves férfibeteg esetét ismertetik. A sürgősséggel 
elvégzett vizsgálatok zajló akut pancreatitist, jobb oldali 
mellkasi folyadékgyülemet, a retroperitoneumban és a 
jobb paracolicus régióban kiterjedt folyadékgyülemet 
állapítottak meg. A jobb comb felső harmadában észlelt 
gyulladásos infiltratum és gyülem a zajló pancreatitissel 
látszott összefüggésben lenni. A végtag életképességét 
is veszélyeztető folyamat és súlyos szeptikus állapot 
miatt akut műtétet végeztek, melynek során a retro
peritonealis tályog combra való terjedését észlelték. A 
combra és inguinalis régióra kiterjesztett oncotomia, 
lavage, drenázs műtét után széles spektrumú, majd cél
zott antibiotikus kezelés hatására a beteg általános ál
lapota javult. A 18. posztoperatív napon újabb lázas ál
lapot alakult ki. A képalkotó vizsgálatok a hasüregben és 
a combon is a korábban feltárt tályogok mellett újabb 
purulens gyülemeket igazoltak, emiatt ismételt feltárás
ra került sor. A második műtét után a beteg panasz- és 
további szövődménymentesen gyógyult. A szerzők az 
esetet a viszonylag diszkrét hasi panaszok mellett kiala
kult kiterjedt és szokatlan elhelyezkedésű tályogok miatt 
tartják figyelemre érdemesnek.

Kulcsszavak: akut pancreatitis, pancreatogen tályog, abscessus 
regionis femoralis, szeptikus szövődmények

Az aku t pancreatitis és szövődm ényeinek d iagnosztikája 
m ég n ap ja in k  gyors és precíz képet adó diagnosztikus 
lehetőségei közö tt is sokszor gondo t okoz. E nnek fő oka 
az igen változatos klinikai kép, m ely a szövődm ények 
sokfélesége és gyakran egyidejű jelenléte m ia tt adódik. 
E lőfordul, hogy  a szövődm ény m eglepő m egjelenési ké
pe a vizsgáló figyelmét eltereli az alapfolyam atról, mely 
az adekvát kezelés késlekedéséhez vezethet.

Az aku t pancreatitis kezelési elvei nap ja inkban  jó l k i
do lgozottak  és szám os új tapasztalat irányítja az újabb 
tendenciák  érvényesülését (13). A pancreatitis szövőd
m ényeként k ialakuló abscessusok kezelése e kérdéskör 
kü lönösen  sok p roblém át okozó területe.

E setünkben  m egtévesztően tünetszegényen induló 
akut pancreatitis t, ennek szövődm ényeként kialakult 
k ite rjed t és ritka  lokalizációban m egjelenő pancreatogen  
tályogokat észleltünk.

A pancreatogen abscessus fogalm át az 1992-es Atlantai 
Symposium m eghatározásának értelm ében használjuk (4).

Case of retroperitoneal pancreatic abscess spreading 
on the femoral region. Authors report the case of a 47 
years old male patient with acute femoral abscess. The 
examinations made with urgency found proceeding acu
te pancreatitis, fluid collection in the right pleural cavity, 
exceeding fluid collections in the retroperitoneum and 
right paracolic region. The inflammatory infiltrate and 
collection in the upper third of the right thing seemed to 
be in connection with the proceeding pancreatitis. 
Because of the process endangering also the viability of 
the limb and severe septic state, an acute operation was 
performed, in the course of which extension of the retro
peritoneal abscess to the thing was observed. After 
abdominal oncotomy expanded to thigh and inguinal re
gion, lavage, drainage operations, therapy with wide 
spectrum followed by aimed antibiotics general condi
tion of the patient improved. On the 18 postoperative 
day a new feverish state manifested. Image forming ex
aminations showed newer purulent collections in the 
abdominal cavity and on the thigh in addition to the pre
vious abscesses. Because of this repeted exposure was 
necessary. After the second operation the patient reco
vered without complaints and further complications. 
Authors think the case worth attention because of the 
extensive and unusual localization of abscesses formed 
beside the relatively discrete abdominal complaints.

Key words: acute pancreatitis, pancreatic abscess, septic com
plications, abscess in regio femoralis

Esetismertetés
A 47 éves férfibeteg anamnézisében gyermekkorban végzett 
jobb oldali inguinalis sérvműtét, 1994-1998 között 3 alkalom
mal konzervatívan kezelt akut pancreatitis, 1996-ban duode- 
nalis ulcus kezelése, 1998. januárban epekőbetegség miatt vég
zett cholecystectomia szerepeltek.

1998 szeptemberében felső légúti allergiás eredetűnek vélt 
panaszok miatt belgyógyászati osztályon kezelték, mely közben 
enyhe hasi fájdalmai jelentkeztek. Ezen panaszait követő héten 
a jobb inguinalis tájon duzzanat alakult ki, mely a comb me- 
dialis oldalára húzódott. A combon fluctuáló térimé alakult ki. 
A hasi ultrahangvizsgálat a pancreasban multiplex cystosus fel
ritkulásokat és jobb oldalon paracolicusan elhelyezkedő inho
mogén folyadékgyülemet írt le. Az addig láztalan beteg szub- 
febrilissé vált, ezért konzíliumba klinikánkra irányították.

Vizsgálatakor jobb oldali hasi érzékenységet, a trigonum 
femorale területén fluktuáló, a comb középső harmadáig ter
jedő infiltratiót észleltünk. A comb és a jobb alsó végtag fájdal
massága miatt a beteg közel járásképtelen volt. Az inguinalis 
régiótól kezdődően distalis irányban az egész végtag ödémás, 
kifényesedett kültakarójú, az ellenoldalinál nagyobb körfogatú, 
distalisan hűvösebb tapintatú volt. Az artériás pulzusok a szo-
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kásos vizsgálati pontokon tapinthatóak voltak. Vizsgálata során 
hyperdinam keringési paramétereket regisztráltunk (RR: 80/60 
Hgmm, P: 108/min, hőmérséklet: 38,5 °C, látható és szubjektíve 
megélt tachypnoe volt észlelhető). A mellkasröntgen során 
mindkét rekeszfél-kontúr differenciálhatatlanságát, jobb ol
dalon az interlobalis résbe terjedő 4 harántujjnyi pleuralis fo
lyadékra utaló képet észleltünk. Natív hasi röntgenfelvételén 
kóros eltérés nem volt kimutatható. Laboratóriumi vizsgálati 
eredményeiből: Htk: 0,29 1/1, Fvs: 16,6 G/l, szérumbilirubin: 4,4 
pmol/1, alk. foszfatáz: 275 U/l, SGOT: 31 U/l, SGPT: 14 U/l, 
amiláz: 354 U/l, kalcium: 1,87 mmol/1, összfehérje: 43 g/l eme
lendő ki (egyéb vizsgált paramétereiben nem volt eltérés). 
Astrup-vizsgálatában: pCh: 50,4 Hgmm, Cb-szaturáció: 85,8%, 
BE: 0,4 mmol/1 volt.

A mellüregi folyadékgyülemre tekintettel, részben diag
nosztikus, részben terápiás megfontolásokból mellkasi punk- 
ciót végeztünk. Ennek eredményeként 1020 ml zavaros küllemű 
folyadékot bocsátottunk le. A punktátum amiláztartalma: 50 
ezer U/l, fehérjetartalma: 15,2 g/l volt. Bakteriológiai vizsgálata 
során sem aerob, sem anaerob baktérium nem tenyészett ki (a 
punktátum vizsgálatának ezen eredményei a felvétel napján 
még nem álltak rendelkezésünkre).

Tekintettel a beteg szeptikus állapotára, a végtag életképes
ségét súlyos fokban veszélyeztető gyulladásos folyamatra, a 
vizsgálatokkal bizonyított peripancreaticus folyadékgyülemek- 
re, valamint a szubjektív panaszokra, sürgős műtét mellett dön
töttünk. Rövid műtéti előkészítést végeztünk, melynek során 
centrális vénát biztosítottunk, nazogasztrikus szondát vezet
tünk le, rendeztük az elektrolitháztartást és a hypovolaemiát. 
Műtété során ívelt bilaterális subcostalis laparotomiából tártuk 
fel és exploráltuk a hasüreget. A retroperitoneum jobb oldalán, 
a jobb paracolicus régióban és a pancreasfej mögött zavaros 
bűzös bennékű tályogot tártunk fel és széles zsírnekrotikus 
területeket találtunk a feltárt tályogok környezetében. Az üreg
rendszer retroperitonealisan a rekeszizom fölé, valamint a 
jobb paracolicus területen a m. psoas major fasciája előtt 
a ligamentum inguinale alá terjedt (lásd az 1. ábrát). A pan
creasfej ödémásán megnagyobbodott volt, nekrózis jeleit nem 
mutatta. A bursa omentalis felől explorálva a pancreastest és 
farok területét makroszkóposán ép viszonyokat láttunk. A tá
lyogrendszer combra terjedő részletét inguinalisan -  a trigo- 
num femorale felső harmadában és alsó felében ejtett két to
vábbi külön metszésből tártuk fel. A tályogokat kiürítettük, ki
öblítettük és öblítő őrénekkel láttuk el mind a hasüreg-retrope- 
ritoneum, mind a fossa iliopectinea vonatkozásában. A kiürített 
gyülemekből bakteriológiai vizsgálatra mintát vettünk, ezek
ből: E. coli, Pseudomonas aeruginosa és Enterococcus spp. 
törzsek tenyésztek ki.

A betegnél (még a műtéti előkészítés idején elkezdve) 3 x 1 g 
Claforan, 3 x 500 mg Kiion antibiotikus terápiát állítottunk be. 
Az öblítő őréneken lassú cseppszámmal 1% Betadine-t tartal
mazó fiziológiás sóoldattal folyamatos öblítést kezdtünk a mű
tét után. A beteget 3 napig intenzív terápiás osztályon észleltük. 
A posztoperatív szakban a beteg láztalan volt, a őréneken ürülő 
öblítő folyadék fokozatosan feltisztult, az általános állapot ja
vuló volt. A posztoperatív 15. napon újra láz jelentkezett és a 
comb elülső felszínén a legdistalisabb sebvonaltól laterálisán 
duzzanat és fluktuáció alakult ki. A betegnek ezzel egyidejűleg 
hasi panaszai nem voltak, fizikális vizsgálattal sem észleltünk 
hasi eltérést. A combon látható fluktuáció területét helyi érzés
telenítésben megnyitva bőségesen ürülő purulens váladékot 
nyertünk. Ezen területre újabb drént vezettünk be. A váladékot 
bakterológiai vizsgálatra küldtük. Ennek eredménye a korábbi 
bakteriogram tekintetében nem mutatott változást, de rezisz
tencia vonatkozásában igen, ezért antibiotikumot váltottunk. 
A kezelést 3x 1,2 g Augmentin adásával folytattuk. Bár a őrén 
látszólag jól vezetett, a beteg lázas állapota mégsem szűnt meg. 
Az ekkor elvégzett mellkasröntgen-vizsgálaton a jobb lateralis 
sinusban minimális pleuralis folyadékot észlelt a vizsgáló. A la
boratóriumi paramétereiben: Fvs: 14,1 G/l, wt.-süllyedés: 31 
mm/h, szérumamiláz: 415 U/l,lipáz: 733 U/l volt. A lázas időben 
vett hemokultúra eredménye negatív lett. Komputertomo
gráfiás vizsgálata során: a máj mögött és fölött subphrenicusan 
egy kb. 10 x 6 x 5 cm nagyságú, magas folyadékdenzitású, belse
jében gázbuborékokat is tartalmazó képlet látszott. A pancreasfej, 
a test egy részének területe fellazult volt, benne a kontrasztanyag

1. ábra: A pancreatogen folyadékgyülemek elhelyezkedésének 
vázlata
1. p a n c r e a t o g e n  f o l y a d é k g y ű l e m  a  j o b b  p l e u r a ű r b e n ;  2 .  j o b b  p a r a r e n a l i s  
-  p a r a c o l i c u s  r é g i ó  -  r e t r o p e r i t o n e u m  j o b b  o l d a l á n  é s z l e l t  t á l y o g r e n d s z e r ;  
3 .  a  j o b b  o l d a l i  p a r a c o l i c u s  r é s z b e n  „ l e c s o r g ó "  a b s c e s s u s .  4 .  a b s c e s s u s  
a  j o b b  o l d a l i  f o s s a  i l i o p e c t i n e á b a n

halmozása elmaradt, a fej területén kb. 4 cm legnagyobb átmérőjű 
kontrasztanyagot nem halmozó terület volt látható. A farok terü
letén a Wirsung-vezeték kb. 7 mm tág volt. A peripancreaticus 
zsírszövet denzitása emelkedett volt. Jobb oldalon az elülső pa
rarenalis térben szabálytalan alakú, inhomogen denzitású és 
kontrasztanyag-halmozású terület látszott, melynek belsejében 
folyadékdenzitású területek voltak megfigyelhetők (lásd a 2. 
ábrát). A pararenalis-paracolicus folyadéktartalmú gyülem 
caudal felé az inguinalis csatornáig volt követhető, illetve azon túl 
az artéria és vena femoralis superficialis mentén a comb középső 
harmadáig tejedt. Jobb oldalon a m. iliopsoas kontúrja is elmosó
dott, fellazult volt (lásd a 3. és 4. ábrát).

2. ábra: A jobb oldali pararenalis-paracostalis retroperitoneumban 
folyadékdenzitású területek láthatók 
( C T - fe lv é te l  a  r e o p e r á c i ó  e l ő t t )
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3. ábra: A paracostalis folyadékgyülem caudál felé az inguinalis 
csatornáig követhető a m. iliopsoas előtt 
( C T - fe lv é te l  a  r e o p e r á c i ó  e l ő t t )

4. ábra: Abscessus a fossa iliopectineában a reoperáció előtt 
( C T - fe lv é te l )

A klinikai képre és leletekre tekintettel reoperációt végez
tünk. Ennek során a CT-vizsgálat által jelzett tályogrendszert 
feltártuk és kiürítettük. Kiterjedt és az első feltárás során még 
nem jelen lévő nekrózistömeget találtunk a jobb oldali para- 
renalis-paracolicus retroperitoneum területén és a pancreasfej 
hátsó felszínének megfelelően. Nekrotómiát, onkotómiát, öb
lítést és öblítő drének behelyezését végeztük, a hasüreg és a 
fossa iliopectinea területén egyaránt.

A második műtétet követő időszakban az ürülő öblítő
folyadék feltisztult, a beteg láztalan volt. A 18. napon gyógyult 
sebekkel, panaszmentesen távozott. A távozást követő 6 hetes 
kontrollvizsgálaton panasz- és tünetmentes állapotban jelent 
meg.

Megbeszélés
Az akut pancreatitis k ia lakulását rendszerin t jelentős 
gastrointesinalis panaszok  jelzik: izomvédekezésig te r
jedő heves, görcsös hasi fájdalm ak, m eteorism us, hány
inger, hányás, bélhűdés. A tüne tek  az esetek zöm ében 
egyértelm űen u ta lnak  a betegségre, am it a képalkotó 
vizsgálatok képesek alátám asztani. Feltételezhetően az

esetek jelentős hányada kerül rem isszióba anélkül, hogy 
progred iáló , nekrotizáló és szeptikus szövődm ényeket 
p rodukáló  kórfolyam at a lakulna ki (12). Irodalm i adatok 
szerin t az akut pancreatitises esetek 20-25% -a válik sú 
lyos, m agas m orta litású  kórképpé (2, 14). Tapasztalati 
tény, hogy nincs szigorúan kötelező közvetlen összefüg
gés a súlyos akut pancreatitis  m orfológiai és klinikai ké
pe között, különösen a betegség kezdeti stád ium ában  
(2, 20). E setünkben m egtévesztően d iszkré t tüne ti kép 
és panaszegyüttes jellem ezte a pancreatitis  kezdetét és 
való jában a szövődm ény m egjelenése volt az, m ely a be
teg kezelésének m eneté t a szükséges ellátás irányába 
terelte.

A súlyos, progresszív akut pancreatitis kezdeti fázisában 
általában a toxikus állapot uralja a klinikai képet. A pancreas 
állományában és a környező retroperitoneumban steril nek- 
rózisok és folyadékgyülemek jönnek létre. A nekrózisok az akut 
tünetek jelentkezésétől számított 96. óra körül kezdenek ki
alakulni (3, 5, 9, 16). Jelentősebb mennyiségű folyadékgyülem 
az esetek 40-50%-ában alakul ki, ezen gyülemek az esetek felé
ben spontán felszívódnak (5,11,21). A folyadékgyülemek típu
sos helyei: bursa omentalis, peripancreaticus retroperitoneum, 
mesenteriumgyök, paracolicus régiók (6, 13). Ritkábban a 
pancreastól távoli területeken, esetenként más testüregekben: 
mediastinum, mellüreg, nyak régiói, medence, comb proximalis 
régiója (5,21). A pancreas régiótól viszonylag távoli folyadék
gyülemek származhatnak a peripancreaticus gyülem agresszív 
tovaterjedésétől, de lehetnek konkomitáló jellegűek is. Az akut 
pancreatitis szövődményeként előforduló konkomitáló pleura- 
lis folyadékgyülem viszonylag gyakran észlelt jelenség (13). 
A pleuraűrbe törő pancreasnedvtől a szérumra jellemző enzi- 
matikus és fehérje-összetétele különíti el, általában bakterioló- 
giailag steril (17).

Szeptikus szövődmények általában az akut pancreatitis le
folyásának 2. hetében alakulnak ki (2, 3, 6, 9, 13-15). Irodalmi 
adatok szerint ez a pancreatitises esetek 5-9%-ában jön létre 
(14).

Pancreasabscessus leggyakrabban a kezdeti fázisban 
steril nekrózisok felülfertőződéséből alakul ki. A kezdet
b en  steril folyadékgyülem ek és pseudocysták  kontam i
náció ja szintén abscessusok kialakulásához vezet. A be- 
fertőződés forrása többnyire az enteralis flóra, m in t ezt a 
bak terio lóg ia i vizsgálatok is igazolják (6 -8 ,15 ,17).

A pancreatogen abscessusok az esetek 30-40% -ában 
m ultiplexek (14).

A pancreasabscessus lokalizációja általában  megfelel 
a folyadékgyülem ek gyakori helyeinek, de a dem arkációs 
képességtől függően kiterjedtsége az egyszerű folyadék- 
gyülem eknél változatosabb képet m utat.

E setünk retrospektív  elem zése során  feltételezhető, 
hogy az aku t történés, m ely m eglehetősen súlyos m or
fológiai elváltozásokhoz vezetett, tünetszegényen zajlott, 
a légúti panaszok szinte elfedték az enyhe hasi fájdalm a
kat. M indezen közben k ite rjed t folyadékgyülem ek jöttek 
lé tre  viszonylag kis töm egű retroperitonealis zsírnek- 
rózis m ellett. A pancreatogen eredetű, ekkor m ég steril 
gyülem  m ellüregbe törése a betegség korai fázisában 
alakult ki (a m ellűri gyülem  a betegség zajlása alatt végig 
steril m arad t), jelentősen hozzájárult a légzőszervi tü n e t
együtteshez és az alapfolyam at képének elfedéséhez.

A betegség toxikus s tád ium a viszonylag larváltan  zaj
lo tt, nem  alakultak ki egyéb szövődm ények, m int: biliaris 
elzáródás, többszervi elégtelenség, periton itis, vérzés stb. 
-  m elyek irodalm i adatok szerin t a betegség ezen fázisá
b an  az em lítetteken kívül előfordulnak (2).
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A folyadékgyülem ek (enteralis baktérium flórából va
ló) inficiálódása a folyam at indu lásá t követően a m á
sodik  héten  alakulhatott ki. A m ű té ti lelet b irtokában  
feltételezhető, hogy nem  a ste ril nekrózisok, hanem  fo
lyadékgyülem ek inficiálódtak.

A fertőzö tt gyülemek agresszív propagációjaként je 
lent m eg a femoralis régió in filtráció ja és a com btályog 
kialakulása.

A feltárás során jól észlelhető volt, az abdom inalis pu- 
ru lens ta rta lm ú  üregrendszer inguinalis és fem oralis ré 
gióval való direkt közlekedése (m egjegyzendő, hogy nem  
alakult k i sérv a régióban m ég a feltárások ellenére sem):

A beteg  ism ertetett á llapo tában  egyértelm ű m űté ti 
indikáció állt fenn és a további diagnosztikus lépésekre 
való várakozás célszerűtlennek és kockázatosnak lá t
szott. (Azonnali CT-vizsgálati lehetőség aktuálisan nem  
állt rendelkezésünkre.) A m ű té ti feltárás alternatívá
jakén t esetenként felm erül az UH- vagy CT-vezérelt 
d renázs (18, 19, 21), azonban  esetünkben  a folyadék
gyülem ek m ultiplicitása, k iterjed tsége és az u ltrahang
lelet a lapján  feltételezhető „ törm elékes” volta m iatt ezen 
lehetőség nem  kínált nagyobb sikert.

A pancreasabscessusok műtéti megközelítésére, a predi- 
lekciós helyek gondos explorációjára, a nekrózisok és folya
dékgyülemek maradéktalan kiürítésére a tapasztalatok szerint 
a bilaterális subcostalis vagy ívelt haránt laparotomia adja a 
legjobb feltárást (13).

Az első feltárást követő újabb lázas állapot a pancreasab- 
scessus eseteinél mindig diagnosztikus és terápiás problémákat 
vet fel. A háttérben gyakran újabb nekrózisok képződése, az 
abscessusok tartalmának retineálódása, esetleg újabb szeptikus 
szövődmények létrejötte állhat (például üreges szerv perforá
ciójának kialakulása). A pontos ok kimutatása a kezelés kulcs
kérdésének tekinthető, ám ez az esetek egy részében nem 
könnyű feladat. Kiemelkedő szerep jut ekkor a képalkotó vizs
gálatoknak. Az ultrahangvizsgálat (UH), a komputertomo
gráfia (CT) és a mágneses rezonancia vizsgálat (MR) a szóba 
jövő lehetőségek. Az UH az esetek egy részében a kórképpel 
együtt járó meteorismus miatt korlátozottabb értékű, de sze
repe ezzel együtt jelentős. A CT kiküszöböli az UH előtt jelent
kező akadályokat és igen alkalmas a folyamat morfológiai kö
vetésére is. Az MR-vizsgálat a CT-nél jobb felbontási képessége 
folytán a gyulladásos gyülemek belső szerkezetének finomabb 
ábrázolása miatt értékesebb (5,10). Esetünkben a CT egyértel
műen kimutatta a morfológiai eltérést.

Adams (1) által ismertetett esetnél, traumás eredetű akut 
pancreatitis során az alsó végtagokra terjedő zsírnekrózis 
alakult ki. A beteg életét csak a kétoldali combszintű amputáció 
mentette meg.

Ism erte te tt esetünkből az a tanulság vonható le, hogy 
a d iszk ré t panaszokkal induló  akut pancreatitis esetek 
m ögö tt is m egbújhat súlyos m orfológiai elváltozás. To
vábbi tanulság, hogy a pancreastályog  sokszor szokatlan

tájékon je len ik  meg, ezzel változatos képet, olykor ko
m oly d iagnosztikus nehézségeket okoz. A m orfológiai 
eltérés időben  való felismerése, a tályogok alapos k iü rí
tése, nekrek tóm ia és jól bevált öblítő  drenázs végzése, a 
jó l m egválasztott antib io tikus teráp ia, valam int a m o r
fológiai és k lin ikai kép alapján szükségessé váló reoperá- 
ciók elvégzése a beteg szám ára gyógyulást hozhat sok
szor rem énytelennek  látszó esetekben is.
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Aneszteziológia
Újabb eredmények az anesztéziában.
Fox, A. J., Rowbotham , D. J. (Univ. 
Dept, o f Anaest. Royal In firm ary  Lei
cester LEI 5WW): BMJ, 1999,319, 557.

A szerzők cikkükben vázlatosan ösz- 
szefoglalják azokat a legújabb anesz- 
teziológiai eszközöket és m ódszereket, 
amelyek az elmúlt 10 évben hozzájá
ru ltak  a perioperatív  ellátás m inőségé
nek javulásához és a m orbiditás, m or
talitás csökkenéséhez.

Inhalációs anesztézia. A volatilis 
anesztetikum ok továbbra is a leggya
koribb szerei az anesztézia fen n ta rtá 
sának, de a m etil-propil-észter sevo- 
fluran  egyre népszerűbb a narkózis 
bevezetéséhez is, különösen gyerm e
keknél. Ennek oka rendkívül kis vér- 
oldékonysága, am i gyors indukció t és 
ébresztést tesz lehetővé. Sevofluran 
alkalm azásakor könnyen kon tro llá l
ható a narkózis mélysége, és előnye 
még, hogy nem  irritálja a légutakat, 
szem ben a desfluran nevű gázzal, 
am i gyakran  laryngospasm ust okoz. 
H átránya korlátozott alkalm azható
sága zárt rendszerű  anesztézia során 
po tenciálisan  nephrotoxicus m etabo- 
litja m iatt. A xenon m inden eddig 
ism ert gáznarkotikum nál gyorsabb 
indukció t és ébredést tesz lehetővé, 
a jövőben  valószínűleg k iszorítja a 
n itrogénoxidult.

Intravénás anesztézia. A propofol 
1984-es bevezetésekor vált lehetővé a 
volatilis gázok kiiktatásával a teljesen 
intravénás anesztézia kivitelezése, am i 
új fejezetet je lentett a szakm a tö rté h e 
tében. Mivel a pontos p lazm akoncent
ráció beállításához gyakran kell a 
propofolos infúziós ráta sebességén 
változtatni, olyan softw are-t fejlesz
te ttek  ki, am ely komplex farm ako- 
k ine tika i egyenletek alapján au to 
m atikusan  és gyorsan szabályozza az 
infúziós rá tá t (TCI = target contolled 
infusion). Term észetesen változtatá
sok szükségesek lehetnek a klinikai 
je leknek m egfelelően, ezért jelenleg 
a ku ta tások  a narkózis m élységének 
megfelelő m onitorizálására irányul
nak. Az éberségi szinttel következetes 
összefüggést m utató AEP-index (au- 
d ito rikus kiváltott potenciál index), 
úgy tűn ik , alkalm as lehet a TCI re n d 

szer k lin ikum nak is megfelelő szabá
lyozására és így m egalkotható lesz a 
zá rt kö rű  anesztézia-rendszerek p ro 
to típusa. A neuro- és cardiovascularis 
anesztézia egyik ígéretes új szere a 
rem ifentanyl, am it a nem  specifikus, 
ex trahepaticus észterázok gyorsan 
bontanak , így féléletidejét nem  b e 
folyásolja az elhúzódó adagolás.

Local anesztetikum ok. A periope
ratív  és posztoperatív fájdalomcsilla
pítás terén alkalm azott bupivacainnál 
az érzéstelenség beállta gyors és vi
szonylag tartós, valam int az (R-) enan
tiom er cardiovascularis és központi 
idegrendszeri toxicitása igen kicsi. 
Ugyanezen előnyös tulajdonságokkal 
rendelkező ropivacainnál a létrehozott 
sensoros blokád erősebb, m int a m o
toros, am i alkalm assá teszi a mobil epi- 
durál technika során fentanyllal tö rté 
nő kom binált adagolásra. E m ódszer 
alkalm azása során a nagyon kis kon
centrációjú local anesztetikum  anal- 
getikus hatását az opioid a központi 
idegrendszeren keresztül potencírozza, 
így viszonylag érintetlen m arad a m oz
gáskészség: a beteg fájdalom m entesen 
sétálhat például a vajúdás során.

Egyéb újdonságok. A  m űtét utáni 
émelygés és hányás csillapítására kifej
lesztett új készítmények közül megem- 
lítendők az 5-hidroxi-triptam in (5-H- 
T3) és a neurokinin-1 receptor-antago- 
nisták, amelyek a hagyom ányos anti- 
em eticum okkal kom binálva alkalm az
hatók. A laringoszkóp nélkül, „vakon” 
a gégebem enetre helyezhető laryn- 
geális maszkok speciális fajtáit újabban 
felhasználják a nehezen intubálható 
betegnél az endotrachealis tubus beve
zetésére is. A nehéz intubatióknál alkal
m azzák a mozgatható végű McCoy la
ringoszkópot is, amellyel m egkönnyít
hető a larynx látótérbe hozása.

Apor A strid  dr.

A dohányzás ártalmai
A dohányzásfüggőség az Egyesült 
Államok orvosegyetemeinek oktatási 
tematikájában. Ferry, L. H. és m tsai 
(Dept, o f Preventive M edicine, Loma 
L inda U niversity M edical School, 
Lom a Linda, California, USA): JAMA,
1999,282, 825-829.

Az USA-ban a dohányzás a legfon
tosabb m egelőzhető halálok, évente 
közel félmillió idő elő tti halálozást 
okoz.

Korábbi vizsgálatok szerin t a ciga
re tta  elhagyásában az orvos képes a 
legeredm ényesebb segítséget nyújtani 
és ezeknek az ism ereteknek  elsajá
títására  az orvosképzés ideje a legal
kalm asabb. Egy 1991-es felm érésben 
az orvosok 21%-a állíto tta, hogy  m eg
felelő képzést kapott, hogy segíteni 
tud jon  betegeinek a dohányzás e lha
gyásában.

A Nemzeti Rák In tézet 1992-ben 
azt javasolta, hogy a dohányzást m eg
előző és leszokást elősegítő hatásos 
eljárások kötelező ok ta tását m inden  
orvosegyetemen be kell vezetni. A szer
zők azt vizsgálták, hogy  ez az ajánlás 
m ilyen m értékben  valósult meg. 
T izenhárom  kérdést ta rta lm azó  k ér
dőívet küldtek az Egyesült Á llam ok 
valam ennyi akkred itált orvosegyete
m ének  (n = 126), közü lük  122 vála
szolt (98,6%). A kérdések  a rra  vonat
koztak, hogy az első két évben (6 k é r
dés) az elméleti tárgyak  és a m ásodik  
két évben (6 kérdés) a klin ikai tá r 
gyak keretében ok ta tják-e a tém ával 
kapcsolatos ism ereteket (például a 
dohányfüst és a dohányzás egészség
károsító  hatása, a nikotinm egvonás 
tünetei, a cigaretta elhagyása szem 
pontjából magas rizikójú csoportok 
stb.), illetve a leszokást elősegítő m ó d 
szereket elm életben és gyakorlatban. 
Egy kérdés arra vonatkozott, hogy a 
hallgatók kapnak-e ilyen tém ájú  iro 
dalm at, oktatási és gyakorlati segé
danyagokat. A lehetséges válaszok a 
következők voltak: önálló  tárgyként 
kötelezően, más kötelezően oktatott 
tárgy  részeként, fakultatív tárgyként 
vagy egyáltalán nem . A visszaküldött 
válaszok szerint az elm életi tárgyak 
keretében  az egyetem ek 93,3% -ában 
m ás kötelező tá rgy  keretében  ok 
ta tják  a kérdéses ism ereteket, 23,5%- 
ban  pedig még fakultatív  m ódon  is 
lehetőség van a tá rgy  felvételére.

A klinikai képzés kere tében  a do 
hányzás elhagyására vonatkozó ism e
reteket az egyetem ek 67,2% -án k ö 
telező tárgy részeként oktatják, 14,3%- 
án  csupán fakultatív m ódon . Önálló 
tárgyként csupán 3 egyetem en folyik 
a dohányzással kapcsolatos ism eretek  
elm életi és gyakorlati oktatása. A d o 
hányzás elhagyását elősegítő m ó d 
szerek elsajátítására az orvosképzés 4 
éve alatt az egyetem ek csaknem  egy-
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harm adában  3 óránál kevesebbet for
d íto ttak  és 58,8% -ukban egyáltalán 
nem  volt ilyen gyakorlati képzés. Csu
pán hat egyetem en (5,8%) haladta meg 
az erre fordított idő az 5 órát.

A szerzők az t a következtetést von
ják le, hogy az USA-ban az o rvosok  és 
az orvostanhallgatók többsége nem  
kap megfelelő képzést a dohányzás el
hagyásának elősegítésére és ez nincs 
arányban a dohányzásnak a népesség 
egészségi állapo tára gyakorolt h atásá
val. Ahhoz, hogy  elérjék az „Egész
séges Nép 2000” program ban k itűzö tt 
célt (a dohányosok aránya nem  h alad 
ja  meg a 15%-ot), ezen a helyzeten 
változtatni kell.

[Ref: Magyarországon az elm últ 
negyven évben a dohányzással össze
függő  halálozás csaknem négyszeresé
re nőtt, a dohányzástól független  ha
lálozás nem  változott (!). A  haza i or
vosegyetemek oktatási tem atikájából 
és a m ost bevezetett rezidensképzésből 
is teljesen h iányzik  azoknak az ism e
reteknek és készségeknek az oktatása, 
amelyek fe lkészítenék a hallgatót, 
hogy dohányos betegeinek eredm énye
sen tudjon segíteni a cigaretta elhagyá
sában. N álunk fokozottan igaz a cikk
nek az a megállapítása, hogy a dohány
zás visszaszorítására fordított erőfeszí
tés hiánya éles ellentétben áll a cigaret
ta okozta társadalmi károkkal.]

Vadász Imre dr.

Diabetológia
A gyermekkori 1. típusú diabetes pe- 
rinatalis kockázati tényezői Európá
ban. D ahlquist, G. G., Patterson, C., 
Soltész, Gy. (Dept, of Pediat., Umea 
Univ. Hosp., SE-901 85, Um eá, Swe
den): Diab. Care, 1999,22, 1698-1702.

A gyerm ekkori diabetesesek szám á
nak növekedése tette szükségessé, 
hogy az esetleges prevenció szem 
pontjából is megfelelő adatkeresés 
történjék. A The EURODIAB Substu- 
dy2 Study G roup m unkatársai 7 eu ró 
pai ország gyerm ekkori diabetese- 
seinek ada ta it dolgozták fel je len  köz
lem ényükben azokra a perinatalis 
kockázati tényezőkre vonatkozóan, 
amelyek a gyerm ek későbbi diabete- 
sével kapcsolatba hozhatók.

A jelen tanulm ányban tu la jdon 
képpen Rom ániával együtt 8 ország 
adatai szerepelnének, mivel azonban

a rom ániai szülészeti eseményekkel 
kapcsolatos tö rténések  hiányosak 
voltak, az ő adata ikat nem  vették fi
gyelem be a szerzők. A usztria, Bulgá
ria, Lettország és Litvánia, Luxem
burg, az Egyesült Királyság két n a
gyobb te rü le té rő l összesen 892 olyan 
1. típusú  gyerm ek adata it tud ták  fel
dolgozni, ak iknek  a szülés körüli ese
ményei ism ertek  voltak. Kontrollként 
2291 gyerm ek adata i szolgáltak.

M ár k o rábban  is ism eretes volt, 
hogy a 25 évesnél idősebb anyai élet
kor, az anyai praeeclampsia, valam int 
a neonatalis respiratoricus megbetege
dés szignifikáns kockázati tényezőt j e 
lentett a később 1. típusú  diabetes 
kialakulására. Ezekkel szem ben az el- 
sőszülöttség, a 2500 g-nál kisebb szüle
tési súly és az 50 cm -nél rövidebb test- 
magasság  a későbbiekben  protectiv 
jellegűnek  b izonyult diabetessel 
szem ben. A császármetszéses szülés és 
a neonatalis infectiók szerepe nem volt 
bizonyítható kockáza ti tényezőként. 
A szerzők m indezeket a következteté
seket m aguk is m egtették , kiegészítve 
azzal, hogy  nagyon kifejezett össze
függést találtak az anya és magzat AB  
vércsoportja és R H  fak to ra  között, m e
lyek az ú jszü lö ttkori sárgaság fellép
tében dön tő  szerepet já tszanak. Máig 
még nem  bizonyíto tt, hogy a vércso
port-inkom patib ilitás milyen m ódon 
hat a későbbi 1. típusú  diabetes kifej
lődésére, az azonban  bizonyított, 
hogy az e ry th rob lastosis  foetalis m i
att m eghalt gyerm ekekben hypogly- 
kaem ia és hyperinsu linaem ia k im u
tatható  volt. Egyik lehetőség a későbbi 
diabetes k ifejlődésére a súlyos hae
molysis okozta hypoxia a különböző 
szervekben, így a pancreasban  is, de 
a biztos m agyarázat eldöntésére to 
vábbi v izsgálatok szükségesek.

[Ref: A szerzők közö tt örömmel fe 
deztük fe l a pécsi Soltész Gyula profesz- 
szor nevét, akinek a gyermekkori diabe
tológia iránti munkássága Európa-szer- 
te ismert.]

Iványi János dr.

Rövid tű (8 mm-es) csökkenti az int- 
ramuscularis injekciók kockázatát 1. 
típusú diabeteses gyermekekben. Tu-
biana-Rufi,N . és m tsai (Dept, of Pediat. 
Endocrinol, and Diabetol., Robert 
Debré Hosp., Assistance Publique-Ho- 
pitaux de Paris, 75019 Paris, France): 
Diab. Care, 1999,22, 1621-1625.

N em  közöm bös, hogy  az inzulinozott 
d iabeteses kezelése során  a beadott 
inzu lin  subcutan  vagy in tram uscula- 
risan  szívódik-e fel. Ugyanis subcutan  
adás esetén a felezési idő 4 óra, míg 
in tram uscularis adás esetén csak 2 
óra. A kérdés elsősorban  akkor válik 
aktuálissá, ha soványabb testalkatú 
egyénről van szó injekciózás szem 
pontjából. A párizsi szerzők 50 d ia
beteses gyerm eken (átlagos életkor 
11,5±3,5 év, a d iabetes átlagos ta rtam a 
3,3±2,7 év, az átlagos testtöm eg index 
16,8± 1,9 kg /m 2) vizsgálták meg, hogy 
2 különböző  hosszúságú tűvel (8 és
12,7 m m ) adva az inzulint, az intra
m uscularis adás lehetősége m ennyire 
kerü lhető  el.

Az in tram u scu la ris  injekció gy a
ko riság án ak  ellenőrzésé t u ltrahang - 
v izsgála tta l végezték, m eghatároz ták  
a su b cu tan  szövet vastagságát a b ő r 
redővel együtt. így  többé-kevésbé 
teljes b iz tonsággal lehete tt e ld ö n te
ni, a b ead o tt inzu lin  hová kerül. Az 
in jekciózást végző nővérekkel m eg
figyeltették , hogy  a két kü lönböző  
hosszúságú  tű n  keresztü l m ilyen 
m é rv ű  inzu lin -v isszacsorgás észlel
hető .

Az eredm ények eléggé m eggyőző
ek voltak, m e rt a 12,7 mm -es tűvel 
beadva az inzu lin t, ez 86% -ban (akár  
karba, akár combba adva) intram us- 
cularisnak bizonyult. Ezzel szem ben  
a 8 m m -es tűvel tö rtén t injekciózás 
során ugyanilyen fe lté te lek  m ellett az  
in tram uscularis injekciók aránya  
38% -ra volt csökkenthető. A su b cu 
ta n  szövet és b ő rre d ő  m érése szerin t 
azokban  az esetekben, akikben a m é
rés átlaga 9,8±2,2 m m  volt, sokkal 
hatáso sab b n ak  bizonyult a 8 m m -es 
tűvel való injekciózás, m in t azokban 
a soványabb gyerm ekekben, akiken 
ugyanezen  m érés 6,8±2,1 m m -esnek  
bizonyult. A 8 m m -es tűvel való in 
jekciózás hatékonyságát nem  befo 
lyásolta a gyerm ekek életkora, nem e, 
testtöm eg  indexe, az injekciós ap p a 
rá tu s  form ája, sem  a beadás helye. 
A subcu tan  szövet vastagsága szenzi- 
tiv itás és specificitás szem pontjából 
egyarán t 72% -ban volt előrejelzője 
annak , hogy a 8 m m -es tűvel való 
adás m ennyire hatékony. Az inzulin  
v isszacsorgását illetően a kétféle 
tű  hosszúsága közö tt nem  volt k ü 
lönbség.

Iványi János dr.
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A pajzsmirigy nátriuin-jodid-szim- 
portere. Spitzweg, E., Heufelder, A. E. 
(Mayo Clinic, Rochester, USA és Abt. 
Endokr., Z entrum  fü r Innere Med., 
Klin. der Phillips -  Univ., M arburg): 
Dtsch. Med. Wschr., 1999,124,1077.

A pajzsm irigyhorm onok (tiroxin = T.( 
és trijód-tironin  = T3) képzéséhez napi 
150-300 pg jódra  van szükség. A tá p 
lálékkal a szervezetbe be ju to tt jó d  a 
pajzsm irigy folliculus sejtek basolate- 
ralis p lazm am em bránján  keresztül 
ju t a folliculus sejt belsejébe -  e lek tro 
kém iai gradienssel szem ben, az aktív, 
energiafüggő tevékenysége folyam án. 
A jó d  átjutása a kolloidba az apicalis 
m em bránon  keresztül m ár passzív fo
lyamat.

Évek óta ism ert, hogy  egy speci
fikus, Na-függő jo d id tran szp o rte r van 
a folliculus sejt basolateralis m em b
ránjában, ezt ná trium -jod id -szim - 
po rte rn ek  (NIS) nevezték el. A NIS 
génjét 3 éve klónozták . A koncen t
rációgradiens ellenében két Na- és 
egy I-ion transzportálód ik , s ez en e r
giafelhasználással jár. A jelenség szá
m os pajzsm irigyfunkciós vizsgálat 
(jódfelvételi görbe, perchlorat-teszt 
stb.) alapjául szolgál.

A NIS-nek élettani, d iagnosztikus 
és terápiás jelentősége m ellett a pajzs
m irigybetegségek keletkezésében is 
szerepe van.

A NIS 643 am inosavból álló gliko- 
p ro tein , 70-90 kd  m olekulasúllyal, 
m em bránprotein , 13 transzm em brán  
dom énnel, az am ino term inális rész 
extracellularis, a karboxiterm inalis 
rész pedig intracellularis elhelyezke
désű.

A NIS-gén klónozása és a NIS-an- 
titestek  előállíthatósága lehetővé tette 
a NIS-expresszió ku ta tásá t ben ignus 
és m alignus pajzsm irigybetegségek
ben. A norm ális pajzsm irigyszövet a 
folliculus sejt basolateralis m em b rán 
ján  heterogén N IS-expressziót m utat. 
Basedow -G raves-kórban az expresz- 
szió fokozott (összhangban a jódfel- 
vétellel), H ash im oto-thyreoiditisben 
csökkent.

Göbös strum ában  heterogén. A uto
nóm  adenom ában a technécium -fel- 
vételhez hasonlóan a NIS-expresszió 
lokálisan fokozott, h ideg göbökben 
pedig  csökkent, csakúgy, m in t m a
lignus pajzsm irigy tum orokban . Dif
ferenciált follicularis és pap illaris

Endokrinológia típusú pajzsm irigyrák  eseteiben az 
expresszió nagyobb, m in t az anaplasz- 
tikus folyam atnál. A NIS-expresszió 
csökkenése pajzsm irigy-karcinóm ák- 
nál párhuzam os a TSH -receptor ex
presszióéval. A naplasztikus rákban 
nincs NIS-expresszió.

A NIS a pajzsm irigyen kívül is m eg
található: nyálm irigyben, gyom ornyál
kahártyában, laktáló em lőm irigyben, a 
plexus chorioideusokban és a szem 
corpus ciliarejában lehet m ég kim u
tatni. Ezen extrathyreoidealis szövetek 
NIS-tevékenysége perchlorattal és tio- 
cianáttal gátolható, de TSH-val nem 
stimulálható. Az extrathyreoidealis 
szövetek NIS által m egvalósított jód- 
felvétele az egésztest radiojód-szcinti- 
gráfiánál „fals pozitív” jódfelvételt 
eredményez.

A NIS alapvető funkciója, hogy a 
pajzsm irigyben 20-40-szeres jodid- 
koncentrációt hozzon lé tre  (a szé
rum hoz képest). Többféle aniont 
transzportá lha t (CICV, SCN~, NCV 
stb.), perchlorattal, tioc ianátta l és 
oubainnal gátolható, TSHG, cAMP, 
forskolin, PRL és adenosin stimulálja 
az expressziót. Expressziógátlást okoz
nak egyes citokinek is (TGFß, TNFa), 
a ceramid, szfingomielináz, jod id  és 
a lítium. A NIS-expresszió jodid-gát- 
lása szerepet játszik a Wolff-Chaikoff- 
effektus létrehozásában.

A N IS-protein genetikus eltérése a 
NIS expressziójában és m űködésében 
is változásokat hoz és így szám os 
pajzsm irigybetegség keletkezésében 
játszik szerepet. E kórképek  között 
szerepel a kongenitális hypothyreosis, 
amelyet jód transzpo rtdefek tu s okoz 
s u tóbbiban a jó d tra n szp o rte r  m ole
kula hibáját té telezik fel. 39 jód transz- 
portdefektusos esetet ír ta k  le, egyhar- 
m aduk japán  beteg  volt.

Röviddel a NIS k lónozása u tán  fe
dezték fel egy kongenitális, hypothy- 
reosisos, jód transzpo rtdefek tu sos ja 
pán nőbetegen az első hom ozigóta 
„nonsense” m utáció t a N IS-génen (az 
adenin és cytosin  bázispár cseréje a 
354 kodonon a th reo n in  és prolin 
bázispárcseréjével). A transzfekciós 
kísérletek e m utáció  szerepére vonat
kozóan igazolták a jód transzpo rt-ak - 
tivitás kom plett elvesztését. A NIS 
protein 9. tran szm em b rán  dom énjé- 
ben levő m utáció nagy euthyreoticus 
s trum át és jódfelhalm ozási zavart 
okozott egy m ásik  betegen. Azóta 
egyre több m utáció t ír tak  le a NlS-gé- 
nen. Az is m egállapítást nyert, hogy

a NIS-gén m utációk m elle tt további, 
ez idáig ism eretlen  fak torok  is be
folyásolják a klinikai képet.

F igyelm et érdem elnek a NIS-pro- 
tein elleni au toantitestek  is, am elyeket 
au to im m un pajzsm irigybetegségek
ben m u ta ttak  ki, főleg Basedow -kór- 
ban és H ashim oto-thyreoditisben . 
A NIS im m unreaktiv itás ezekben az 
esetekben nem  korrelált a TSH-recep
tor, thyreoglobulin  vagy az an tiper- 
oxidáz antitestekkel. A N IS-antitest 
pozitív szérum okból olyan IgG-t izo
láltak, am ely N IS-transzfektált CHO- 
sejtekben gátolja a jódfelvételt. A NIS- 
an titesteknek  a hypothyreosissal járó 
kórképekben  patogenetikai szerepe 
lehet: a NIS tehát egy további fontos 
antigén az autoim m un pajzsm irigy
betegségekben.

Az eddig i vizsgálatok k lin ikai je 
lentősége röviden a következők sze
rin t összegezhető:

1. a NIS-gén m utáció inak  geneti
kus szűrése különböző pajzsm irigy
betegségekben;

2. a NIS elleni an titestek  m eghatá
rozása au to im m un pajzsm irigy  k ó r
képekben;

3. a NIS expressziójának befolyáso
lása a pajzsm irigy, illetve ex tra thyreo
idealis tum orok  sikeresebb kezelése 
céljából;

4. génterápiás lehetőségek feltárása.
[Refi: Természetesen a tém a je len 

tősége indokolta az összefoglaló cikk 
részletesebb ismertetését. A z  utóbbi 
évek pa jzsm irigykuta tása inak egyik 
legjelentősebb eredménye a NIS fe lfe 
dezése, klónozása stb. A  klin ikusok  
várják a releváns d iagnosztika i és te
rápiás lehetőségek feltárását: a NIS 
még szám os meglepetést tartogathat.]

Konrády A ndrás dr.

Műtétre került és műtét nélküli el
sődleges hyperparathyreoidismusos 
betegek 10 éves prospektiv tanulmá
nya. Silverberg, S. J. és m tsai (Dept, of 
Med., College of Physicians an d  Sur
geons, 630 W. 168th St., New York, NY 
10032, USA): N. Engl. J. M ed., 1999, 
341, 1249-1255.

Az USA-ban is, de v ilágszerte növek
szik a hyperpara thyreo id ism usban  
m egbetegedettek szám a, m iu tán  a 
szérum kalcium  szintjének m eghatá
rozása általánossá vált. A New York-i 
C olum bia-Presbytarian  M edical Cen
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te rb e n  dolgozó szerzők 10 éves p ro s
pek tiv  tanulm ányban h aso n líto tták  
össze azon elsődleges hyperpara thy - 
reoid ism usban  m egbetegedett 121 
egyén sorsát 10 év múlva, ak ik  közül 
a típusos tünetek (osteitis fib rosa cys
tica, nephrolithiasis, klasszikus neu- 
rom uscularis tünetek és k rízisállapo t) 
a lap ján  a betegek fele kerü lt m ű té tre  
azzal a m ásik 60 beteggel, ak iknek  
többsége lényegében tü n e tm en tes  
volt és csak a laboratórium i v izsgála
to k  (szérum kalcium szint, k ifejezett 
hypercalciuria, jelentősen redukált 
csontdensitas) utaltak en d o k rin  m eg
betegedésre. A 121 betegből 83% tü 
netm entesnek  bizonyult, az összes b e 
teg többsége a nőkből kerü lt ki.

A m űtétre került betegek (80% -ban 
adenom a, 11%-ban hyperp lasia  és 
8% -ban  keverten m indkettő) m in d 
egyikében  norm alizálódtak a kóros 
labora tó rium i értékek, a cson tsű rűség  
is növekedett, kivéve a rad iu so n  m ért 
értékeket. A m inden tek in te tben  elért 
javu lás vonatkozott arra  a 28 n ő b e 
teg re is, akik m ár a m enopausa u tán i 
időszakban  voltak.

52 tünetm entes és m űtétre nem  ke
rü lt beteg további sorsát tek in tve 10 
év a la tt nem  volt jelentősebb változás 
sem  a kalcium -koncentrációban, sem 
a vizeletben ürített kalcium -kiválasz
tásban , sem a csont ásványianyag-sű- 
rűségében. Az 52 betegből 14-nek 
(27% ) viszont progrediált a betegsége 
és ezek parathyreoidectom iára szo
ru ltak . Az egész beteganyagból 20- 
n ak  veseköve ism ert volt, a 12 m ű té tre  
k e rü lt betegnek nem újult k i a vese
kövessége.

Az eredm ények alapján úgy  tűn ik  
tehát, hogy a típusos tünetekkel járó  
betegek  parathyreoidectom iája in d o 
kolt volt a beavatkozás, a tü n e tm en tes  
esetekben  viszont a várakozás m egfe
lelő időben  történő ellenőrzések m el
lett elfogadható, de arra feltétlen  fi
gyelni kell, hogy a szerzők betegeiből 
is a tünetm entes betegeknek '/4-ben 
progresszió  mutatkozott.

Iványi János dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
C hem okin  receptor-m utációk h a tása  
h u m á n  im m undeficiencia v íru s  h e
te roszexuális átvitelére. Lockett, S. F. 
és m tsa i (Centre for HIV Res., Reg.

Infect. Dis. Unit, City Hosp., E d in 
burgh, N agy-B ritannia): J. Infect. Dis., 
1999,180,614.

A szerzők 144 fertőzött és nem  fertő 
zött masszív heteroszexuális HIV-in- 
fekciónak kite tt egyént és 57 HIV-pozi- 
tív személyen végeztek genotípus
elemzést a C-C chem okin receptor-5 
(CCR-5) és a CCR-2 641 m utációit 
tekintetében.

Ism ert, hogy  a CCR-5 recep to r fő 
coreceptor a m akrofág-trop HIV-1 
variánsa szám ára  és kizárólag a k au 
kázusi rasszban  ism ert génjének egy 
32 bázispárnyi törléses m utáció ja 
(A32). A hom ozigóta m utáció t h o r
dozókban (A32/A32) nem  fejeződik ki 
egyáltalán a CCR-5 receptor és ezek az 
egyének csaknem  100%-ban rezisz- 
tensek a HIV-1 fertőzéssel szem ben. 
A heterozigóta 32 m utációt hordozók  
nem  védettek  a fertőzéssel szem ben, 
de az AIDS k ia lakulása lassabban tö r 
ténik, hosszabb  a latenciaidő. Több 
más chem okin  receptor, bár r itk á b 
ban, lehet HIV-1 receptor, kö z tü k  a 
CCR-2. E bben ism ert egy p o n tm u tá 
ció a nukleotid-szekvencia 90. poz í
cióján (G —» A), m ely egy valin —> iso- 
leucin változással já r  az am inosav- 
szekvencia 64. pozíciójában (ún. 641 
m utáció), ez egy olyan s truk tu rá lis  
változással jár, hogy analóg lesz a 
CCR-5 aktív  dom ainjával. A 641 ge
notípus nem  je len t védelm et a HIV- 
fertőzéssel szem ben, de ugyancsak 
lassúbb lesz az AIDS kialakulása. A 
641 genotípus m inden  eddig vizsgált 
rasszban előfordul.

A szerzők az ed inburgh-i p o p u lá 
cióban a kon tinen tá lis (átlag 9,2%) és 
az USA fehér (8%) lakosságához v i
szonyítva m agasabb, átlag 14% -ban 
találtak a CCR-5 génben m utáns al
léit, hom ozigóta A32 hordozás k izá
rólag a vizsgált HIV-exponált, de 
HIV-negatív csoportban  fordult elő. 
A heterozigótáknál (WT/A32) fe rtő 
zés elleni védelm et a hetero-és h o m o 
szexuális csoportokban  egyaránt nem  
tapasztaltak, ugyanez vonatkozik a 
CCR-2 641 m utáció  esetére, ső t foko
zott rizikót észleltek ebben az esetben 
a fertőzésre. Az azonban  nem  zárható  
ki, hogy a heterozigó ta A32 és 641 al
lélek esetén a hatás additív  lehet az 
AIDS látencia m egnyúlásában.

[Ref: Jó ideje ismert, hogy a H ÍV  
rendkívüli variabilitása nem csak az 
antigénszerkezet jelentős eltéréseiben  
m utatkozik meg, de a virulenciában is

-  például az ún. D-clad a legvirulen- 
sebb, általában 1 év látencia után vezet 
az AIDS kifejlődéséhez és az AIDS le
folyása is felgyorsult. A variabilitás 
azonban kiterjed a vírus sejttropizmu- 
sára is. M iután a szervezetben az 
aktivált CD4+ T-sejtek aránya jóval ki
sebb, m in t az aktivált (és CD4+) makro- 
fágok száma, a fe r tő ző  variáns a vírus
populációban a makrofág-trop lehet.

M ár a korai HIV-1 tanulm ányok
ban fe lb u kka n ta k  olyan adatok, hogy 
egyes egyének H IV-negatívak m arad
tak H IV-expozíció után. Klasszikus 
példa erre az, am ikor a betegtől törté
nő vérvétel u tán  az egészségügyi dol
gozó megszúrja sajá t magát. Ebben az 
esetben H epatitis-B-fertőzésnél kb. 
20%-ban fertő ződ ik , H IV-pozitívnál 
m integy 0,5%-ban. Feltehetően a beju
tott alacsony p artiku la szám o t elimi- 
nálja az im m unitás. Hasonló adatokat 
kaptak negatívnak m aradt szexuális 
partnerek esetében s indirekt m ód
szerek segítségével a specifikus im 
m unválaszt sikerült kim uta tn i. M i
után a legnagyobb effektivitás a T-sej- 
tektől várható, ezek aktiválása viszont 
M HC korlá tozo tt -  logikusan fe l
merült a genotípus szerepe. A cikk 
ezzel foglalkozik, de nem  szabad  
elfeledkezni az im m unológiai háttér
ről, sem a vírus partiku laszám  je len
tőségéről. (Ma az USA-ban férfiakná l 
a heteroszexuális eredetű fr iss  AIDS- 
esetek 10%-ot, nőknél 38% -ot tesznek 
ki.)]

K étyi Iván dr.

Neonatológia
Ú jszülöttek b iz tonságos k o ra i haza
adása. Kotagal, U. R. és m tsai (D epart
m ent o f Pediatrics, C hildren’s H ospi
tal M edical Center, In stitu te  o f Health 
Policy and  H ealth  Services Research, 
University o f C incinnati, Bureau of 
Medicaid Policy C olom bus, Ohio, 
USA): JAMA, 1999,282, 1150.

Az egészségügyi költségek em elkedé
se m iatt az A m erikai Egyesült Álla
m okban nagy  nyom ás nehezedik a 
kórházakra az egészséges újszülöttek 
minél korábbi hazaadásával kapcso
latban. K orábbi vizsgálatokkal azt 
igazolták, hogy  hyperbilirubinaem ia 
és m alnu tritio  gyakrabban  alakult ki 
anyatejes táp lálásban  részesült kö
zéposztálybeli családoknál az újszü
löttekben akkor, ha a hazaadás a szü-
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lés napján, vagy egy nappal u tána  tö r
tént. A rehospitalizációs rá ta  azonban 
nem  em elkedett szám ottevően. Ala
csonyabb szociális helyzetben  élőknél 
ilyen vizsgálatot m ég nem  végeztek, 
ezért a szerzők 102 678 ére tt újszülött 
adatainak retrospektív  vizsgálatával 
a rra  kerestek választ, hogy  a M edicaid 
tám ogatásban részesülő szülők (ked
vezőtlen szociális helyzet) gyerm ekei
nél hogyan változott a kó rházban  ta r
tózkodás ideje és az ú jszü lö ttkori 
p roblém ák m iatti orvoshoz fordulás 
gyakorisága 1991 és 1995 között.

A vizsgálati periódus alatt a na
gyon korai hazaadás (hüvelyi szülés
nél 1 napnál rövidebb, sectio  caesarea 
esetén 2 napnál röv idebb ápolás) gya
korisága 21% -ról 59,8% -ra em elke
dett, az ápolás id ő ta rtam a  -  2,2±1,0 
napró l 1,6±0,9 n ap ra  -  szignifikánsan 
csökkent (p<0,001). A hazaadás u tán  
14 napon belüli o rvoshoz fordulás 
ugyan em elkedett a nagyon korai 
hazaadással párhuzam osan , azonban 
a 7 napon belüli, valam in t a 14 napon  
belüli ism ételt kó rház i felvételek ará
nya csökkent (1,3% -ról 1% -ra, illetve 
2,1% -ról l,7% -ra).V ariancia-analízis- 
sel azt találták, hogy az ú jszü lö tt 14 
napon  belüli rehosp italizáció ja leg
gyakrabban p rim iparáknál, fehérek
nél és fiatalkorú anyák esetében for
dult elő. Az újszülöttek ada ta inak  ta 
nulm ányozása kapcsán az derü lt ki, 
hogy a vaginalis szülés, az alacso
nyabb gestatiós kor és születési súly, 
valam int a rövidebb kórházi ta rtó z 
kodás esetén gyakrabban  kerü l sor 
ism ételt kórházi felvételre (leggyako
ribb  ok a hyperb ilirub inaem ia volt, 
a 7 napon belül rehospitalizált csoport
ban  46%-ot tett ki). A hyperbilirubin
aem ia m ellett gyakori okként szere
peltek még légzési p roblém ák, láz, 
dehydratio, az em ész tő trak tu s p rob 
lémái. Egyedüliként a bronchiolitis m i
att felvettek szám a em elkedett szig
nifikánsan a vizsgált periódusban .

Összefoglalva a szerzők  m egálla
pítják, hogy 1991 és 1995 közö tt Ohio 
állam ban M edicaid-tám ogatásban ré 
szesülő szegényebb populáció  eseté
ben  az igen korai hazaadás ellenére 
sem em elkedett az ism ételt kórházi 
felvételt igénylő esetek aránya érett, 
egészséges ú jszülöttek vonatkozásá
ban. Az USA más állam aiból ezzel el
lentétes tanulm ányok is napvilágot 
láttak , a különbségek a populáció  el
térésével m agyarázhatók. Az alacsony 
rehospitalizációs arány  részben  azzal

is m agyarázható , hogy a „M edicaid” 
populációban a szoptatási kedv lénye
gesen alacsonyabb, m in t átlagosan  az 
USA-ban (34% az 54%-kal szem ben).

Érti Tibor dr.

Neurológia
M etilp redniso lon  injekció a carpalis 
alagúttó l proxim alisan: egy random i- 
zált, kettős vak vizsgálat. D äm m ers, J. 
W. H. H„ Veering, M. M. (Dep. of 
Neurology, M edical C entre Alkmaar, 
AM A lkm aar, N etherlands), Vermeu- 
len, M. (Dep. of Neurology, Academic 
Medical Centre, U niversity o f A m ster
dam , A m sterdam , H ollandia): BMJ, 
1999,319, 884-886.

A szerzők a hollandiai A lkm aari Kór
ház Neurológiai Osztályának am bulan
ciáján, carpalis alagút-szindróm ában 
szenvedő betegeken végzett, random i- 
zált, kettős vak vizsgálatuk eredm é
nyeit közlik, melyben a carpalis ala
gúttól proxim alisan adott 10 m g Lido
cain, illetve 10 mg Lidocain-40 mg 
M etilprednisolon-tartalm ú inj ekciók 
hatását hasonlították össze. Vizsgála
tukban olyan 18 éven felüli betegeket 
válogattak be, akiknek legalább 3 hó
napja álltak fenn a panaszaik és akik
nek betegségét elektrofiziológiai vizs
gálattal is diagnosztizálták. A beváloga- 
tásra került 60 beteget véletlenszerűen 
sorolták be az ún. intervenciós (n = 30, 
Lidocain-M etilprednisolon adása), il
letve a kontrollcsoportba (n =  30, csak 
Lidocain adása). A két csoport között 
nem  volt lényeges különbség a betegek, 
illetve betegségük param étereit illető
en (átlagéletkor, férfi-nő arány, éjsza
kai fájdalom, duzzanat a carpalis alagút 
közelében, panaszok fennállási ideje, 
a n. m edianus vezetési sebessége).

A vizsgálat folyam án Lidocain, 
illetve L idocain-M etilp redniso lon  
kom binációját tartalm azó  injekciót 
adtak a betegeknek az a lkar volaris 
oldalán 4 cm -re proxim alisan a csuk
lóbarázdától, a m usculus flexor rad i
ális és a palm aris  longus ina közé. A tű 
3 cm hosszú, 0,7 m m  vastag volt, a be
hatolás foka 1° és 2° közö tt változott a 
csukló vastagságától függően. Az in 
jekció beadása u tán  a folyadékot (1 
ml) gyengéden a csukló felé m asszí
rozták. A beavatkozás u tán  1 hó
nappal, m a jd  3, 6, 9, 12 hónappal 
a betegeket kikérdezték és a kezelésre

reagáló (m inim ális tünetek, vagy tü 
netm entesség), illetve a kezelésre nem  
reagáló (közepes vagy súlyos tünetek) 
csoportokba osztották őket. A csak Li- 
docain t kapo tt, javulást nem  m utató  
betegek sztero ido t is kap tak  a későb
biekben, szükség esetén sebészi de- 
com pressio tö rtén t, és á llapo tukat 
nyílt v izsgálatban követték tovább. 
U gyanígy já rta k  el a sz tero idra sem  
reagáló betegek  esetében is.

E redm ényeik  szerint 1 hónappa l a 
beavatkozást követően az in te rv en 
ciós cso p o rtb an  23 beteg (77%) jelzett 
javulást szem ben a kontro llcsoport 6 
(20%) betegével (p<0,001). Egy év el
teltével az intervenciós csoport 15 
(50%) betegének  nem  volt szüksége 
további kezelésre, szem ben a ko n t
ro llcsoport 2 (7%) betegével. Szerzők 
eredm ényeiket két korábbi k lin ikai 
vizsgálat eredm ényével vetik össze.

Az elsőben  a carpalis alagútba, il
letve in tram uscu larisan  ado tt szte- 
roid h a tásá t hasonlíto tták  össze, és azt 
találták, ho g y  az alagútba ad o tt szte- 
roid röv id  távon jó hatású, de a hatás 
10-12 h ó n a p  m úlva m egszűnik . M á
sik tan u lm á n y  a lokális sz teroid-ke- 
zelés rö v id táv ú  hatását igazolta.

A szerzők  vélem énye szerin t a car- 
pali a lag ú ttó l p roxim álisan  ad o tt 
sz te ro id ta rta lm ú  injekció könnyen  
k iv itelezhető , hosszú távon jó  hatású , 
biztonságos m ódszer, m elynek több 
előnye is van a hagyom ányosan az 
alagútba ado tt injekcióval szemben. 
Kisebb a valószínűsége az idegsérülés
nek, könnyebben kivitelezhető a b e
avatkozás, nincsenek mellékhatások, 
a carpalis alagút közelében gyakran 
jelen lévő lágyrészduzzanat (részint 
zsírszövet, részint a m. pronator quad- 
ratus hypertrophiája) a m ódszerrel, 
a M etilprednisolon lipolyticus ak ti
vitása révén, jól csökkenthető, ezáltal 
a terápiás hatás hosszabb ideig ér
vényesül. A szerzők a m űtéti m egoldás 
előtt az ism ertetett m ódszer alkalm a
zásának m érlegelését javasolják.

[Ref: A  cikk kétségtelen értékei elle
nére érdemes lett volna összehasonlí
tani a carpalis alagútba, illetve attól 
proximalisan adott injekciók hatásos
ságát, illetve hasznos lett volna az erre 
vonatkozó irodalmi adatokra való u ta
lás. A z  eredeti cikk piacebokontrollált 
vizsgálatot említ, noha a Lidocain nem  
tekinthető placebónak.]

Kem endy Gábor dr.
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A kut m yeloid leukaemia. Löw enberg, 
B., D ow ning, J. D. és B urnett, A. (De
p a r tm en t o f Hematology, Erasm us 
U niversity  Hospital R otterdam , Rot
terdam , Hollandia; the D ep a rtm en t of 
Pathology and Laboratory M edicine, 
St. Jude Children’s Research H ospital, 
M em phis, USA; and the D epartm en t 
of Hematology, University o f Wales, 
College o f Medicine, Cardiff, Egyesült 
Királyság): N. Engl. J. Med., 1999,341, 
1051.

Az orvostudom ány fejlődésének a 
kere tében  az akut myeloid leukaem ia 
(AML) tüneteit, d iagnosztikáját, m o
lekuláris patogenezisét, a p rognosz
tikus faktorokat, terápiáját foglalják 
össze, k itérve az idős betegek  keze
lésére.

Az USA-ban az AML évi incidenciá- 
ja  kb. 2,4/100 00 lakos, am i az életkorral 
együtt fokozatosan nő. Az 1970-es 
évekig a diagnózisnak a vérkép és a 
csontvelő citopatológiai vizsgálata volt 
az alapja. Az utóbbi évtizedben az altí
pusok felismerésével lényegesen jobbá 
vált a betegek perspektívája, am i az 
élettartam  m eghosszabbodásában m u
tatkozott meg, de csak a 65 évesnél fi- 
atalabbakban.

Az AML klinikai tünetei n em  speci
fikusak, a csontvelő leukaem iás infilt- 
rációja és a perifériás c itopen ia deter
m inálja. Leukaemiás b lastse jtek  izo
lált m asszáját granulocitás sarcom á- 
nak  nevezik. H yperleukocytosisnak 
ren d szerin t leukostasis a  következ
m énye ism ert okuláris és cerebrovas- 
cularis diszfunkcióval és vérzésekkel. 
Az AML-k morfológiai d iagnosztikája 
változatlan. A diagnózis felállításához 
általában  több m int 30% -nyi leukae
m iás b lastsejt szükséges. A terápia 
elő tt el kell differenciálni az ak u t lym- 
phoblastos leukaemiától (ALL), a my- 
elodysplasiás szindróm ától (MDS) és 
ebből keletkező form ától, am i a te rá 
piás stratég ia szem pontjából m egha
tározó, am ihez az em lítetteken kívül 
precíz genetikai analízis feltétlenül 
szükséges -  például d e l5 q , d e l7 q  
a 20-as krom oszóm a hosszú  karjának  
a h iánya (del20q), Y k ro m o szó m a
h iány stb. A szokványos antileukae- 
m iás teráp iának  lényegesen kisebb 
az effektusa MDS-ből k iindu ló  fo rm á
ban, am inek  döntő jelentősége van. 
Az AML-t m a heterogén betegségnek 
tekintik, melynek patogenetikai m e

Onkológia chanizm usa sokrétű . Ezt m orfológiai 
szinten a sejtvonal elkötelezettsége és 
változékonysága szabja meg, am i a jól 
ism ert FAB klasszifikáció alap ján  9 
altípust kü lön ít el. A szem léletes tá b 
lázatban m egtalálható az egyes a ltí
pusok  elnevezése, a m yeloperoxidas, 
sudan b lack és nem  specifikus észte- 
ráz festődés, a transzlokációk, inverzi
ók és ezeket megszabó gének n ó m e n 
klatúrája. A leukaem iás b lastse jtek  
citogenetikai analízisével nagy  szám 
ban sikerült a nonrandom  klonális 
krom oszóm a-eltéréseket felism erni, 
melyek m a m ár hozzátartoznak  a r u 
tin  d iagnosztikához.

A szerzők  egészen részletesen 
elem zik a specifikus citogenetikai lae- 
siókat, m elyeknek sokszor m eg h a tá 
rozó szerepük  van a teráp ia m egvá
lasztásában, amivel betek in th e tü n k  
m echanizm usukba. Jól ism ert példa 
a transz retin sav  akut prom yelocytás 
leukaem iában  (M3), ahol t (8; 21) az 
esetek felében m utatható  ki a többi 
form ával szem ben, ahol nem  fordul 
elő. A leggyakoribb céljai az AML- 
asszociált k rom oszóm a-transzloká- 
ciónak azok a gének, melyek a DNA- 
kötő transzkripciós faktorokat vagy 
a transzk ripció s kom plexek szabályo
zó kom ponenseit kódolják. A transz - 
form áció m inden  egyes esetben  fúzi- 
ósgén-generáció következm énye, am i 
dom inánsan  interferál a v ad -típusú  
fehérjével. H árom  specifikus m o leku 
láris laesio vizsgálatával betek in tést 
nyertünk  az AML patogenezisébe, 
melyekkel sikerült az alcsoportokat 
szétválasztani.

Az AM L-asszociált t (8; 21) tra n sz 
lokáció klónozásával sikerült az AM- 
Ll-t felism erni, ami az AMLI-CBFß 
DNA-alegységet kódolja, nevezetesen 
egy olyan transzkripciós fak tort, am i 
a haem atopoeticus-specifikus gének 
jó részét kódolja, nélkülözhetetlen  a 
norm ális vérképző rendszer k ia lak u 
lásához. Megfelelő volt az a m egfigye
lés, hogy az AML-asszociált k ro m o 
szóm a-átrendeződés, az inv lő  vagy 
variánsa t (16; 16) célpontja a CBFß- 
nek vagy ezen transzkripciós fak tor 
kom plexnek. Sőt újabban az is k id e 
rült, hogy AMLI-CBFß-t m u ta ttak  ki 
m int transzlokációs célpontot gyer
m ekkori ALL-ban és AML egyéb ritka 
transzlokációiban. Az AMLI-CBFß 
transzkripciós faktort norm ális sejtek
ben és AML-sejtekben szemléletesen 
ábrázolják, am inek az a lényege, hogy 
az AML1 term inális része az ETO te r 

minális részével egyesül. Az eredm ény 
kimera fehérje, aztán folyamatos in te r
akciót vált ki CBFß-vel. Az ETO ren 
dezi a nuk leáris korepresszor-kom p- 
lexet, am inek  az A M Ll-t szabályozó 
célgének dom ináló  repressziója lesz 
a következm énye. H asonlóképpen a 
CBFß-M YHll k im era-p ro te in  az inv 
(16) m utáció ú tján  interakciót vált ki 
az AML 1-gyei; vagyis az AML1-DNA 
interakció helyett a citoplazm ában 
funkcionális inaktív  k im era-p ro te in  
keletkezik. Inv (16) (p 13; q22) és t (16; 
16) (p l3 ; q22) m utációk főleg, de nem  
m indig M4Eo AML-ban fordulnak  
elő, m elyekben a k rom oszóm a-átren 
deződés a CBFß cor-hoz k ö tődő  fak
tor kom plexet érin ti a 16q22-n és ez 
hozzákapcsolódik a sim aizom  m yo
sin nehézlánc génhez, a MYH 11-hez a 
16pl3 krom oszóm án. Ennek lesz az 
eredm énye a CB Fß-M Y H ll k im era 
term ék; a CBFß N -term inális része 
és A M L l-in terak tív  dom énja variáb i
lis m értékben  kapcsolódik  a MYH 11 
C-term inális dom énhez. A CBFß- 
M Y H ll közvetlenül képes elfojtani az 
AML 1-m édiáit transzkrip tív  ak tiv i
tást olyképpen, hogy az AML 1 -t fu n k 
cionálisan inak tív  kom plexszé szek- 
vesztrálja a citoplazm ában.

S trukturális eltérések a l l  k ro m o 
szóma q23 sávban  m eglehetősen gya
koriak AM L-ban a prim er eseteknek 
6-8, a szekunder eseteknek pedig 
85%-ában fordulnak  elő, melyek to- 
poisom eras II inhibitorok expozíció
ja  után keletkeznek. Ez a k rom oszó 
m a-eltérés m inden  FAB altípusban  
előfordul, kü lönösképpen  azonban  
M4 és M5 AM L-ban. A 11 q23 tran sz 
lokációkban több  m in t 30 k ro m o szó 
ma m űköd ik  közre, m elyeknek az 
eredm énye kevert-sejtes leukaem ia 
(MLL). Összegezve a t (15; 17), t (8; 21), 
inv (16) induká lt transzform ációkat 
és M LL-átrendeződéseket, a rra  lehet 
következtetni, hogy  az AML gyakran 
transzkripciós kaszkádok m egválto
zásának az eredm énye, de előfordul 
ritkább a lte rna tív  út, többek  közt a 
növekedési fak tor-jelzőrendszer és a 
granulocyta-ko lón ia stim uláló faktor 
(G-CSF) m atu rációs subdom ain  re
ceptor m utáció ja. A folyam at tö b b 
lépcsős, m elynek  a pontos m egism e
résére szükség lesz.

Mivel az AML heterogén kórkép, 
annak k lin ikai és biológiai tünetei 
határozzák m eg terápiáját. Rosszabb 
prognózisra u ta lnak  egyes karyotípu- 
sok, 60 éven felüli életkor, sec. AML,
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m ultidrog-rezisztencia, 20 000 feletti 
fehérvérsejtszám , CD34 pozitivitás 
stb. Nagyjából ugyanezekben fordul 
elő korai relapszus. Jó viszont a p rog 
nózis elsősorban 60 éven aluliakban, 
h a  a leukaem iás blastokban t (15;17), 
t (8;21) vagy inv (16) m utáció fordul 
elő, m elyek fiatalokban elég gyako
riak  és ilyenkor 85% -ban kom plett re- 
m isszió következik be. A rossz p rog 
nózist! betegek a 15-60 éveseknek a 
15% -át képezik; erre citogenetikai 
eltérések jellem zők a b lastsejtekben 
ké t vagy több krom oszóm ában , 5 
vagy 6 krom oszóm a m onoszóm ia, az 
5 krom oszóm a hosszú karjának  a 
deletió ja (del5q) vagy a 3-as k ro m o 
szóm a hosszú karjában levő eltérés, 
m elyek idősebbekben és sec. AML- 
b an  gyakrabban  fordulnak elő; az 
ötéves é le ttartam  20% -nál kevesebb. 
A két csoport közötti betegekben v i
szont a relapszus-rizikó alapvető je l
lem zője a betegségnek, ahol az 5 éves 
túlélés kisebb m int 10%.

M ásodlagos AML vérképzőszervi 
betegségek vagy ö röklö tt betegségek 
ta laján  keletkezik -  például súlyos 
kongenitális neu tropenia, Bloom- 
sz indróm a, Fanconi-anaem ia, MDS, 
egyes citosztatikum ok, például alkilá- 
ló szereik, lym phom ák, petefészek- 
rák, em lőrák  és p lasm ocytom a te rá 
piá jában , akikben elég gyakran fordul 
elő MDS, am inek  később AML lesz a 
következm énye. M ásik te ráp ia in d u 
kált AML topoisom eras II inh ib ito rt 
ta rta lm azó  protokoll, például az epi- 
dopodophyllo toxin , m elynek arány
lag rövid  a latenciaideje (két-három  
év) és nem  előzi meg MDS, de gyakori 
a l lq 2 3  krom oszóm a-anom ália .

Az AML kezelésében sok újat nem  
találtak. Több m in t 30 éve a bázisterá- 
p ia  m a is daunorubicin  és cytarabin , 
vagy alternáló  idarubicin  vagy m ito- 
xan tron , melyek elsősorban fiatalab- 
bakban  hatásosak. Ezekkel fiatal b e te
gekben 60-80% -os kom plett rem isz- 
szió érhe tő  el és ugyanez a helyzet, ha 
etopoziddal kom binálják. A p o sz tin 
dukciós te ráp iának  a relapszus m eg
előzése vagy késleltetése a célja. Ide
ta rtozik  az allogén csontvelő-transz
plantáció  HLA-identikus donorra l, az 
autológ csontvelő-transzplantáció és 
a kem oterápia. Az eredm ények ism er
tek, különösebb  m éltatásra nem  szo
ru lnak.

Az AM L-nak több m int h á ro m n e
gyed része 60 éveseknél idősebbek
ben  fordul elő, akiknek a prognózisa

általában rossz, em ellett te ráp iá juk  is 
korlátozott; általában indukciós ke
m oterápiával kb. fele részükben  érhe
tő el kom plett rem isszió és 20% -ban 
legalább kétéves a leukaem iam entes 
túlélés, de itt is érvényes, hogy magas 
fehérvérsejtszám és citogenetikai ano
m ália esetében a kom plett remisszió 
30% alatt van. Kis dózisú fenntartó  
kem oterápia jöhet gyakorlatilag szó
ba, a nagy dózisnak rosszak az ered 
ményei.

H em opoetikus növekedési fak to
rokkal G-CSF és GM-CSF az infekció
prevención kívül meg ak arták  gyorsí
tan i a norm ális vérképzést, de ered
m ény csak a citopeniás szakasz m eg
rövidülésében nyilvánult meg, egyéb 
effektusuk nem  volt. R endszerin t ak 
kor javasoltak, ha a súlyos infekciók 
antib io tikus kezelése eredm énytelen , 
de elképzelhető, hogy stim ulálják  a 
m yeloid kolónia-stim uláló faktorokat 
a hem opoetikus p rogen ito r sejtes 
m obilizáció folyam ata alatt.

A klasszikus m ultid rog-rezisz ten
cia (MDR1 gén szabályozza) m em b
rán m arker P-glikoproteinnel asszo
ciált. Ez a m olekula a p lasm am em b- 
rán ró l kiszorítja az antileukaem iás 
szereket, am inek az a következm énye, 
hogy nagyfokú M DR1-expresszió a 
kem oteráp iás gyógyszerek csökkent 
intracellu láris koncentrációjával jár 
együtt. M ásfajta gének, m elyeknek 
szerepük van a terápiás válasz m eg
határozásában, az MRP, a m ultidrog- 
rezisztenica-asszociált p ro te in t k ó 
dolják a glutath ion-kom plex transz- 
porter-LRP- a tüdőrezisztencia fehérjét 
kódolja. Ennek ellenére a gyógyszer
rezisztencia kérdése távolról sincs 
megoldva. Legújabban III. fázis vizs
gálatokban a P-glikoprotein kom pe
titiv  inhibitorokkal kísérlik  m eg a 
folyam atot gátolni.

Bán A ndrás dr.

Krónikus myeloid leukaemia. Sawy
ers, C. L. (Division of H em atology and 
Oncology, D epartm ent o f M edicine 
and  M olecular Biology Institu te , U ni
versity o f California, Los Angeles): N. 
Eng. J. Med., 1999,340, 1330.

A k rón ikus myeloid leukaem ia (CML) 
az ún. krón ikus m yeloproliferativ 
betegségek csoportjába tartozik , m e
lyekre m indhárom  m yeloid se jtren d 
szer érintettsége jellem ző. CM L-ben

a granulocyta-képzés eltérései d om i
nálnak. A m alignus transzform áció  
egyetlen vagy néhány hem opoetikus 
őssejtben  következik be. A CM L-ben 
a panaszok  nem  specifikusak, gyen
geség, fogyás, a lépm egnagyobbodás 
okozta hasi diszkom fort érzés a leg
gyakoribb, de az esetek 40% -ában h iá 
nyozhatnak is. Fizikális vizsgálattal 
jellem ző a splenom egalia, a lab o ra tó 
rium i eltérések közül a valam ennyi 
g ranu locy ta  fejlődési alakot ta rta lm a
zó leukocytosis, a th rom bocy tosis  és 
a csontvelő myeloid hyperplasiája 
em lítendő. Klinikailag a CML k ró n i
kus vagy nyugodt szakra és az akut 
leukaem iákra  em lékeztető b lastos fá
zisra  osztható . A kettő  k ö zö tt gyak
ran  m egfigyelhető egy á tm en e ti, ún. 
akcelerált szakasz. A CML-es betegek 
95% -ának sejtjeiben k im u ta th a tó  a 
jellegzetes P h iladelph ia-krom oszó- 
m a (P h l) ,  am ely a 9-es és a 22-es 
k rom oszóm ák  hosszú karja i közö tti 
rec ip ro k  transzlokáció  következ té
ben  alakul ki. Az á trendeződés e re d 
m énye a BCR-ABL fúziós gén. E gén 
által kódo lt fehérje tiro z in -k in áz  a k 
tiv itással rendelkezik. A fúziós fehér
je nagysága 185 és 230 k iloda lton  
(kd) k özö tt változhat. CM L-ben első
so rb an  a 210 kd nagyságú tiroz in - 
k ináz fordul elő. A P h l-p o z itív  akut 
lym pho id  leukaem iában  gyakoribb  
a 190 kd  nagyságú fúziós fehérje. 
Az u tóbb i időben  k im u ta tták , hogy 
a lassan  progred iáló , jó  p rognózisú  
CML-es betegekben gyakori a 230 
kd-os fehérje.

A fenti transzlokáció p ro g n o sz ti
kai és patofiziológiai jelentősége m el
lett specifikus és rendkívül érzékeny 
m olekuláris vizsgálatokat is lehetővé 
tesz. A fluorescens in situ h ibrid izáció  
előnye, hogy nem  osztódó sejtben is 
k im utatja  a transzlokációt. A polim e- 
ráz láncreakció (PCR) rendk ívü l érzé
keny, 105-106 norm ális sejt kö zö tt is 
képes egyetlen pozitívat jelezni. Nem  
m eglepő, hogy csontvelő-transzp lan
táció u tán  a PCR negativitás kedvező 
prognózist jelent. A kóros tirozink i- 
náz-aktiv itás és a leukaem ia k ia laku 
lásának  kapcsolata intenzív ku ta tás 
tárgya. Kísérleti állatok sejtjeibe b e 
v itt BCR-ABL gén leukaem iás állapo
to t hoz létre. A BCR-ABL fehérje a h e 
m opoetikus sejtek m űködését m eg
változtathatja, a sejtek függetlenné 
válhatnak  a cytokinektől. M ás k ísér
leti adatok  szerint csökkentik  a vér
képző sejtek apoptosisát. Szám os adat
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utal a rra , hogy a sejtek adhéziója is 
zavart szenved, ezáltal a stom asejtek  
regulációs szerepe elveszhet. A folya
m atosan  aktív citoplazm atikus tiro- 
z in -k ináz számos szubsztrá to t foszfo- 
r ilá lhat a sejtben, melyek jelentősen 
befolyásolhatják a sejt je látv ivő ren d 
szerét (signal transduction), s ezáltal 
alapvetően  befolyásolhatja a sejtek 
növekedését és differenciálódását. 
Jelenleg ez utóbbi terület ígéretesnek 
tű n ik  új terápiás lehetőségek kifej
lesztése céljából.

A betegség krónikus fázisában a 
leukocytosis és a th rom bocytosis, va
lam in t a myeloid m etap lasia  által 
okozott tünetek  m egszüntetésére al
kalm azható a busulphan és a hydroxy
urea. N em  képesek a kóros (P h l-pozi- 
tív) k ló n  eliminálására, nem  akadá
lyozzák m eg a blastos fázis k ia laku lá
sát, ezért alkalm azásuk végső soron 
csak palliativ  kezelésnek tartható . 
A hydroxyurea kevesebb m ellékhatá
sa m ia tt előnyösebb.

A betegség m eggyógyítását ma 
leg inkább  a krónikus fázisban végzett 
nagy dózisú kemoterápiát (busulphan 
és cyclophospham id) vagy kem oterá
piá t és frakcionált egésztest-besugár
zást követő  allogén csontvelő-, vagy 
hem opoetikus őssejt-transzp lan tá
ciótól lehet remélni. Az am erikai és 
az eu rópa i adatok alapján a HLA- 
iden tikus rokon dono rra l végzett 
transzp lan tációkban  a ta rtó s  túlélés 
50-60% -os. A legjobb cen trum okban  
a 10 éves túlélés 70%-os. Negyvenéves 
életkor felett az eredm ények kedve
ző tlenebbek  az átültetéssel összefüg
gő halálozás miatt. K rónikus fázisban, 
a d iagnózis t követő első két év a leg
kedvezőbb időszak. Nem célszerű te 
h á t várakozni az accelerált fázisig. A 
blastos fázisban végzett átü ltetések 
eredm ényei kiábrándítóak. A CML-es 
betegek életkora és a m egfelelő donor 
hiánya m ia tt csak a betegek 15-20%- 
ban  k erü lhe t sor rokon d o n o rtó l szár
m azó őssejt-transzplantációra. A nem  
rokon, de HLA identikus donortó l 
szárm azó  átültetések szövődm ényei 
gyakoribbak  és súlyosabbak. Jelenleg 
csak fiataloknál, 30-35 év a latt aján
lott. Talán a jobb, m olekuláris alapú 
H LA-tipizálás előrelépést je len t majd 
ezen a területen.

M ár a korai csontvelő-transzplan
tációs adatokból nyilvánvalóvá vált, 
hogy  azoknak  a betegeknek, akikben 
enyhe vagy közepesen súlyos graft 
versus betegség (GvHD) alakult ki,

kedvezőbb a leukaem iam entes tú lé lé
se, m in t azoké, akikben nem  volt 
GvHD. Ebből szárm azott a graft ver
sus leukaem ia (GvL) hatás felism eré
se. F orm álisan  is igazolta a GvL léte
zését az a tény, hogy T-sejt-m entesí- 
te tt csontvelő-átü ltetés u tán  nem , 
vagy alig alakult ki GvHD, de igen 
gyakori volt a relapszus. A tran sz 
plantáció u tán  kialakult relapszusok 
eredm ényesen kezelhetők donor lym - 
phocy ta (elsősorban  T-sejt) szusz
penzióval. Jelenlegi célkitűzés a 
GvDH csökkentése a GvL hatás m eg
ta rtása  m ellett. Többféle próbálkozás 
van, így a T -sejt-m entes őssejtek b e 
vitele u tán  egy későbbi időpon tban  
dono r T-sejt-infúzió. Talán csökken a 
GvHD, ha a do n o r T-sejtek nem  a k o n 
dicionáló kezelés okozta bél- és m áj
károsodással egy időben kerü lnek  a 
recipiensbe. A m ásik  irányzat a leu
kaem ia (BCR-ABL) specifikus cito- 
toxikus T-sejtek bevitele.

A tran szp lan tác ió ra  nem  kerü lő  
CML-es betegek  kezelésében az alfa
in te rfe ron  (IF) a legkedvezőb. N api 
3 -9  m illió  egység rekom bináns IF-el 
70 -80% -ban  lehete tt hem ato lóg iai 
rem isszió t (k lasszikus m ódszerekkel 
no rm ális  csontvelő  és norm ális  v ér
kép) elérn i. Ezekben a betegekben 
csökkent a P h l-p o z itív  se jto sz tódá
sok szám a és 5 -25% -uk  P h l-negatív - 
vá vált (citogenetikai rem isszió) fél
egyéves IF-kezelés u tán . A kedvező 
citogenetikai reakciót m utató  b e te 
gek tú lélése hosszabb, m in t a hason ló  
változást nem  m uta tó , illetve a csak 
c itosz ta tikus kezelésben részesült 
betegek túlélése. Az IF-kezelésre k ed 
vező c itogenetika i reakciót nem  adó 
betegek is tovább élnek, m in t a csak 
hydroxyurea-kezelésben  részesültek. 
Tovább jav íth a tó n ak  lá tszanak  az 
eredm ények, h a  az IF-et (napi 5 m il
lió egység) kis dózisú  (napi 10 mg) 
cy to sin a rab in o sid d a l (araC) k o m b i
nálják.

Ma tehát, ha allogén őssejt-átü lte
tésre n incs lehetőség (donor hiánya, 
55 évnél idősebb beteg, túl nagy riz i
kó), IF-kezelés indokolt. Nem rokon 
dono rtó l szárm azó  transzplantáció  is 
csak abban  az esetben javasolható, 
ha egyéves IF-kezeléssel nem  sikerül 
kom plett citogenetikai rem issziót el
érni.

Az autológ őssejt-átültetés ered 
ményei a P h l-pozitív  őssejtek eltávolí
tásának  nehézségei, illetve a GvL h iá
nya m iatt nem  túl jók. A tirozin-kináz-

és a jelátvitelt gátló szerek ígéretesnek 
látszanak, de m ég kísérleti s tád iu m 
ban  vannak.

Ujj György dr.

Teljes remisszió akcelerált fázisú kró
nikus myeloid leukaemiában leukae- 
mia-reaktív citotoxikus T-lympho- 
cyta-terápia után. Falkenburg, F. J. H. 
és m tsai (D epartm en ts of H em ato
logy and  Pharm acy, Leiden U niversity 
M edical Center, Leiden; and the D e
p artm en t o f In ternal M edicine, M edi
cal Center Leeuwarden, Leeuwarden, 
H ollandia): Blood, 1999,94,1201.

A k rón ikus m yeloid leukaem ia te rá 
piájában m a m ár elterjedt az allogén 
őssejt-transzp lan táció  (SCT), de csak 
akkor, ha sikerül a graftból az érett 
T -lym phocytákat teljesen eltávolíta
ni, m elyeknek m eghatározó szerepe 
van a graft versus host betegségben 
(GVHD) és a folyam at relapszusában. 
Allogén SCT antileukaem iás effektusa 
v iszont független a beavatkozás előtti 
citoreduktív  kezeléstől és valódi 
graft versus leukaem ia  (GVL) effek
tus, am it a do n o r T-sejtjei váltanak ki. 
Ebből a m egfontolásból k iindulva k í
sérelték m eg transzp lan táció t követő 
rekurrá ló  CML kezelését donor lym- 
phocyta in fú ziókka l (DLI), m égpedig 
a folyam at k rón ikus relaptáló fázi
sában, m elynek eredm ényeképpen 
70-80% -os kom plett rem issziót fi
gyeltek meg. CML akcelerált fázisá
ban, blastos krízisben, akut myeloid 
leukaem iába (AL) és akut lym pho- 
blastos leukaem iában  (ALL) a re- 
m issziós rá ta  v iszont csak 10-30% -os.

A fo lya m a tn a k  az a lényege, hogy a 
donor T-sejtjei csak a recipiens leu- 
kaem iás sejtjeit ism erik fe l és ezek az  
alloreaktív donor T-sejtek képesek a 
recipiens m inden  hem opoetikus se jt
jén  a p o lim o r f antigéneket fe lism erni, 
m elynek sejtpusztulás a következm é
nye anélkül, hogy a betegben a donor 
vérképző  se jtje it károsítaná.

A rra m ár voltak adatok, hogy pr. ci
totoxikus T-lymphocyta-válasz (CTL) 
a beteg H LA -identikus donor-recip i- 
ens párjábó l k iváltható . Űj m ó d szer
rel a p ro g en ito r cell in h ib ito r lym - 
phocy ta  p rec u rso r  (PCILp) frekven
cia teszt alkalm azásával k ideríte tték , 
hogy a T -sejtek  képesek a CML pre- 
ku rzo rokat felism ern i és egyedüli 
szerepük  van a klinikai rem isszióban. 
Feltételezésük szerint, ha a T-sejtvona-
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lak felism erik a CML prekurzorokat 
in vitro  a dono r perifériás sejtjeiben, 
akkor a leukaem ia-reak tív  CTL sejt
vonalak hatására  a leukaem iás sejtek 
elpusztulnak, anélkül, hogy  a beteg
ben súlyos GVDH-t váltanának  ki. 
Az újszerű kezelést egy CML beteg 
akcelerált fázisában próbálták  ki, 
m égpedig allogen SCT u tán , akit az
tán  donoreredetű  leukaem ia-reaktív  
CTL-el kezeltek.

A beteg 43 éves fehér nó', akinél Ph+ 
CML-t d iagnosztizáltak  k rón ikus fá
zisban 1991-ben. H LA -identikus test
vér hiányában hydroxyurea és inter- 
feron-a-2b  kezelésben részesült, 
m elynek következtében hem ato ló
giai rem isszió következett be cito
genetikai válaszreakció nélkül. Ké
sőbb egyik rokona, HLA-identikus 
unokatestvére, po tenciá lis donorként 
került szóba. A do n o r és a recipiens 
HLA-típusa Ai, A2, B7, Bs, D R i5, DR17, 
DQó és DQ2 tek in te tében  azonos; 
előzetes kondicionáló  citoreduktív  
terápia után allogén csontvelő-transz
plan táció t (BMT) végeztek, de sem 
hematológiai, sem  citogenetikai re
misszió nem  következett be.

Hat évvel később került sor leukae
m ia-reaktív CTL sejtvonalak infúzió
jára 5 hetes időközökben emelkedő 
dózisban (0,2 x  109, 1,3 x 109 és
1,7 x 109 sejt). H idegrázáson és hő
emelkedésen kívül egyéb mellékhatást 
nem  találtak, de néhány  h ónap  múlva 
súlyos pneum onia és pancytopenia 
keletkezett az alsó végtagok bőrén 
látható  krónikus GVHD-vel együtt, 
am i ery them a exsudativum  m ulti- 
form e-nak  felelt meg.

C sontvelő-biopszia alkalm ával tel
jes aplasia derü lt k i e lszórt myeloid 
sejtes gócokkal. E zután  lassan em el
kedett a th rom bocy ta- és a fvs.-szám, 
am i a CTL infúziót követő 105. napon 
m ár norm álisnak  bizonyult. Kimeriz- 
m us-vizsgálat kom plett dono r vér
képzést igazolt. A 140. és a 200. napon 
sem  a vér, sem a csontvelő sejtjeiben 
nem  tud ták  a P h -k rom oszóm át k im u
tatni, am it fluoreszcens in situ h ibri
dizáció sem igazolt (FISH), BCR/ABL 
mRNA transzkripció  sem  volt k im u
ta tható . Viszont perzisztáló  krónikus 
b ő r GVHD m ia tt cyclosporin- és 
szteroidkezelésben részesült, melynek 
a vesefunkció rom lása, m ájdiszfunkció 
és fokozott capillaris perm eabilitás volt 
a következménye hypertenziv krízissel 
együtt. Cyclosporin elhagyása utána 
se.-bilirubin rendeződött, az ödém a

eltűnt, de a vesefunkciók nem  változ
tak. Egy évvel később ang ina pectoris 
m iatt kellett kezelni, leukaem iás fo
lyam atot ekkor sem sikerü lt igazolni 
és a beteg ischaem iás szívbetegségben 
halt meg teljes rem isszióban  leukae
m ia jelei nélkül.

A szerzők részletesen ism ertetik  a 
beteg és a donor csontvelő- és vérsej
teket, elsősorban a m ononukleáriso- 
kat, részletesen közlik a CML PCILp 
tesztet és leukaem ia-reaktív  CTL sejt
vonalak generációját. A három  CTL 
sejtvonal teljes m értékben  „feloldot
ta” a beteg leukaem iás sejtjeit, ezzel 
párhuzam osan  gátolta a leukaem iás 
progenitorok  szaporodását. A CTL 
sejtek sem  a donor, sem  a recipiens 
hem opoetikus sejtjeivel nem  reagál
tak és am in t azt a részletes vizsgálatok 
később igazolták a leukaem iás sejtek 
teljes eradikációja következett be. A 
szerzőknek az a feltevése, hogy a leu
kaem ia-reaktív  CTL sejtvonalak  ge
nerációja in vitro  képes áth idaln i az 
antileukaem iás im m unválasz induk
cióját. A CTL-sejtek antigén-specifici- 
tása nem  ism ert. A d o n o r relatíve na
gyobb PCILp frekvenciája alapján 
nem  valószínű, hogy ezek a CTL sejt
vonalak képesek a BCR/ABL speci
fikus pep iidet felism erni. Valószínű, 
hogy a CTL-ek jó része közvetlenül a 
m inor h isztokom patbilis antigének 
(mHAg) ellen irányul. Ism ert, hogy 
CD4+ és CD8+ m H A g-specifikus CTL 
képes a leukaem iás p raecu rso ro k  an 
tigénspecifikus szaporodását gátolni. 
A m int az a kazuisztikából k iderü lt a 
cytolyticus effektus ta lán  nem  elégsé
ges és nagyon valószínű, hogy  az in- 
fundált sejtek csontvelő-m egtelepe
désére és szaporodására van szükség 
ahhoz, hogy a teljes k lin ikai effektust 
ki tud ják  fejteni; ez az idő  lehet pár 
hét, de néhány  hónap is.

Az ilyenfajta terápia ezek szerint a 
legtöbb esetben sikeres lehet, mégpedig 
halálos GVHD nélkül. A CTL sejtvona
lak tehát specifikusabbak a leukaemiás 
sejtekre, m int a GVHD célszerveire, 
vagyis relatíve specifikus antileukae
miás effektusuk van, erre azonban nagy 
mennyiségű (kryoprezervált) leukae
miás sejtre m int stim ulátorokra van 
szükség és relatíve komplex infrastruk
túrára, hogy ezek a CTL sejtvonalak 
kialakulhassanak. További cél a cél-pep- 
tidek jellegzetességének a felismerése 
CTL-sejtekkel a leukaemiás sejteken.

Ő ssejt-transzplantáció  u tá n i relap- 
táló CM L-ben ezek szerin t in vitro

szapo ríto tt CTL sejtvonal te ráp ia  lé
nyegesen növelné az allogén őssejt
transzp lan tác ió  kurativ  potenciálját 
rosszindulatú  vérképzőszervi beteg
ségekben. A m ódszer egyéb leukae- 
m iákban  és CML blastos fázisában 
m ég nem  került alkalm azásra, ezért 
csak a fenti fo rm ában lehetséges.

Bán A ndrás dr.

A leggyakoribb váz- és izomrendszeri 
daganatok gyermek-, valamint ado- 
lescens korban. A rndt, C. A. S., W il
liam , M. D., Crist, M. (D epartm en t of 
P ediatric and  Adolescent M edicine, 
Mayo Clinic, Rochester, M inn., USA):
N. Engl. J. Med., 1999,341, 342-352.

A h áro m  leggyakoribb váz- és izom- 
rendszer eredetű  daganat gyerm ek-, 
adolescens és fiatal felnő ttkorban  (30 
éves kor alatt) a rhabdom yosarcom a, 
az osteosarcom a és a Ew ing-sarcom a. 
Ez a h árom  tum or együttesen az 
évente diagnosztizált új daganatok  
körü lbelü l 10 százalékát ad ja (az 
Egyesült Á llam okban egy év alatt 
1000 új esetet jelent) az em líte tt h á 
rom  korcsoportban . Érdem es m egje
gyezni, hogy  ezen daganatok  főleg fia
talabb életkorban  alakulnak  ki, id ő 
sebbekben kifejezetten ritkák.

A rhabdom yosarcom a az összes 
gyerm ekkori lágyrész-sarcom ák leg
alább felét teszi ki. Az osteosarcom a 
különféle szövettani csoportokba 
osztható  és két ritka  k lin ikai m egjele
nési fo rm ája  a periostealis, valam in t a 
paraostealis altípus. Az Ewing család
ba ta rtozó  daganatok (Ew ing-sarco
m a és a p rim itív  neuroektoderm ális 
tum or) a csontokon kívül a lágy ré
szekben is m egjelenhetnek.

Az elm últ harm inc évben lényege
sen változo tt az ism eretanyag m in d  a 
tum orok  biológiájáról, m ind  a te rá 
piás lehetőségekről. A rhabdom yo-, 
valam in t a Ew ing-sarcom ák esetén 
a specifikus, ism étlődő genetikai el
változások pontos m egism erése elő
segítette a patogenezis jobb m egérté 
sét, illetve a diagnózis és az osztályo
zás pontosítását. A jobb szupportív  
lehetőségek, valam int az egyre h a té
konyabb kom binált kezelések ren d 
szeres alkalm azásának köszönhetően  
je len tősen  em elkedtek a túlélés esé
lyei: az ötéves túlélés a hetvenes évek
ben 10 és 20% között volt, m íg je len 
leg 60 és 70% közö tt van. A cikk össze
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foglalja a patogenezis pon tosabb  is
m erete és a terápiás lehetőségek  
kiszélesedése által nyert k lin ik a i és 
lab o ra tó riu m i előrelépéseket a  fent 
em líte tt h á ro m  daganatra von atk o zó 
lag.

Epidemiológia: A rhabdom yosar
coma incidenciája a tizenöt év alatti 
gyerm ekek esetén az Egyesült Á lla
m okban  4 -7  az egymillióhoz. Ez a n e 
gyedik leggyakoribb gyerm ekkori 
lágyrészdaganat és a betegek k é th a r 
m ada 10 évesnél fiatalabb. F iúkban  
gyakoribb, m in t lányokban, va lam in t 
fehér gyerm ekekben is az a frik a i ere
detű  am erikaiakhoz, illetve az ázsia
iakhoz képest.

Az osteosarcoma a leggyakoribb  
csont erede tű  rosszindulatú tu m o r, 15 
éves kor a latt 5,6 a millióhoz a m egje
lenési gyakorisága, mely független  
nem től és rassztól. Ionizáló sugárzás 
elősegítheti bizonyos osteosarcom ák  
k ia lakulását. Herediter re tinob lasto - 
m ában  szenvedő betegekben m agas a 
m ásod ik  tu m o r kialakulásának kock
ázata, m ely az esetek 50 százalékában  
osteosarcom a.

A Ewing-sarcoma a m áso d ik  leg
gyakoribb gyermekkori cso n td ag a
nat, az USA-ban 2,1:1 000 000 az in 
cidenciája. Leggyakrabban a m ásod ik  
évtized so rán  jelenik meg. A frikában  
és Á zsiában ritkaságszám ba m egy 
előfordulása, ennek oka azo n b an  ez 
idáig ism eretlen. A Ew ing-sarcom a és 
az ionizáló sugárzás között ö sszefüg
gés nem  m utatható ki, valam in t egyéb 
családi halm ozódású tu m o r-sz in d ró 
m ákkal sincs szoros kapcso la tban .

K linikai sajátosságok: A  rhabdom yo
sarcoma  bárm ely  szervben m eg jelen 
het, így a prezentációs jelek, a  tünetek , 
valam in t a prognózis is „szervfüggő”. 
Az esetek  egynegyedében az urogeni- 
talis rendszerből indul ki és kb. 20%- 
ban  a végtagokból. A betegek egyhar- 
m ad án ak  tökéletesen eltávolítható  
a tu m o ra , és 15%-ban ta lá lh a tó  m ár 
a d iagnózis felállításakor á tté t (regio
nális nyirokcsom óban, a tü d ő b en , 
cson tban  vagy a csontvelőben).

A Ewing-sarcoma és az osteosarco
ma  leggyakoribb prezentációs tünete 
a csont vagy ízület duzzanata, fájdal
m a. Ezeket a tüneteket igen gyakran  
valam ilyen sportsérüléshez k ö tik  a 
betegek, a diagnózis felállítását ezáltal 
több esetben  jelentősen késleltetve. 
A súlyvesztés és láz m in t általános 
tünetek  ugyancsak félrevezetők lehet
nek (például osteomyelitisre terelve a

gyanút). Az osteosarcom a (OSC) általá
ban a hosszú  csöves csontok m etafízi- 
seiben alakul ki, az esetek 45% -ában a 
fem ur disztális vagy a tibia proxim ális 
végét érin ti. A Ew ing-sarcom a lapos 
és csöves csontokban  egyenlő gyako
risággal je len ik  m eg, illetve lágyrésze
ket is érin thet. A betegek 20-25% -á- 
ban van m ár p rim er m etasztázis 
(Ewing esetén ennek  fele a tüdőben  
található, egynegyede a csontvelőben, 
ugyancsak egynegyede a csontban; 
míg OSC esetén  90% tüdő- és 10% 
csontáttét).

G enetikai sajátosságok: Szerzett 
szom atikus m utációk jelentik  a  leg
több h u m án  daganat k iindulását, 
azonban ez idáig m ég kevés az olyan 
ism ert, m ely a rhabdom yosarcom ával 
lenne egyértelm űen  összefüggésbe 
hozható. M indem ellett az alveolaris 
rhabdom yosarcom ában szenvedő b e 
tegek je lentős részében a t (2; 13) 
transzlokáció igazolható. Ennek lé
nyege, hogy  a 2. k rom oszóm án ta lá l
ható PAX3-és 13. k rom oszóm án ta lá l
ható FKHR-gének egy-egy részletének 
fúziójából kialakul egy olyan gén, 
mely egy ún. chim era-fehérjét kódol, 
am ely ab e rrán s génprogram  ak 
tiválásán keresztül m alignus transz- 
form ációhoz vezet. A Ewing-sarcomás 
betegek 95% -a a t (11; 22) vagy a t (21; 
22) transz lokáció t hordozza, m ely a 
22. k rom oszóm án  található  EWS-gén 
fúzióját je len ti vagy a l l .  k ro m o szó 
m a FL ll-gén jével, vagy a 21. k ro 
m oszóm a ERG-génjével. E nnek a fú 
ziónak az eredm énye egy olyan 
chim era transzkripciós fak tor lé tre 
jötte, m ely bizonyos fibroblaszt se jt
vonalak transzform áció jához vezet
het. Mivel a hered iter retinoblasto- 
m ában, valam in t a L i-Fraum eni-szin- 
d róm ában  szenvedő betegek esetében 
nagyobb esély van osteosarcoma k i
alakulására, két tum orszuppresszor 
gén patogenetikai szerepére derü lt 
fény (p53 és RB gének).

Terápia: H em atogén szóródás ezen 
váz- és izom rendszer eredetű  d ag an a
tok esetén igen korán kialakul, ezért 
érthető , hogy a kezelés egyik a lapp il
lére a kem oteráp ia, melyet a későb 
biekben szinte m inden  esetben lokális 
sebészeti és/vagy irradiációs kezelés
sel egészítenek ki. Az osteosarcoma 
sugárkezelésre rezisztens, így a gyó
gyuláshoz elengedhetetlen a p rim er 
daganat és esetleg meglévő á tté tek  te l
jes eltávolítása. U gyanígy elem i fon 
tossággal b ír  a m ásik  két sarcom a ese

tében is a p rim er daganat eltávolítása, 
azonban a rhabdom yo- és Ewing-sar- 
comák m agas sugárérzékenysége m i
att a lokális besugárzás szinte m inden  
kezelési protokoll része, annak  el
lenére, hogy a gyerm ekkorban  alkal
m azott irrad iáció t a növekedésben 
való elm aradás, valam in t a kialakuló 
m ásodik  daganat veszélye m iatt leg
jobb lenne elkerülni.

Tervek a (közel) jövőre: A legújabb 
stratégiák közé tartoznak: a biológiai 
válasz m ódosítása , tum orsejtek  ellen 
célzott im m unotoxinok  adása, Ewing- 
és rhabdom yosarcom ák elleni vakci
nák  létrehozása, valam int a gén terá
pia alkalm azása.

M üller Judit dr.

A gyom or M ALT-lym phomája. A ktu
ális helyzet és perspektíva . Fischbach, 
W. (M edizinische Klinik II, K linikum  
Aschaffenburg, Ném etország): Dtsch. 
M ed.W schr., 1999,124, 1142.

A gyom or lym phom áinak  túlnyom ó 
többsége a MALT (m ucosa-associated 
lym phoid tissue) B-sejtes lym phom á- 
ja és 1994 ó ta a REAL-revised E uro
pean A m erican lym phoid-klasszi- 
fikáció szerin t is önálló csoportnak  
tekintik, pon tosabban  extranodalis 
széli zóna B-sejtes lym phom ának  
(MZBL). Az MZBL-ek viszont k o rán t
sem szervspecifikusak, mivel olyan 
szervekben is előfordulnak, m elyek
ben nem  ta lálható  p rim er ny irokszö
vet (például nyálm irigyek, pajzsm i
rigy) és k rón ikus infekciók vagy au to 
im m un folyam atok talaján keletkezik.

A norm ális gyom ornyálkahártya a 
vékony- és vastagbél fiziológiás m uco- 
sa-asszociált nyirokszövetével szem 
ben nem  ta rta lm az  pr. nyirokszövetet, 
ezért a MALT szekunder folyam atnak 
tekintendő. A 80-as években vált ny il
vánvalóvá, hogy Helicobacter pylori 
(H. p.) indukálta gastritis következté
ben intram ucosalisan nyirokfollicusok 
keletkeznek, melyek morfológiailag 
megfelelnek a MALT-nak és amelyek a 
kórokozó eradikációja után reverzibili
sek. Kiderült, hogy a H. p.-infekció a 
gyom ornyálkahártya elváltozásának az 
induktora és ilyképpen praecancero- 
sus állapo tnak  tekinthető . Ezt aztán  
epidem iológiai adatok  és állatk ísér
letek is m egerősítették; a m olekuláris 
biológiai v izsgálatok ugyancsak a m a
lignus sejtproliferáció antigénfüggő
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ségére utaltak, am i reaktív  T-sejtekkel 
együtt H. p.-infekció következm énye. 
E nnek gyakorlati és teráp iás szem 
pontból kom oly jelentősége van, h i
szen a kórokozó sikeres eradikációja 
a proliferációs stim ulus elvesztésével 
a folyam at regressziójához vezet. 
M indezt a szerző egy sem atikus ábrán 
m uta tja  be, am inek az a lényege, hogy 
TH1- és TH2-sejtek részvételével elő
ször H. p.-indukált, m ajd au toim m un 
gastritis jön  létre, melynek talaján H. p.- 
függő kis m alignitású MALT keletke
zik a kóros B-sejtes k iónokból; a 
következő folyamat a genom  m ó d o 
sulása t (11; 18) transzform áció , il
letve nagy  m alignitású MALT. A folya
m at kezdetben poliklonális an tigén
függő proliferációnak felel meg, ami 
fokozatosan oligo/m onoklonális és 
m onoklonális autonóm  proliferáció- 
ban  csúcsosodik ki. A későbbi s tád i
um ban  a H. p.-eradikáció m ár hatás
talan . Egyéb m ikroorganizm usoknak  
is van patogenetikai szerepük hiszen 
H elicobacter heilm anni és a gyom or 
MALT közö tt is észleltek asszociációt. 
Ezek alapján profilaktikus H. p.-terá- 
piával m eg lehetne a folyam at kelet
kezését előzni, am i azonban  a gyakor
la tban  nem  vált be és éppen ezért az 
egész tém át újra át kell gondolni ha 
a jövőben  sor kerül vakcinációra.

A szerző hosszasan fejtegeti a kis és 
nagy m alignitású MALT lym phom ák 
klinikai diagnosztikáját és stádium 
beosztását, a döntő prognosztikus té
nyezőket, melyekben igen nagyjelentő- 
sége van az endoszkópos biopsziának 
és endoszkópos ultrahangvizsgálat
nak, kitérve az utóbbi potenciális p rob
lém áira: tarka, nem  specifikus m ak
roszkópos kép, subm ucosus terjedés, 
a folyam at több gócból indul ki, fo- 
kális nagy  m alignitású tran sz fo rm á
ció és elégtelen számú biopszia. Jóval 
b iztonságosabb a gyom orreszeká- 
tu m  szövettani vizsgálata, melyből 
nem csak a m alignitás fokát, hanem  
k iterjedését, uni- vagy m ultilokalizá- 
ciót is meg lehet állapítani. M indezt 
kiegészíti a regionális és távoli nyi
rokcsom óknak  az U H -vizsgálata, k i
terjesztve extralim fatikus szervekre 
és a lépre. Az egyik az A nn-A rbor 
a m ásik  a Lugano klasszifikáció, m e
lyek közül az utóbbi a gyom ornyálka
h árty a  elváltozásain alapszik  a folya
m at kiterjedése alapján. M ind a ket
tőnek prognosztikus jelentősége van, 
hiszen meghatározza az operatív terá
piát. A klinikai staginghez hozzátar

tozik a cervicalis és abdom inalis szo- 
nográfia, a CT-vizsgálat és a csontvelő- 
punkció, de kiterjedt folyam at gyanúja 
esetén a vékony- és a vastagbél vizsgá
lata is. Az egyik terápia értelem szerűen 
a H. p.-infekció ellen irányul és kis m a
lignitású MALT lym phom ában tényleg 
eredményesnek bizonyult. Az esetek 
szám a azonban kevés. H ét szerző 
összesen 234 betegéből 189 (81%) ke
rült komplett rem isszióba és átlagosan 
egyéves követési idő során 5 recidívát 
figyeltek meg a lokalizált El stádium 
ban. Mindezek ellenére sok a nyitott 
kérdés: 1. Milyen fokú a lym phom a- 
regresszió? 2. Milyen param éterekkel 
lehet a lymphom a növekedését és az 
eradikáló kezelés kudarcát m eghatá
rozni? 3. Milyen gyakori a recidíva és 
megelőzi ezt H. p.-reinfekció? 4. Milyen 
fokú a nagy m alignitású transzfor
máció? 5. Mi a biológiai jelentősége a 
folyamatos regressziónak és gyakori 
perzisztáló B-sejtes m onoklonalitás- 
nak? Mindezek alapján a konzervatív 
terápiát kritikusan ítélik meg és a 
betegek hosszú tartalm ú  megfigye
lésére van szükség, hogy gyökeres gyó
gyulásról lehessen beszélni.

A m űtét, illetve reszekció eredm é
nyei tulajdonképpen a legjobbak, h i
szen az egész reszekátum ot fel lehet 
dolgozni és ezzel a s tád iu m o t p on tosí
tani. Az ötéves túlélés 85-100% , ezért 
eléggé elterjedt. 80 közlem ény meta- 
analízise alapján a betegek 83%-ban 
végeztek reszekciót és m indössze 17%- 
uk részesült kem o-radioterápiában és 
későbbi kilátások is kedvezőbbek.

Az utóbbi években egyre növekvő 
tábo ra  volt a konzervatív  kezelést tá 
m ogatóknak. E lsősorban extragastri- 
cus recidíva-rizikó és disszem ináció 
esetében indokolt. Legújabban kom 
binált terápiás m odalitások tó l várnak  
eredm ényt, m elyekre azonban  még 
várn i kell. A választ több  európai 
országban 1998-ban elkezdett p ro s
pektiv  random izált vizsgálat fogja 
m egadni. További feladat nem csak  a 
m alignitás fokának és a stád ium nak  
a felismerése, hanem  a rizikófak to
roké is. Ezekre a sokrétű  feladatokra 
többek  között egy ném et ku ta tócso 
p o rt kísérli m ajd a választ m egadni.

Bán A ndrás dr.

Komplett intestinalis metaplasiát 
utánozó jól differenciált gyomorrák.
Endoh, Y. és m tsai (Yamagata U niver

sity School o f M edicine, N iigata, Ja
pán): Hum . Pathol., 1999,30, 826.

A szerzők  8 eset (3 nő, 5 férfi; 59-74 
év k ö zö tti betegek) k ap csán  ír ják  le 
egy ú jo n n an  felism ert gy o m o rrák tí-  
pus -  a kom ple tt in testina lis  m eta- 
p lasticus carcinom a (CIM C) -  kli- 
n ikopato lóg ia i sa játosságait. M ind 
a 8 ism erte te tt eset in filtrá lta  a sub 
m ucosus réteget, am i egyértelm űvé 
te tte  a dysplasiátó l való e lkü lön ítést. 
A d ag an at szám íto tt gyakorisága 
2,2%. Az itt  le írt esetek k ö zü l csak 
3 kerü lt felism erésre az első  en d o 
szkópos szövettani b iopszia v izsgá
latakor.

A CIMC eseteket egyéb in testinalis 
típusú  gyom orrákkal hason líto tták  
össze lokalizáció (n = 106), illetve az 
intestinalis m etaplasia (n = 16) vo
natkozásában. A következő jellegze
tességeket ír ták  le: 1. Az é re tt d ag an at
sejtek a vékonybélsejtek (kom ple tt in 
testinalis m etaplasia) jellem zőivel 
b írnak; sialom ucint ta rta lm aznak , 
MUC-2 pozitív  sejtjei vannak , a ke
feszegély CD10 (56C6) im m unfestő- 
dést ad. U tóbbi jelenség r itk á b b  volt 
a random  kiválasztott 16 kon tro llese t
nél. U gyanakkor a kontro llesetekben 
gyakoribb volt a su lfom ucinok je len 
léte, és a társuló  in testinalis m etap la
sia inkom plett volta. 2. A daganatos 
m irigyek elágazóak, kanyargósak, 
anastom osist, plexiform  s tru k tú rák a t 
képeznek; és ez jellem zőbb, m in t a 
cytologiai atípia. A m irigyek architec- 
turalis eltérései szem ben állnak  az in 
testinalis m etaplasia szabályos m irigy 
alakjaival. 3. A laesiók főleg a gyom or 
középső harm adában  helyezkedtek 
el, és kö rü lö ttük  fundusnyálkahár- 
tyára jellem ző m irigyeket észleltek, 
lazán elhelyezkedő m irigyekkel. 
A random  kiválasztott kontro llesetek  
lényegesen heterogénebbek voltak 
ebben a vonatkozásban. 4. A Ki-67 
proliferációs m arker im m unhiszto - 
kém ia zonális festődést ad o tt, akár
csak az intestinalis m etap lasiában; 
azaz a m irigyek alsó felére, h a rm a 
dára korlátozódott. 5. A 8 CIMC közül 
6 extenzív intestinalis m etap lasiához 
társult, am i a környező nyálk ah árty á
nak több m in t a felét érin tette .

Az ism erte te tt gyom orrák típus 
csak te rü letenként ta rta lm az  pato- 
gnom ikus részeket, ezért csak  több 
m intás biopsziától várható  a felism e
rése. Igazi d iagnosztikus k ih ívást je 
lent, am it csak fokozhat az a tény,
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hogy m asszív infiltráció esetén  sem  
fekélyesedik k i a laesio -  fö lö tte  a 
nyálkahártya duzzadt vagy ellapult. 
N yirokcsom óáttét, érinvázió egyik 
esetben sem  állt fenn.

Cserni G ábor dr.

Pszichiátria
Nagyfrekvenciás, agyi mélyállomá
nyi ingerléssel kiváltott átmeneti 
depresszió. Bejjani, B. P. és m tsai 
(Centre d ’ Investigation C linique, 
Höpital Pitié-Salpétriere 47 Blud. de 
l’Hopital, 75611 Paris CEDEX 13, 
France): N. Engl. J. Med., 1999, 340, 
1476-1480.

A basalis ganglionok fo lyam atos 
elektrom os ingerlésével e lő rehalado tt 
P arkinson-kóros betegek m ozgástel
jesítm énye jó l fenntartható. A szerzők  
20, a kétoldali N. subthalam icusba im- 
plantált elektródával végeztek sikeres 
kezelést.

Esetism ertetésként egy 65 éves n ő 
beteg bal oldali ingerlésre k ia lakuló , 
reverzibilis, rövid, depresszív rea k 
cióját m utatják  be. A 30 éves k ó r
lefolyással rendelkező, k lin ikailag  hi- 
pokinetikus-rigor dom ináns beteg  
L-DOPA-dekarboxiláz inh ib ito r-dop- 
am in agonista kom binációval végzett 
kezelése so rán  súlyos d iszkinézisek- 
kel jellem zett fluktuációt m u ta to tt. 
Kórelőzményében nem szerepelt dep
resszió, illetve a motoros vá ltozások
kal párhuzam os hangulati fluk tuáció  
sem. Egy-egy négypólusú e lek tró d át 
rögzítettek stereotaxiás m ű té t so rán  
a célterületen, m ajd a kábelkapcso la t 
beépítése u tán  az ingert adó, p ro g ra 
m ozható im pulzusgenerátort b eü l
tették  a subclavicularis régióba a bő r 
alá.

A 10. posztoperatív  napon  az e lek t
ródák  tesztelése során az egyik , bal 
oldali ind ítása  u tán  5 m ásodperccel a 
beteg arcára szom orúság ült ki, s írn i 
kezdett, ürességérzetről, levertségről, 
szom orúság- és rem énytelenség-ér
zetről panaszkodott. Kognitív és is
m ert m ódon csökkent m otoros fu n k 
ciói nem  változtak. Az ingerlés befe
jezése u tán  90 mp-cel panaszai m eg
szűntek, ső t inkább hipom án le tt kb. 
5 percre. M ásnap ugyanilyen e re d 
m ényt értek  el a stim ulációval. A 7 
m ás pozícióban lévő elektróda közül 
2 azonos, illetve egy ellenoldali in g e r

lése so rán  a park insonos tüne tek  ja 
vultak.

Egy h ó n ap p a l az elek tródák im- 
plantálása u tá n  annyira hatásos lett a 
kezelés az összes m otoros tüne te t il
letően, hogy az addig szedett gyógy
szereket el lehetett hagyni. A kérdéses 
elektróda helyének MRI elem zése 
során k iderü lt, hogy a bal oldali sub
stantia n ig ra  középső részében he
lyezkedett el a stimulációs vég.

A szerzők elméleti szem pontból is 
érdekesnek ta rtják  az esetet. Kérdés, 
hogy m ilyen transzm itte rrendszer le
hetett é r in te tt az ingerlés kapcsán, 
m ert az ingerlés néhány m m -es te rü 
leten h a to tt és az elektróda-pozíció 
távol volt n o rad renerg  és serotonin- 
erg rostok tó l. D opam inerg pályák 
szerepét is k izártn ak  tartják . Véle
m ényük szerin t GABA-erg projekciók 
aktiválódása lehet a m agyarázat a 
ventralis thalam oorb ito fron ta lis p á 
lyára gyakoro lt hatás révén. Az általuk 
észlelt je lenség hasonló lehet, m in t a 
bal oldali basalis ganglionok k ároso 
dásával já ró  agyi értö rténések  után  
kialakuló posts troke depresszió.

Dibó György dr.

Reumatológia
A krónikus derékfájás epidemiológiai 
mutatói. A ndersson, G. B. J. (A chicagói 
Rush-Presbyterian St. Luke Orvosi 
Központ, O rtopéd-sebészeti Osztálya, 
USA): Lancet, 1999,354, 581-585.

Bőven v an n a k  adataink a derékfájás 
gyakoriságáról általában, kevésbé a 
krónikus derékfájásról, részben azért 
is, mivel n incs pontos definíciónk. 
Általában a 7-12 hete ta rtó  derék 
fájást nevezik  k rónikusnak , vagy azt a 
derékfájást, m ely a várható  időn  belül 
nem gyógyul meg. M ások a visszatérő 
fájdalm akat is k rón ikusnak  nevezik. 
A tanu lm ányok  általában csak a tá p 
pénzzel k apcso la tos derékfájást elem 
zik. K rónikus derékfájás hátterében  
ritkán tu d u n k  kim utatn i jól m egfo
galm azható organikus kórokot.

(Ref: E lavu lt az a gyakorlat, mely 
szerint sokszor egy radiológiai m ód
szerrel k im u ta to tt degeneratív elválto
zást, fe jlődési rendellenességet stb. 
jelölünk m eg kórokként.)

Azt is valljuk, hogy a k rón ikus 
derékfájás sokszor pszichológiai, szo
ciális, gazdaság i m unkával kapcso la

tos p rob lém ákhoz kötődik. Egyes k u 
ta tók  kereken azt állítják, hogy a 
k rón ikus derékfájás, m indenekelőtt 
pszichoszociális problém ák jelzője. 
Óvatosan kell tehá t bán n u n k  a k ró n i
kus derékfájásra vonatkozó gyakori
sági adatokkal. A lakosság 70-85% -a 
szenvedő alanya a derékfájásnak, az 
éves prevalencia 15-45%. Az Egyesült 
Á llam okban a 45 év alatti korosztály
ban  a derékfájás a legelső a norm ális 
élettevékenységet korlátozó okok k ö 
zött, az o rvoshoz fordulás m ásodik  
leggyakoribb oka, a kórházi felvétel 
okai közö tt az ö töd ik , az összes m ű 
tétek okai közö tt a harm adik. Tehát 
súlyos népegészségügyi, egyúttal gaz
dasági p roblém a. Pszichogén ténye
zők -  anxietas, depresszió, szom atizá- 
ciós hajlam , stressz, m unkahelyi gon
dok  stb. -  fontos szerepet já tszanak 
kialakulásában.

A betegek 60-70% -a 6 héten belül, 
80-90% -a 12 héten  belül rendbe jön. 
A derékfájás ham arabb  javul, m int ha 
az isiásszal szövődik. Ha pénz is áll a 
háttérben  (táppénz, rokkantság), a ja 
vulás elhúzódik. H asonló tényező a 
m unkahelyi környezet, a jövedelem 
nagysága, az iskolázottság foka, a m un
káltatók m agatartása, s az a tény, hogy 
a derékfájós ügyvédhez fordult-e vagy 
sem. Tartós, egy éven túli m unkakép
telenség főleg pszichoszociális ténye
zőktől függ.

A derékfájás szinte törvényszerűen 
recidivál, 1 éven belü l a betegek 44%- 
ban, az egész életre vetítve a betegek 
85% -ban. A recid íva gyakoribb férfi
akban, 25-44 év között, m ásrészt igen 
gyakori nővérek és autóvezetők k ö 
zött, igen ritka  m unkavezetők között.

A felnőtt lakosság 5,5-7,5% -a de
rékfájás m iatt fordul orvoshoz, a k ró 
nikus fájdalm i esetek 17,9%-a a de
rékfájós. Érdekes, hogy az USA-ban
7-8-szor több  m ű té te t végeznek de
rékfájás m iatt, m in t például Skóciá
ban.

Eddig n incs m ég m ódszerünk a de
rékfájás p rim er prevenciójára, ezért 
a rra  kell tö rekednünk , hogy kivédjük 
a derékfájásos ep izód  káros következ
ményeit.

Temesvári I. Péter dr.

Sebészet
A sebész és a nukleáris medicina.
Krag, D., Moffat, F. (Dept, of Surgery, 
Univ. Verm ont, Burlington, and Divi-
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sión of Surgical Oncology, Sylvester 
Com prehensive Cancer Center, Univ. 
o f M iami, M iami, Florida): Lancet, 
1999,354,1019-1022.

M ár 1915-ben k im utatták , hogy  v itá 
lis festékkel m egjelölt ny irok  a szerve
zet körülhatárolt te rü le té rő l m egha
tározo tt nyirokcsom ócsoportokba, 
az ún. „őrszem” (sentinel) ny irokcso
m ókba folyik. Az 1950-es években ra 
d ioaktív  kolloidális anyagokat h asz
náltak  a daganatok regionális ny i
rokkeringésének felderítésére, m ajd  
1977-ben Cabanas pen iscarcinom á- 
nál m utatta ki, hogy az áttétképződés 
az őrszem -nyirokcsom ókban észlel
hető  először. Ebből azt a következte
tést vonta le, hogy a regionális ny i
rokcsom ó-kiirtás javallatá t a sen tinel 
nyirokcsom ó biopsziája alap ján  cél
szerű eldönteni.

1992-ben m elanom ás betegeknél 
kék festékkel végezték a ny irokrég ió  
feltérképezését (lym phatic m apping). 
A m elanom ás betegeken szerzett ta 
pasztalatok ösztönzést ad tak  további 
rad ioak tív  nyom jelzők, a lim foszcin- 
tigráfia és a gam m a-próbák  k ite rjesz
tésére.

Az 1999-ben A m sterdam ban  ta r 
to tt „First In ternational C ongress on 
the Sentinel Node in  D iagnosis and  
T reatm ent of C ancer” 600 résztvevője 
legtöbb adattal a m elanom a m a- 
lignum  és az em lőrák sentinel v izs
gálatáról számolt be, de colorectalis, 
vulva-, pajzsm irigy-, bőr- (nem  m ela
nom a), fej-nyak és m éhdaganatok  
folyam atban lévő vizsgálatairól is b e
szám oltak.

Szerzők véleménye szerint a daga
natos betegek nyirokkeringésének 
egyéni meghatározása rövidesen ru tin  
eljárás lesz, és az ún. „vak reszekció” 
csak kivételt jelent. A dolgozat ezután 
sorra veszi a fontosabb daganat-lokali
zációkat. Melanoma m alignum  esetei
ben a sentinel vizsgálat 6% -ban volt 
tévesen negatív. Lim foszcintigráfiához 
kis részecskéket tartalm azó anyagot 
használtak, például az an tim on-triszul- 
fid könnyen behatol a nyirokutakba, 
megjelöli az elvezető nyirokereket és 
k itűnő képet ad a nyirokcsom ókról. 
Nagyobb részecskék, például nem  
szűrt technécium kénkolloid, nem  jól 
abszorbeálódnak, képalkotásra kevés
bé alkalmasak, de az őrszem -nyirok
csom ókban szelektíve tárolódnak.

Az US National C ancer In s titu te ’s 
M ulticenter Selective Lym phadenec-

tomy Trial random izált vizsgálatokat 
végez m elanom ás betegeknél a sen
tinel ny irokcsom ók sta tusa  alapján 
tö rténő  megfigyelés, vagy elektív nyi
rokcsom ó-kiirtás eldöntésére.

Emlőrák. Jóllehet a nyirokcsom ók 
állapota a stádium beosztás alapja, a fe
leslegesen, negatív  ny iroksta tus ese
tén elvégzett ny irokcsom ó-k iirtás je 
lentős m orb id itással já rha t. Az ő r
szem -nyirokcsom ót kék festéssel 
80%-os biztonsággal (393/492), radio- 
nukliddal je lzett kolloiddal 85% -ban 
(919/992), a két technika együttes 
alkalm azásával a betegek 93% -nál 
(458/492) lehetett k im utatn i. M ulti
centrikus vizsgálatok szerin t a sen
tinel nyirokcsom ók 8% -a az axillán 
kívül helyezkedett el, és a pozitív  nyi- 
rokcsom ójú betegek 3% -nál csak az 
axillán kívüli ny irokrég ióban  volt á t
tét. A lim foszcintigráfiás vizsgálatok 
alapján az em lő bárm ely  részéből ext- 
raaxillarisan 20-86% -ban  az artéria  
m am m aria in te rna  m elletti ny irok
csom ók érin tettek . A jelenleg még 
vizsgálat alatt álló gam m a-kam erás 
képalkotás ígéri a legjobb eredm é
nyeket az axillán kívüli nyirokcsom ók 
felderítésére.

Szerzők felteszik a kérdést, vajon 
a sentinel nyirokcsom ó eltávolítása 
helyettesíteni fogja e em lőráknál az 
axillaris nyirokcsom ók kiirtását? A re
gionális lim phadenectom ia célja a stá
dium beosztás, a helyi kezelés és eset
leg, a túlélés javítása. Bárm ely eljárás 
használatával az őrszem -nyirokcso
mó k im utatása 97% -ban jelzi a hón- 
alji nyirokcsom ók érin tettségét. Nincs 
azonban biztos ada tunk  a helyi gyó
gyulás és a túlélés összefüggéséről. 
Ennek érdekében az NCI (National 
Cancer Institute) 4000, klinikailag  nyi- 
rokcsom ó-negatív beteg sentinel és 
axillaris nyirokcsom ó-kiirtáson átesett 
beteg vizsgálatát végzi. Az NSABP-32- 
nek nevezett vizsgálat elsődleges célja 
a túlélés, a hosszú távú helyi tu m o r
m entesség és a m orb id itás összefüg
gésének m egállapítása. H asonló  vizs
gálatokat az Egyesült K irályságban, 
O laszországban és az USA m ás köz
pontjaiban is végeznek.

Vizsgálat gamma-kamerával. Az őr
szem nyirokcsom ó-sebészet a m ű tő 
ben végezhető sugárzás-kim utatással 
egyszerűbbé vált. Erre a célra kicsiny, 
steril, adott esetben kem ény szövetek
ben is használható , igen érzékeny m ű 
szer lenne alkalm as, am ely valam eny- 
nyi, izotóppal jelzett te rü lete t k im u

tat. Ez lehetőséget ad arra, hogy m űtét 
közben lehessen m egbízható adatokat 
kapni.

Egyéb onkológiai alkalm azások  
Izotóppal je lze tt tum orasszociált mo- 
noklonális antitestek. R adioim m un- 
szcin tigráfiát vastag- és végbél, pete
fészek-, tüdő -, p rostata-, em lő-, has
nyálmirigy-, gyomor- és fej-nyak daga
natoknál végeznek. Kezdetben 11'In- 
jelzett m onoklonális egér-antitesteket 
(MoAb) használtak, azonban a m áj
áttétek kim utatása gyenge ered
m ényt adott, és sorozatvizsgálatokra 
a 99mTc-jelzés bizonyult jobbnak. A 
bíztató beszám olók ellenére az a n 
titest a lapú  diagnosztikus képalkotás 
és szöveti lokalizáció további vizs
gálatokat igényel.

Csontelváltozások. C sontáttétek 
korai k im utatására  k iterjed ten  hasz
nálják az izotópos vizsgálatokat. Á t
té tre  gyanús csontelváltozás b iopsziá
ja  nyílt sebészi beavatkozást igényel, 
am i nehezen  hozzáférhető gócok ese
tén nehézségeket okozhat. Izotópos 
eljárások elsődleges csontdaganatok 
k im utatásában  is segíthetik  a sebészt, 
így példáu l ez a választandó eljárás 
osteoid osteom a esetében, m ert csök
kenti a reszekció k iterjedését és jelzi 
az elváltozás teljes eltávolítását.

Som atostatin  és MIBG (methyl-io- 
do-benhyl-guanidin) receptor szcin- 
tigráfia. A som atosta tin -analóg  oc- 
reotid , je lzett " 'In -p e n te tro id  fo rm á
jában  k itű n ő  képeket ad a neuroen- 
docrin  daganatokról, de vizsgálják 
kissejtes tüdőrák , m alignus m elano
ma, egyes lym phom ák és em lőrák  k i
m utatására. G astrinom ás vagy insu- 
linom ás betegeknél az eljárás jobb 
vagy kiegészítője a CT- és M RI-vizs- 
gálatnak. K ülönösen eredm ényes ex- 
trahepaticus elváltozások és ny irok
csom ó-átté tek  k im utatására. G am m a
vizsgálat elvégzése a som astostatin - 
receptor-pozitív  szövetek k iderítésé
ben kü lönösen  jól segítheti a sebészt, 
m ert példáu l kis hasnyálm irigy- vagy 
egyéb elhelyezkedésű daganatok m ás
ként nehezen észlelhetők. U gyancsak 
hasznosnak  találták  a neuroblastom a 
in traoperativ  lokalizálására.

Nem daganatos kórképek  
M ellékpajzsm irigy-betegségek. A  m el
lékpajzsm irigy k im utatására 99mTc -  
sestam ibil alkalm as. A berráló m ellék
pajzsm irigy vagy reoperációnál kere
sett parathyreoidea-szövet lokalizálása
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nehézséget okozhat. A m ellékpajzs
m irigy  elhelyezkedésének m ű té t elő t
ti k im utatása  jelentősen m egröv id ít
heti a m űtét idő tartam át és k ite r
jedését. M ásodlagos m ellékpajzsm i
rigy-betegségeknél a szokatlan elhe
lyezkedésű és kiterjedésű m ellék
pajzsm irigy  lokalizálása je len tős se
gítséget nyújthat a sebésznek.

M áj- és epeúti betegségek. Az epe
hólyag m űködésének és az epe lefo
lyásának  kim utatására, eltérően  az 
u ltrahang tó l, a 99mTc-HIDA (hepato- 
im m uno-d iacetá t) igen alkalm as. 
E peú tm űtétek  után a hepatob iliaris 
scan ductalis ciszták, v isszam arad t 
epehólyagrészek az O ddi-sphincter 
elzáródása epeútkő-képződés, epe- 
csurgás, afferens kacs-szindróm a és 
epeútsérü lések  k im utatására hasz
nálható . Az izotópos képalkotás je len 
tős segítséget nyújthat m ájátü lte tés
nél. H epatom ás betegnél a m ű té t elő t
ti cson t scan kizárhatja a cso n tá t
téteket, hypoxiás, dyspnoés betegek
nél no rm ál m ellkasröntgen m ellett 
ventilla tiós -  perfúziós scannel k im u
ta th a tó  a hepatobiliaris sz indróm a, 
m áj-lép  szcintigráfiával m egállapít
ható  a  kóros májtérfogat. M űtét után, 
az á tü lte te tt máj érellátása és élettani 
m űködése izotópos eljárásokkal vizs
gálható . Ennek adatai seg íthetnek  a 
hepatocellu laris kóros m űködés elkü
lön ítésében.

A  szív izom za t m űtét elő tti p e r fú z i
ós szcintigráfiája. A szívm űtétek  p e
ri- és posztoperatív vizsgálata 201T1 
SPECT (single photon em ission com 
p u te rised  tom ography) fontos ada
tokat szolgáltat a szívizom zat m ű 
ködéséről. A perfúziós szcintigráfia 
biztonságos és kardiális, ér- és n a 
gyobb hasi m űtéteknél prognosztikus 
értékkel bír.

Vesesebészet. A sebésznek ada tokra 
van szüksége az átültetett vese p e rfú 
ziójáról, a vizeletképződésről és a n 
nak  elfolyásáról. M űtét u tán  a transz- 
p lan tá tu m  kilökődése vagy aku t tu- 
bu la ris  nekrózis, hosszú távon  az a r
té ria  renalis elzáródása m u ta tha tó  ki 
izo tópos módszerekkel. Vesesebészet
ben  az izotópos renográfia ad  felvilá
gosítást a vesék m űködéséről, veseel
távolítás tervezésénél a m ásik  vese 
m űködéséről.

Fertőzések. M űtét u tán i fertőzés 
fellépésekor radioaktív eljárásokkal 
m in d  a fertőzés helye, m ind  ism eret
len eredetű  láz a tályogképződés oka
kén t kim utatható .

Tüdőembólia. M űtét u tán i tü d ő 
em bólia nagy biztonsággal k izárható  
ventillációs-perfúziós szcin tig ráfiá
val, m íg az egyértelm űen pozitív  scan 
alátám asztja az em bólia k lin ikai d iag
nózisát.

[Ref: A z őrszem-nyirokcsomók v izs
gálata tovább finom ítha tja  az elter
jedőben lévő nem  radikális em lő m ű 
tétek javallatait, m ind  a sebészt, m ind  
a beteget fe lkészíthe ti a m ű té t várható  
kiterjedésére. Ugyanakkor tám ponto t 
adhat a többi adat, elsősorban a szö
vettani kép figyelembevételével a vár
ható prognózisra. Különösen fon tosnak  
tartom a nem  daganatos betegségek se
bészi kezelésében várható többlet ada
tokat, fő kén t a nehezen hozzáférhető  
vagy atípusos helyen lévő elváltozások 
kim utatásában. Azonban tú l a z egyes 
kórképek felderítésének olykor igen je 
lentős topográfiai és biológiai m egis
merésére, a dolgozat felh ívja  a f ig y e l
m et a daganatos és benignus kórképek  
diagnosztikai problémáira, va lam in t 
a m ű téti és d iagnosztikus szakm ák  
együttm űködésének fontosságára. Ez 
utóbbi a beteg és a sebész szám ára  
legoptimálisabban jó l fe lszerelt kö z
pontokban érhető e l]

Gyenes György dr.

Idiopathiás retroperitonealis fibrosis 
megnyilvánulása duodenum-obstruk- 
cióban. Takeshi A zum a és m tsai (D e
partm en t o f Urology, Kam eda Ge
neral H ospital, Chiba, Japán): J. Urol., 
1999,162, 1680.

77 éves férfi levertséggel és é tvágy ta
lansággal jelentkezik. Az an tinukleá- 
ris an titest tesztje pozitív volt, és 
em elkedett a CRP, a fibrinogénszintje, 
valam int a vörösvértest-süllyedés rá 
tája. A has-CT és MRI jobb oldali hyd- 
ronephrosist és hydroure tert okozó 
lágy szövetm asszát m u ta to tt az ao rta  
körül. A re tro g rad  urográfia és duo- 
denográfia a jobb  u reter és a d u o d e
num  extrinsic obstrukció ját fenn ta rtó  
szűkületet ábrázolt.

Biopsziát a sebészeti kockázata m i
att nem  végeztek. A leletek alapján idio
pathiás retroperitonealis fibrosist 
(IRF) tételeztek fel és 30 m g/d pred- 
nisolont adtak  per os. A panaszok és a 
tünetek jelentősen enyhültek. A pred- 
nisolont fél év m úlva hagyták  el, 
m iután a duodenográfia m egerősítette 
a nyombél szűkületének az eltűnését.

A ritka  IRF m in t a re troperitone
alis s tru k tú rák a t beborító  fibrosus 
szövet inkább  az urétereket szűkíti. 
A duodenum  obstrukció ja igen kivé
teles, eddig hat esetet ism ertettek.

Régen a d iagnózishoz laparoto- 
m iára volt szükség, m a a biopszia kü 
lönféle kockázata nélkül az em elke
dett We.- és a CT-lelet is elegendő.

Az IRF-kezelése főleg sebészi, de -  
m iként a szerzők  esete bizonyítja -  
egyedül a sz tero id  is hatásos m egol
dás lehet.

Kollár Lajos dr.

Szív- és érsebészet
Szívátültetés a szív sarcoidosisában. 
Explantált szíven végzett vizsgálatok.
Meyer, A. és m tsai (Med. Klinik, Kar- 
diochirurgie, Pathologie des U niversi
täts-Krankenhauses Eppendorf, H am 
burg; K ardiologisch-Im m unologi- 
sches Labor d e r U niversität M arburg, 
K rankenhaus G rolßhansdorf, N ém et
ország): D tsch. Med. W schr., 1999, 
124,1311.

Szisztémás sarcoidosisok 10-25%- 
ban a szíven is ta lálható elváltozás, 
am inek d ilatatív  cardiom yopathia és 
különböző ritm uszavarok  a következ
ményei. Felism erése akkor is nehéz, 
ha felvetődik gyanúja, am it a myocar- 
dium -biopszia képes egyedül igazol
ni. Egy 44 éves férfi esetét ism ertetik , 
akinek szívelváltozása hosszú ideje is
m ert és akinél eredm énytelen  konzer
vatív te ráp ia  u tán  sikeres szívátül
tetést ha jto ttak  végre.

A 40 éves férfinél m ár 19 éves ko
rában sorozáson  állapíto ttak  meg r it
m uszavart ven tricu laris extrasystolék 
form ájában, a m ellkasrön tgen  ekkor 
norm ális volt, de később ugyanezen 
vizsgálat alkalm ával felvetődött I. stá- 
dium ú sarcoidosis gyanúja, am it az
tán m ediasztinoszkópiával sikerült 
igazolni. U gyanekkor vetődött fel, 
hogy a folyam at a szívet is érintette, 
éppen az EKG-eltérések és AV-blokk 
form ájában. Szteroid terápia hatására 
a légzészavar tüne te i enyhültek, de 
ritm uszavarai változatlanok m arad 
tak. Ezután 36 éves korában  súlyos 
m unkadyspnoe, ajakcyanosis és bal- 
szív-dekom penzáció m iatt került sor 
először k lin ikai kezelésre. A tüdőben 
a folyam at p rogrediált, echográfiával 
jelentősen dilatált szívet ta láltak  a bal
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kam ra falának m ozgászavara nélkül. 
Először észlelték abszolút arrhy th - 
m iáját. A 129 kilós beteg állapota d i
gitalis és d iu retikum ok  ha tásá ra  ja 
vult, sőt a sinusrhythm us is helyreállt. 
N em sokára azonban Lown IVa típusú  
kam rai ES-ek m iatt került sor újabb 
nagy dózisú szteroidkezelésre, am it 
egy éven át folytattak.

Két év múlva súlyos balszív-elégte- 
lenség m iatt újabb felvételre került sor 
és kam rafibrilláció m iatt reanim álni 
kellett. Ebben az időpontban nem csak 
a tüdősarcoidosist, hanem  a szívét is 
érintő sarcoidosist sikerült igazolni a 
myocardium biopsziájával epitheloid- 
sejtes granulom ák formájával. Újabb 
nagy dózisú szteroid- és antiarrhyth- 
miás am iodaron-kezelést kezdtek és a 
beteg szívtranszplantáltak várakozó 
listájára került. Az újabb konzervatív 
terápia sem hozott eredm ényt, ezért 
defibrillátort kellett implantálni.

Közben a beteg súlya jelentősen 
csökkent, hőem elkedése van, RR: 85/60 
Hgmm, pulzus 96/min., a tö rzsön  szá
mos apró fekély pyoderm a gangraeno
sum következménye, em ellett köldök
sérv és bokaödém a. Nyugalmi dyspnoe 
32/min. légzésfrekvenciával. Feltételes 
dg: pneum onia és szívelégtelenség.

A laborparam éterek közül a w s.- 
süllyedés, C-reaktív protein és fvs.- 
szám emelkedett. M érsékelten anae- 
miás, a se.-elektrolitek kifejezetten 
csökkentek. Ugyanakkor jobb oldalon 
paracardialisan infiltratum  látszott, 
de pulm onalis granulom ákat és na
gyobb nyirokcsom ókat nem  találtak. 
A máj és a lép kifejezetten m egna
gyobbodott, az ACE-aktivitás viszont 
normális.

NYHA IV. stád ium ban  lévő dilata- 
tív cardiom yopathia m ia tt kerü lt sor 
szívátültetésre, am it konzervatív keze
léssel nem  sikerült rendezni. Az explan - 
tált szívből részletes im m uncitokém iai 
és im m unhisztológiai vizsgálatok tö r
téntek, melyek a cardiom yopathia im- 
m unpatogenezisére utaltak, hiszen en- 
dothel-sarcolem m a- és endocardium - 
ellenes IgA és IgG típusú  antitesteket 
sikerült kim utatni. Igaz, ezek nem  spe
cifikusak sarcoidosisokra, mivel egyéb 
cardiom yopathiákban is előfordulnak. 
Vírust nem  sikerült kim utatni.

A transzp lan táció  szövődm ény 
nélkül zajlott le, és im m unszup- 
presszív azath ioprin  + m ethylpredni- 
solon kezelést folytatva 4 év m úlva 
sem alakult ki akut GVHD; a sa r
coidosis ak tiv itását eddig az id ő p o n 
tig nem  észlelték.

A sarcoidosis szisztém ás m egbete
gedés és egy USA-ban pub liká lt közle
m ényben szekciók alkalm ával 76%- 
ban érin te tte  a szívet, am i az esetek fe
lében a betegek halálát okozta. M ind
eddig 7 közlem ény ism ert, melyek 
sarcoidosis m iatti szívátü ltetést is
m ertetnek . A m űté tnek  az a feltétele, 
hogy a folyam at a szom szédos szer
vekben ne aktiválódjon, nehogy  rá te r
jedjen a transzp lan tá lt szívre. A kon
zervatív kezelés esetleg m egnyújtja a 
beteg é le ttartam át, de végleges gyó
gyulást nem  hoz, hiszen több  éves ke
zelés u tán  az explantált szívben m in
dig ta láltak  kóros eltérést. T üdőátü l
tetésekből ism ert, hogy a sarcoidosis 
az a llograftban  újból m egjelenik, de 
ilyenkor a sz teroid terápia hatásos. Az 
ism erte te tt esetben szenzitív m oleku
láris-biológiai m ódszerekkel sem  si
került v írusfertőzést k im utatn i.

M inden eddig publikált esetben az 
átültetés sikeres volt, egyetlen esetben 
sem következett be kom plikáció egy 
kivétellel. Rem élhető, hogy a tran sz
plantációs m edicina segíteni fog a 
sarcoidosisok etio lógiájának a felis
m erésében.

Bán A ndrás dr.

WHO-tájékoztató
Dohányzás és időskori hallás. Matsch- 
ke, L. G. (Hannover): HNO, 1999, 47, 
599-601.

Fontos érzékszervünk, a fül, az élet fo
lyamán szám os terhelésnek és gyakran 
alig észrevehető károsodásnak van ki
téve. Ezeknek hatását az ún. „időskori 
nagyothallás” néven összegezhetjük. 
Újabb kutatások m egállapították, hogy 
ez a nagyothallás nem  elkerülhetetlen, 
de általában tipikus következménye az 
életkornak. Azonban ez a károsodás 
számos tényezőből tevődik össze.

Napi életünkben a m otorizált és 
technologizált környezet szám os hal
láskárosító tényezőt tartalm az, emellett 
ism ert a számos foglalkozás okozta 
zajbehatás. Ezeket m a m ár számos 
eljárással igyekszünk kiküszöbölni. 
Ennek ellenére a foglalkozási zaj erő
sen ronthatja a hallást. Ezekhez társul a 
nem  foglalkozási hangbehatások okoz
ta terhelés: szórakozási technika, já r
művek zaja és egyéb zajjal já ró  szóra
kozások, detonációk és lövési zajok.

Az időskorban kialakult halláscsök
kenéshez m ás környezeti tényezők 
is hozzájáru lnak , így táplálkozási

szokások, klim abefolyások és szocio- 
ökologikus környezet. De m eg kell em 
líteni az endogén behatásokat, m int a 
rasszikus tulajdonságok, genetikai fak
torok vagy m etabolikus folyamatok.

Az időskorban kialakult halláskáro
sodásban fontos szerepet já tszanak az 
ún. „lifestyle” faktorok. Ezekhez ta rto 
zik többek között a dohányzás, külö
nösen a cigarettázás. A dohányzás 
n iko tin tartalm a potenciális drog. Ez az 
európai országokban jelentősen rontja 
az egészségi állapotot. A dohányzás 
legjobban vizsgált anyaga a nikotin. 
Ennek hatását a szívre és a keringésre 
több m unkacsoport vizsgálta.

Dohányzáskor emelkedik az oxigén- 
felvétel szükségessége, a szén-monoxid 
kilégzése karboxihem oglobinhoz vezet, 
amely erős dohányosnál a gázcserénél 
az ossz-vértérfogat 15%-át blokkolni 
tudja. Bár a dohányfüst ezerszer több 
szén-m onoxidot tartalm az, m int am it a 
törvény a munkahelyen megengedett 
értékként megad, az erekre és keringés
re való hatását eltérően értékelik.

Az am erikai orvosi lapban, a JAMA- 
ban, nem rég megjelent tanulm ányban 
3753, 48 és 92 év közötti felnőtt bete
gen vizsgálták a dohányzási szokások 
és az időskori halláscsökkenés össze
függését (Cruickshanks és m unkatár
sai). Ebben kim utatták, hogy a do
hányosoknál 1,7-szeres a korai hallás
csökkenés rizikója, de nem csak a do 
hányosok, hanem  a passzív dohányo
sok is veszélyeztetettek a dohányzó 
környezet részéről. Több vizsgáló 
talált a passzív dohányos gyerm ekek és 
fiatalok recidiváló dobüri folyadék- 
gyülem e szem pontjából, am i a gyerek
kori hallóképességet rontja.

N ém et vizsgálatok k im utatták , hogy 
a dohányzás több em bert öl meg, m int 
a szerencsétlenségek, AIDS, alkohol, 
illegális drog, gyilkosságok és öngyil
kosságok összesen, és hogy a cigaret
tázás a m odern  ipari állam okban a 
rákhalálozás leggyakoribb és tudom á
nyosan kim utato tt oka, az orvosi 
érdeklődésnek a dohányzás alig áll 
előterében. Bár a NSZK-ban számos 
törvény szabályozza a nem  dohányzók 
védelm ét, az állam évenként 22 mil- 
liárdot profitál a dohányadóból.

A dohányzást vizsgáló jelenlegi ta
nulm ányokban is heves ellentétek ü t
köznek a különböző nézőpontok kö
zött. Ebben kevesebb orvosi és etikai, 
sokkal inkább gazdasági és politikai 
szem pont áll az előtérben.

Tolnay Sándor dr.
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Név Születési idő M unkahely
Elhalálozás
időpontja

Dr. B akonyi Tibor András 1961 Szekszárd Kh. Seb. o. szakorvos 1999. 10. 29.

Dr. Balogh József 1942 O rszágos Onkológiai Int. főorvos 1999. 11. 23.

Dr. Balás Gabriella 1925 D eszk Bölcsőde orvos 1999.12. 29.

Dr. Berki Imre 1922 M ohács körz. orv. nyugd. 1999.11.20.

Dr. Bodó János 1901 Cegléd főorvos nyugd. 1999. 08.18.

Dr. Csapó Sándor 1942 SOTE I. Gyerm. Kiin. egy. adjunktus 1999.11. 12.

Dr. Csordás István 1931 Főv. Á rpád  Kh. Gége o. oszt. v. főo. nyugd. 1999. 09.05.

Dr. D eák László 1933 M indszent háziorvos 1999. 09.28.

Dr. Fehér László 1952 M ohács háziorvos 1998. 02.24.

Dr. Felkai Béla 1922 Szeged -  SZOTE I. Seb. Kiin. egy. tanár nyugd. 1999.10. 22.

Dr. Fodor László 1926 Szekszárd ideggyógy. szakfőorvos nyugd. 1999.10. 04.

Dr. Gergely M árta 1931 Főv. Szt. Im re Kh. gyerm . gy. főorvos nyugd. 1999.11.29.

Dr. Héjjas József 1945 Szigetvár Ö nkorm . üzem orvos 1999.12. 19.

Dr. H orváth Andor 1933 Csepreg körz. orvos nyugd. 1999.11. 12.

Dr. Katona Irén 1936 Jászberényi Erzsébet Kh. TBC Gi. főorv. 1999.11.02.

Dr. Káldi Gábor 1956 Főv. ORFI Belgy. főorvos 1999.11.22.

Dr. Killi Éva Ágnes 1962 T örökbálin t SOKADIK KFT. fogorvos 1999.10.21.

Dr. Kováts Ákos 1941 Ő riszen tpéter körzeti orvos 1999.11. 18.

Dr. Kövecs Kálmán 1941 Főv. János Kh. Szájseb. fogorvos 1999. 09.24.

Dr. L adányi Károly 1936 Nagykálló M. Ideg.-Elmegy. Int. szakorv. nyugd. 1999.11.23.

Dr. M agyar János 1936 Sátoraljaújhely körzeti orv. nyugd. 1999.10. 22.

Dr. M ester Antal 1920 Pécs körz. gyerm . orv. nyugd. 1999. 09.04.

Dr. M olnár Borbála 1946 M iskolc Semmelweis Kh. szakorvos 1999.11.21.

Dr. N ém eth  András 1924 Szeged -  SZOTE I. Seb. Kiin. docens nyugd. 1999.10. 10.

Dr. Pálffy Olga 1933 Százhalom batta Egy. Eü. Int. üzemorv. 1999. 05.29.

Dr. Pónyi Sándor 1929 Szeged Fog. Kiin. fogszakorvos nyugd. 1999. 11.20.

Dr. R adnay Erzsébet 1922 Főv. XIX. Ri. fogszakorvos nyugd. 1999. 10. 29.

Dr. R ajki János 1917 Pécs MÁV lg. üzem orvos 1999. 12. 17.

Dr. Rózsa Sándor 1944 Jászberény V. Ri. főorv. 1999. 06. 06.

Dr. Sim on György 1938 M iskolc MKh. Mozg. Rehab, oszt. v. főorvos 1999. 10.01.

Dr. Szabó József 1926 M iskolc M. SZOT Főig. ell. főorvos nyugd. 1999. 09. 30.

Dr. Szondi György 1926 H atvan VKh. Bőrgy. oszt. v. főorv. nyugd. 1998.09. 06.

Dr. Takács Imre 1937 M akó Kh. Ri. igazgató-főorv. hely. (gége) 1999. 11. 16.

Dr. Tóth István 1925 Kisbér Egy. Eü. Int. üzem orvos 1999. 11.27.

Dr. Uj János 1912 Pécs -  POTE Fog. Kiin. docens nyugd. 1998.08. 13.

Dr. Z alay K. László 1925 Főv. M argit Kh. Labor oszt. v. főo. nyugd. 1999. 09.21.

Emlékezzünk kegyelettel rájuk, hivatásukat hűségesen és becsülettel teljesítő kollégáinkra.
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BESZÁMOLÓK

EBOE Konferencia Szegeden
1999. október 15-16.

„Két világ között létezünk,
Az egyik már halott,
A másiknak még nincs elég ereje, 
Hogy megszülessen.”

Arnold Mattheus (1845)

Az Egészségbiztosítási Orvosok Egyesü
lete (EBOE) 1992-ben Kecskeméten ala
kult. A legfelső vezetés gyakori személyi 
változásai nem segítették az egyesület 
működését, ezért az orvostársadalom sem 
tudhatott létéről.

Valódi működésről egy év óta beszél
hetünk: a mintegy 110 egészségbiztosítási 
orvosból 103 regisztráltatta magát. Az 
egyesület tavaszi közgyűlése döntött a 120 
éves jubileumi, tudományos konferencia 
rendezéséről, s így került sor a szegedi 
találkozóra.

A két nap alatt 15 előadás hangzott el 
három téma köré csoportosítva. Kiemelt 
szerepet kapott az egészségbiztosításban 
dolgozó orvosok helyzetének, szakmai 
kompetenciájának elemzése, összehason
lítása más nemzetek, megkülönböztetet
ten a német orvosok helyzetével.

A nyitó előadásban (jelen sorok írója 
tartotta) szó volt az egészségbiztosítás 10 
éves viharos múltjáról, a folyamatos vál
tozásokról. Az egymást váltó legfelső ve
zetők mellett egyetlen dolog nem válto
zott: az egészségbiztosítás orvosainak 
szervezeten belüli méltatlan kezelése.

A területi igazgatási szerveknél, a MEP- 
eknél, mindösszesen 110 orvos dolgozik 
(OOSZI-ban: 230). A felének 2 vagy több 
szakvizsgája van, illetve még másoddip
lomával is rendelkezik. Az átlagéletkor: 51 
év, a havi bruttó kereset viszont: 120 000 Ft 
(áprilisi adatok). Ugyanakkor egy-egy or
vosra évente 5-6 milliárdnyi egészségügyi 
kiadás (1-2 fekvőbeteg intézet, 3 szak
rendelő intézet, 65-75 háziorvos, védőnői 
szolgálatok, otthoni szakápoló szolgála
tok, gyógyfürdők, gyógyászati segédesz
köz forgalmazók stb.) ellenőrzése, a táp
pénzzel, rokkantsággal, segélyekkel, uta
zási költségtérítéssel, méltányossággal 
kapcsolatos ügyek orvosszakmai intézése 
jut. Szó esett azokról a motivációs tech
nikákról, amelyek segítsége nélkül igen 
nehéz eredményt elérnie bármilyen szer
vezetnek. Az OEP-re vonatkozóan: nem is
mert a cégfilozófia, mint alapkövetel
mény, amivel azonosulni lehetne, hiányzik 
a MEP-orvosokkal szembeni elvárás, kö
vetelményrendszer, a teljesítmény-érté
keléséről nem is beszélve. Nem jelent vi
gaszt, hogy az egészségügy egyéb terü
letein sem sokkal jobb a helyzet. Az egész
ségügy, a MEP-orvosok cégen belüli „súlya” 
megfelel az OEP Szervezeti és Működési 
Szabályzatában rögzítetteknek: az OEP 
26 főosztályából 4 kapcsolódik hozzájuk 
mindösszesen.

Az európai betegbiztosítókat jelle
mezte a Nemzetközi Kapcsolatok Főosz
tályának előadója Horváth Ágnes dr., kö
vetendő példaként ajánlva a holland és a

német betegbiztosítás rendszerét. Utóbbi
ról részletesen hallhatunk Szutrély Péter 
dr.-tól (Söllingen). A rendkívül hangu
latos, tanulságos előadásból többek között 
megtudhattuk: a német gazdaságban az 
autóipar után az egészségügy a második 
tényező például (Seehoffer után: kapitá
nyai: az orvosok), az „orvosi ellátásnak 
kielégítőnek, célszerűnek, gazdaságosnak 
kell lennie”, a német betegpénztár tiszt
viselő orvosainak átlagbére: 6-8000 DM 
havonta.

Az egyik legjobban várt előadást 
Juhász Ferenc dr. (OEP) tartotta. Beszá
molt a biztosítási orvosszakértői szakké
pesítés január elsejei akkreditálásáról, 
a szakvizsgára bocsátás feltételeiről, köve
telményrendszeréről, a szakmai kollé
gium megalakíthatóságáról.

Rónai Tibortól megtudhattuk, hogy az 
intelligens egészségügyi kártya beveze
tésével már 1984 óta foglalkozik az 
egészségpolitika. S bár több cég részt vett 
IC kártyájával az OEP tenderén, azt egyik 
sem nyerte el, a vonalkódos vény győzött.

Több előadó számolt be modell
kísérletről. A táppénzes monitoring rend
szerről Móricz Ferenc dr. (OEP) szólt. 
A megváltozott munkaképességűek új el
látórendszerének elméletét Balló Róbert dr. 
(EOP), a modellkísérlet eredményét Bükk- 
erdő Pál dr. (orvosigazgató helyettes Sal
gótarján) ismertette. A Nógrád megyei 
tapasztalatok megerősítették a már ismert 
tényt, hogy a mai helyzetben a rokkant
ságot igénylők gyakran kivizsgálatlanul, 
megfelelő dokumentáció nélkül és meg
felelő gyógykezelés hiányában kerülnek 
minősítésre. Az új rendszerben az igénylő 
csak akkor kerülhet minősítésre, ha az 
orvosszakértő rendelkezésére áll az illeté
kes háziorvos, foglalkozás-egészségügyi 
orvos, valamint a MEP ellenőrző főor
vosának véleménye.

Somlai András dr. beszámolt az Egész
ségügyi Minisztérium által meghirdetett 
irányított betegellátási modellről. Az elő
adást követő vita csak megerősítette a 
résztvevőkben a modell iránti „felemás” 
érzésüket.

A minőségbiztosítás-minőségellen
őrzési modulban elsőként Nagy Béla dr. 
részletezte az OEP ez irányú feladatait, 
hangsúlyozva: a biztosítottak számára 
vásárolt szolgáltatásokat, ill. a szolgáltatók 
körét döntően a biztosító elvárásainak 
kell befolyásolnia Belicza Éva dr. (SOTE 
EMK) a minőségi indikátorok szerepéről, 
jelentőségéről beszélt. Ahhoz, hogy a 
betegellátás mérhető, értékelhető és ter
vezhető legyen, annak valamennyi moz
zanatáról -  szervezeti funkciókról is -  
megbízható információk szükségesek. Az 
EBOE titkára Berecz Zsuzsanna dr. (MEP 
Szeged) a bizonyítékokon alapuló minő
ségbiztosítás ellenőrését elemezte. Az 
utóbbi alapja a szakértelem, a részvétel és 
a kommunikáció, aminek ellentmond sze
rinte az egészségbiztosítás meglévő hi
vatali struktúrája. „Mit tehetnek így a 
biztosítási orvosok?” kérdéssel zárta elő
adását.

Nem véletlen, hogy csupán két előadó 
választotta témául -  a MEP-orvosok mun
kájának lényegét jelentő -  intézményi, 
orvosi ellenőrzést. A két előadás világosan

tükrözte, hogy az ellenőrzéseknek még 
mindig nem tisztázottak sem az elvei, sem 
a gyakorlata, azok megyénként más és 
más mentalitással, más és más vertikális 
és horizontális mélységben történtek, tör
ténnek Medgyasszai Melinda dr. (orvos
igazgató helyettes, Veszprém) imponáló 
dokumentumelemzést mutatott be: a 10 
napon belül ismételten kórházba került 
betegek dokumentációját nemcsak a 
kötelező finanszírozási szempontból vizs
gálta, de feldolgozta a rendelkezésére álló 
teljes adattömeget. Ez alapján tartja kiemel
kedően fontosnak, hogy: „az egészség- 
politika a betegeket mint az aktuális tár
sadalom tagjait kezelje, figyelembe véve 
egészségügyi igényeik és szükségleteik 
mellett az ezeket generáló egyéb okokat és 
körülményeket is.” Mózes Imre dr. (orvos 
ig. h. Kaposvár) egy bírósági eljárással 
végződő ellenőrzést ismertetve világítja 
meg, milyen felemás helyzetet eredmé
nyezhet a módszertan, s a neki megfelelő 
jogi háttér hiánya.

A konferencia minden tekintetben jól 
sikerült. Az egészségbiztosításra jellemző 
bizonytalanság ellenére a hangulat vidám 
és bizakodó volt. A számos ismeretet 
nyújtó előadás mellett az egészségbiz
tosítás orvosainak végre lehetősége nyílt 
a szabad információcserére, a problémák 
megbeszélésére. Megállapodás született 
arról, hogy a legfontosabb megállapítá
sokat juttassa el az egyesület az OEP 
főigazgatójának.

Perjési Klára dr.

A (másod) főorvosok foglalkozási hely
zete baleseti sebészeteken. A nem önálló 
baleseti sebészek országos körkérdésé
nek eredménye. Blauth, M., Quirini, W., 
Meenen, N. (Unfallchirurgische Klinik, 
Medizinische Hochschule, Hannover): 
Unfallchirurg, 1999,102, 746.

A Német Balesetsebészeti Társaság 
(DGU) éves kongresszusán a Társaság 
1998 évi elnöke, Kinzl professzor körkér
déses felmérést szorgalmazott a vezetőség 
és tagság jobb együttműködése és a tagság 
aktivizálása érdekében. A kérdések meg
fogalmazására az 1998 novemberében 
Berlinben tartott kongresszus kétórás vi
taülése szolgált. A kiküldött 6 kérdés, és 
azokra beérkezett 105 válasz eredményét 
az alábbiakban foglalták össze.

1. Milyen témakört tart jelenleg a leg
fontosabbnak? A válaszok fele a baleseti 
sebészetnek az Európai Közösségben el
foglalt helyét ítélte a legfontosabbnak. 
A további válaszok a munkaidő szabályo
zását, financiális szabályozást, az állásokat 
és a letelepedést, kutatási kérdéseket és 
ezek anyagi fedezetét emelték ki. A bale
seti sebészetet elsősorban európai keret
ben kell meghatározni mind a képzés, 
mind a sérültellátás minősége szempont
jából. Érezhető a foglalkozás nagyobb 
biztonságára való törekvés.

2. Hogyan képzeli el a baleseti sebészek 
jövőjét európai keretben? A válaszok 
45%-a újólag kialakítandó baleseti se
bész-ortopéd szakorvosokban, 49%-a 
a sebészet keretén belül, vagy a jelenlegi
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súlyponti sebészetként, vagy a sebészet
ben egyenrangú tagként és csupán 6% tel
jesen önálló szakmaként képzeli el a bale
seti sebészek jövőjét. A szerzők itt nem 
zárják ki az első és harmadik megoldás 
kombinálását sem.

3. Mi a véleménye a teamorvos modell
ről és ezzel kapcsolatban a kórházon 
belüli specializálódásról? A válaszolók túl
nyomó többsége (86%) ezt a megoldást 
tartja követendőnek a baleseti sebészet 
számos részkérdésének jelentős fejlődése 
miatt.

4. A súlyosan sérültek milyen ellátását 
tartja elfogadhatónak Németországban? 
A 103 válasz közül 88 a politraumatizáltak 
ellátását feltétlenül a baleseti sebész fela
datának tartja, csupán 14 korlátozná 
néhány baleseti sebészeti központra az el
látást. (Egyetlen válasz tartja erre az 
aneszteziológiát is alkalmasnak.)

5. Milyen kutatási súlypontokat tart leg
fontosabbnak a jövőben? A legtöbb válasz a 
klinikai kutatást (utóvizsgálatok, randomi- 
zált prospektiv kutatások, jobb értékelési 
rendszerek) tartotta a legfontosabbnak, de 
sokan az experimentális munkát (bio
mechanika, szövettan stb.), illetve az alap
kutatásokat (géntechnológia, molekuláris 
biológia, biotechnológia stb.). A három ku
tatási terület megoszlása: 40%, 32%, 28%.

6. Véleménye szerint Németországban 
hol történjék a jövőben baleseti sebészeti 
kutatás? 68 válasz a multicenter, többdi- 
menziójú kutatást szorgalmazza (egy 
problémának különböző kérdésfelveté
seiben eltérő helyeken történő kutatását). 
Csaknem ugyanennyien tartják alapve
tően szükségesnek az iparral való együtt
működést (67 válasz). 42 válasz különösen 
szorgalmazandónak tart projekteket, 
egy-egy vezető intézménnyel való háló
zatszerű együttműködését. Csupán 20

válasz javasolja a kutatásnak központokra 
korlátozását (oligocentrikus kutatás).

A körkérdést csupán első lépésnek tekin
tik. A Társaság Elnöksége már megszavazta, 
hogy a DGU éves gyűlésének programjában 
olyan ülést is tartsanak, amelyen egyes fel
vetett kérdések információival és megvita
tásával foglalkoznak. A következő témákat 
tervezik:

-  Munkaidő törvény -  következményei 
a nem önállók számára;

-  A baleseti sebészet jövője az európai 
keretben;

-  A továbbképzés aktuális kérdései;
[Refi Tekintettel arra, hogy a hazai

baleseti sebészet sok közös vonást mutat 
a némettel, és hogy az európai keretben 
működés számunkra is mind aktuálisabbá 
válik, hasonló kezdeményezések talán a 
Magyar Traumatológiai Társaság szá
mára is hasznosak lennének.]

Kazár György dr.

Új ACE-gátló a hazai 
gyógyszerpalettán

Fosinopril tartalmú új ACE (angiotenzin 
convertáló enzim) gátlót mutattak be a 
Bristol-Myers Squibb Company magyar- 
országi leányvállalatának a Pharmavit Rt.- 
nek azon a rendezvényén, melyet egybekö
töttek a Budapesti Állatkert „legbölcsebb” 
lakójának, a hóbagolynak, az örökbefoga
dási ceremóniájával. Több mint kétszáz 
hazai, magas vérnyomásos betegekkel fog
lalkozó orvos volt az állatkertben a rendez
vény vendége. Ez a két esemény azért kap
csolódott össze, mert a hóbagoly lett a cég 
új, hipertónia és szívelégtelenség kezelésé
ben „legbölcsebb megoldás”-ként bemuta
tott gyógyszere, a Monopril szimbóluma.

Magyarországon a legtöbb ember 
(53%) szív- és érrendszeri betegségben 
hal meg, ebből kétharmaduk a népbeteg
ségnek számító magas vérnyomásban 
szenved. Ez Magyarország felnőtt lakossá
gának kb. 30%-a.

Ez a fosinopril hatóanyagú új gyógyszer 
az ACE-gátlók csoportján belül is kiemel
kedő tulajdonságokkal rendelkezik. Mint 
köztudott, az ACE-gátlók adásának több 
előnye is van [nem befolyásolják számot
tevően a beteg közérzetét, olyan esetekben 
is adhatóak, mikor a magasvérnyomáshoz 
más betegség is társul (asztma, cukorbe
tegség, ischaemiás szívbetegség), kevés 
mellékhatásuk van (köhögés a leggyako
ribb), csökkentik a vesék magas vérnyomás 
okozta károsodását]. Az ACE-gátlók általá
nos előnyei mellett a fosinoprilnek még 
több kedvező felhasználási előnye is van. 
Napi egy tabletta bevétele mellett 24 órán 
keresztül fejti ki hatását, ami igen sze
rencsés, hiszen valamilyen tevékenységhez 
kötve lehet rögzíteni a beteg tudatában 
a gyógyszer bevételének időpontját (1. idős 
beteg). Diabeteses hipertónia kezelése 
során is sikeresen alkalmazható, mert sze
dése alatt csökken a vércukorszint is. Az 
ACE-gátlók szedésekor ismert mellékhatás, 
a köhögés sem jelentkezik a Monoprilt 
szedő betegeknél. Legnagyobb előnye még
is az, hogy veseelégtelenségben szenvedő 
betegek is szedhetik, mert nemcsak a vesé
ben, hanem a májban is kiválasztódik 
(50-50%), és a vese romló működése esetén 
a kiválasztódás hangsúlya a májra tevődik 
át. Sikeresen alkalmazható cardialis decom- 
pensatióban is, és otthoni kezelésre is kitű
nően alkalmas, amivel is meg lehet spórolni 
a kórházi ellátással járó betegápolás költ
ségeit.

Bárkovits Sarolta

KÖNYVISMERTETÉSEK

Ernährungsmedizin (Szerkesztették: H.
K. Biesalski, R Fürst, H. Kasper, R. Kluthe, 
W. Pölert, Ch. Puchstein, H. B. Stühelin) 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 
1999. ISBN 3-13-100292-1.708 oldal

A könyv az 1995-ös első kiadás után bőví
tett, átdolgozott formában jelent meg újból. 
Alapját a Német Orvosi Kamara (Bundes
ärztekammer) táplálkozási orvostan cur- 
riculuma képezi. A népes, 72 szakembert 
magában foglaló, szerzői gárda valóban 
átfogó, napjaink táplálkozástudományi 
eredményeit bemutató művet alkotott.

A táplálkozási orvostan céljait és fela
datait a következőkben foglalják össze: 
az anyagcsere élettana és biokémiája, 
az egészségesek táplálkozásának alapjai, 
a táplálkozás, mint a megelőzés eszköze, 
betegek speciális táplálkozási és étrendi 
követelményei, az élelmiszerek és a táp
lálkozás ellenőrzése, minőségi kérdések. 
Mintegy vezérelvként idézik a népi böl

csességből született közmondást: „Az evés 
és ivás tartja egyben a testet és a lelket.” 

Elsőként a táplálkozás alapjaival fog
lalkoznak, így a testösszetétel vizsgálatá
val, a tápláltsági állapot meghatározásá
val, az energia-háztartással (az energia 
mérési módszerei, energiaszükséglet, 
energiaegyensúly), a táplálékfelvétel neu- 
rális és hormonális regulációjával. Erre 
építik rá a tápanyagok anyagcseréjének és 
élettani hatásainak bemutatását. Foglal
koznak a szénhidrátok, a zsírok, a fehérjék 
emésztésével, felszívódásával, metaboliz- 
musával, a szervezeten belüli funkcióival. 
A szénhidrátok mellett külön fejezetet 
kaptak a rostok is. A vitaminok tárgya
lását a víz- és elektrolitháztartás témaköre 
követi, a savbázisegyensúly kérdéseivel 
együtt. A tápanyagok sorát a makro- és 
mikroelemek zárják. A fejezetet a funk
cionális élelmiszerekről szóló rész zárja, 
amelyben részletezik a preventív hatású 
nutritiv és non-nutritív élelmiszer alkotó

részek felhasználásával kialakított, cél
zott összetételű élelmiszerek („designer 
food”), a megelőzés vagy az egészség meg
tartása vonatkozásában különös jelen
tőséggel bíró tápanyagok („nutraceuti- 
cals”) jelentőségét, amelyek főként a nö
vényekből származnak („phytochemi- 
cals”). A funkcionális élelmiszerek eredeti 
(japán) meghatározása szerint „olyan fel
dolgozott élelmiszerek, amelyek tápláló 
tulajdonságokon túlmenően a szervezet
ben specifikus folyamatokat pozitívan be
folyásolnak”. Az Egyesült Államokban 
szintetikus anyagok hozzátételét is meg
engedik. A funkcionális élelmiszerek egy 
részénél baktériumok játsszák a főszere
pet a kedvező hatásban. Lehetnek olya
nok, amelyekben élő baktériumok (lacto- 
bacillusok, bifidobacteriumok), azaz pro- 
biotikumok vannak, mások elősegítik 
ezek elszaporodását a béltraktusban, tehát 
prebiotikus anyagokat tartalmaznak, a 
harmadik csoportban mindkettő meg
található, ezek a szünbiotikumok.

Az elméleti alapok lerakása után 
a gyakorlati kérdések következnek: táp
lálkozás a különböző életkorokban.
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Olvashatunk a koraszülöttek, a csecsemők 
táplálásáról, a gyermekek, a serdülők, a 
felnőttek, az öregek helyes táplálkozásá
ról, amelynek az alapja mindenkor az 
energia- és tápanyagszükséglet. Külön fog
lalkoznak a terhesek és a szoptató anyák, 
valamint a sportolók táplálkozásával. Utób
binál hangsúlyozzák, hogy csak tudomá
nyosan megalapozott táplálkozási javasla
tokat lehet meggyőzőnek tekinteni és alkal
mazni. Egyes szubjektív tapasztalatok nem 
tekinthetők általános vezérfonalnak.

Az energiaháztartás zavarainál fejte
getik a túlsúly problémáját gyermek- és 
serdülőkorban, a felnőtteknél, a sovány
ságot és az éhezési anyagcserét, valamint 
az idősek malnutricióját. Ismertetik a 
fehérjében és energiában hiányos táp
lálkozás következményeit, a stressz meta- 
bolikus kihatásait. Fontos rész a táp
lálkozás és az immunállapot összefüg
géseinek szemléltetése. Ebben a fejezet
ben találkozunk a táplálkozás pszi
choszomatikus zavaraival is (anorexia 
nervosa, bulimia nervosa, a túlevés, 
„binge eating”).

A következő nagy fejezetben foglalták 
össze táplálkozás-, illetve étrendfüggő be
tegségek széles körét: a tápcsatorna be
tegségeit, a hyperlipoproteinaemiákat, 
a szív- és érrendszeri betegségeket, a 
cukorbetegséget, a jódanyagcsere és a 
pajzsmirigy-betegségeket, a veleszületett 
anyagcserezavarokat, a bronchopulmona- 
lis betegségeket, a táplálékallergiát, bőr- 
gyógyászati betegségeket, a HlV-fertőzöt- 
tek és az AIDS-betegek táplálkozását, 
a rosszindulatú daganatokat, a hyperuri- 
caemiát és köszvényt, a húgyköveket, 
a vesebetegségeket, a csontrendszer és fo
gak betegségeit, továbbá az alkohol protek
tiv és károsító hatásait. Tulajdonképpen ez 
a fejezet képezi a könyv gerincét és egy
ben a praxis szempontjából legfontosabb 
részét.

A zárófejezet a „Gyakorlati táplálkozási 
orvostan” címet viseli. Útmutatásokat ad a 
táplálkozási ajánlások gyakorlati alkal
mazására, a táplálkozási tanácsadás mód
szereire az orvosi tevékenység során, 
a racionális dietetikára és gyógyélelme- 
zésre. Hasznosságuk és hátrányaik, veszé
lyességük szempontjából áttekinti az al
ternatív étrendeket. Vázolja az enterális 
és parenterális mesterséges táplálás elveit 
és gyakorlatát. Foglalkozik a gyógyszerek 
és a táplálék kölcsönhatásaival, a has
menés és az obstipatio „házi” szereivel. 
Bemutatja az idősek közösségi ellátásá
nak lehetőségeit is. Végül az élelmiszer
biztonság körébe tartozó kérdésekkel 
(az élelmiszerek minősége, biztonsága, 
romlása, élelmiszer-toxikológia) zárják 
a fejezetet.

A könyvet jól szerkesztett tárgymu
tató teszi könnyen kezelhetővé. A munka 
nélkülözhetetlen olvasmány a gyakorló 
orvosok, a gyógyélelmezéssel foglal
kozók, a táplálkozási és élelmezési szak
emberek számára. Hézagpótló jellegét 
az is aláhúzza, hogy magyarul hason
ló jellegű kézikönyv nem áll rendelke
zésre.

Biró György dr.

Fehér János dr., Hagymási Krisztina dr.: 
Rajtunk is múlik!
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1999.
114 oldal

Fehér János dr. és Hagymási Krisztina dr. 
könyve az egészségvédelem hiányt pótló, 
korszerű összefoglalása. Az alcím: „Kor
szerű életmódprogram -  növekvő élet
kilátások”, jól foglalja össze a tényeket.

Az „Előszó” Hippokratész időtálló gon
dolatával kezdődik: „Az életmódra 
vonatkozó szabályokat a betegek hasznára 
kamatoztatom majd erőm és belátásom 
szerint, megóvva őket a bajtól és a kár
tevéstől”. A szerzők idézik Galénoszt is, 
„Az egészségvédelemről” című munkáját. 
Helyesen rögzítik, hogy „a betegségek 
kezelésére fordított költségek világszerte 
aránytalanul magasabbak, mint a betegsé
gek megelőzésére fordított kiadások”. 
Alapvető megjegyzések a következők is: 
„A prevenció a terápiánál minden vonat
kozásban olcsóbb, így dicséretes minden 
olyan vállalkozás, amely a betegségmeg
előző programok bővítését, a szűrések el
terjedését, a lakosság egészségnevelését, 
egészséges életre nevelését szolgálja. Kor
szerű egészségügyi szűrőközpontok ré
vén, személyre szóló életmód ajánlások
kal, szakorvosok felügyelete alatt végzett 
rendszeres szűrővizsgálatokkal az idő 
előtti morbiditás, mortalitás csökkent
hető, az aktív, rokkantságmentes évek 
száma növelhető, az életminőség javít
ható.”

A „Bevezetés” megállapítja, hogy a ma
gyar lakosság egészségi állapota lehan
goló. Mind több a megbetegedés és a halá
lozás -  a viszonylag fiatal korcsopor
tokban is -  a dohányzás, a helytelen 
táplálkozás és a csökkenő fizikai aktivitás 
miatt. A halálozások 50%-a megelőzhető 
lenne! A megelőzés jelentősebb, mint a 
kezelés. Az olvasó megismerkedhet az el
sődleges, a másodlagos és a harmadlagos 
megelőzés (a rehabilitáció) fogalmaival.

A továbbiakban epidemiológiai adatok 
találhatók, ábrák és táblázatok szemlél
tetik a születéskor várható élettartam 
alakulását, az azt befolyásoló tényezőket. 
A kötet érdeme, hogy külön foglalkozik 
az egyes életkorokban még várható átla
gos élettartammal. Néhány betegségcso
port (vérkeringési megbetegedések, daga
natok, külső okok) standardizált, 0 és 64 
év közötti mortalitását is feltünteti. Az 
egyik táblázat döbbenetes számokat ad: 
halálozások a leggyakoribb halálokok sze
rint Magyarországon (a légzőszervek 
rosszindulatú daganata, a heveny szívin- 
farctus, az agyérbetegségek, májbetegsé
gek stb.).

„Rizikófaktorok”, fejezet címe, felsorol 
több olyan halálokot, amely rettenetes 
mennyiségű halálesetet idéz elő: dohány
zás, alkohol, toxikus szerek, lőfegyverek, 
motoros járművek, tiltott szerek stb.

Igen tanulságos gondolatokat fogal
maznak meg a szerzők az egészségügyi 
szolgáltatások minőségéről és kapacitásá
ról. Talán nem is szükséges megemlíte
nünk, hogy Magyarország az egészség
ügyre fordított kiadások országok szerinti 
összesítésében nem egészen előkelő 
helyen áll...

Fehér János dr. és Hagymási Krisztina 
dr. könyvének egyik fő fejezete: „A beteg
ségek megelőzése, primer prevenció”. 
Ábra szemlélteti Európa összlakosságá
nak és azon belül a 60 év felettiek arányá
nak folyamatos emelkedését. Előbb az 
agy-szív érrendszeri megbetegedések 
témája kapott helyet kiemelve többek kö
zött a vérnyomáscsökkentés problémáit. 
Ezután a daganatos megbetegedéseket 
tárgyalja az egyik alfejezet. Néhány ol
dalon a 2. típusú cukorbetegségről és 
a csontritkulásról korszerű, megelőző 
szemléletű anyag van.

„Egészséges életmód” -  szintén alapo
san és közérthetően megfogalmazott fe
jezet. „Alkoholfogyasztás” -  ábrákon lát
juk az alkoholfogyasztás mennyiségének 
növekedését Magyarországon, és azt is, 
hogy döbbenetesen emelkedik hazánkban 
a májcirrhosis mortalitása. Folytatódik 
a kötet a dohányzás tárgykörével, kiemel
ve a fiatalokra, a gyermekekre gyakorolt 
káros hatást, és méltatva a passzív do
hányzás hátrányait. Lényeges mondat: 
„Az orvos, az egészségnevelő, felvilágosító 
propagandák szerepe kiemelendő a do
hányzás csökkentésében, illetve az elsőd
leges megelőzésben”. Balesetek -  felhívják 
a figyelmet a háztartási balesetekre is. 
Fizikai aktivitás -  „a mozgásszegény élet
mód a legfontosabb krónikus betegségek
ből adódó halálozás 28%-áért tehető 
felelőssé”. Táplálkozás -  nem vigasztaló 
számértékeket idéznek a táblázatok a táp
anyagfogyasztásról, az egy főre jutó napi 
átlagos mennyiségről, a fontosabb élel
miszerek és élvezeti cikkek fogyasztá
sáról.

A szerzőknek köszönjük, hogy össze
foglalták az időszakos egészségügyi vizs
gálatokra vonatkozó ajánlásokat. Táblázat 
foglalja össze az ajánlásokat tünetmentes 
felnőttek preventív, profilaktikus ellátá
sára (például vérnyomásmérés, emlő
szűrés, nőgyógyászati szűrés, a látásé
lesség ellenőrzése, hallásvizsgálat).

Az „Összefoglalás” hangsúlyozza a ma
gyar lakosság egészségi állapotának „igen 
lehangoló” voltát, azt, hogy a halálozások 
50%-a megelőzhető lenne.

Az „Irodalom” 53 bibliographiai adatot 
sorol fel, külföldi és hazai szerzők 
munkáit is.

A „Melléklet” is nagyon fontos: az 1998 
decemberében Budapesten, a Klinikai 
Megelőzési Orvostudományi Társaság ál
tal rendezett konferencia ajánlásait tárja 
elénk. A megelőzés és egészségmegőrzés 
általános szempontjait consensus-kerek- 
asztal résztvevői állították össze. Tárgyal
ják -  többek között -  a klinikai orvoslás 
keretében végzett korszerű megelőzés 
és egészségmegőrzés alapfeltételeit, a máj
rák megelőzését, az idült légúti betegségek 
megelőzésében a dohányzás szerepét, az 
osteoporosis megelőzését, a prevenciót 
onkológiai téren.

A kötet végén orvosi szótár segíti az 
olvasót.

Fehér János dr. és Hagymási Kriszti
na dr. értékes kötete hézagpótló szakiro
dalmunkban. Reméljük, hogy mielőbb 
újabb kiadását is kézbe vehetjük.

Vértes László dr.
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HÍREK

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelő- 
intézet tudom ányos p ro g ram ja  az 
1999/2000. tanévben 
2000. feb ru á r 2-án, szerdán 18 órakor 
Dr. Kállai Á rpád  (Vasúteü. Kht. Sze
ged): Jó indulatú  em lőelváltozás diag
nosztikája és kezelése 
Dr. Blazsek Péter (Pszichiátriai gon
dozó): Szorongásos zavarok a m in 
dennapi orvosi gyakorlatban 
Dr. Nemes András (Hetényi G éza Kór
ház): Stroke gyerm ekkorban 
Dr. Tötök Zsuzsanna (Neurológiai osz
tály): Gyerm ekkorban kezdődő  idio- 
patiás epilepsia? (esetism ertetés) 
Szöllősi M arianna (Neurológiai osz
tály): A z  ápoláslélektan n ap ja in k 
ban

A Magyar Reumatológusok Egyesü
lete dél-magyarországi Szekciójának
tudom ányos ülése
Békéscsaba, 2000. április 08. (szom 
bat)

A rendezvény  alkalm ával m eghívott 
előadók ism erte tik  a rheum ato id  
a rth ritissze l kapcsolatos legújabb 
eredm ényeiket a reum atológiai k lin i
kai gyakorlatban. A tudom ányos p ro g 
ram ban e referátum ok m ellett lehető 
séget b iz to sítu n k  bejelentett e lőadá
sok m eg ta rtá sá ra  is.
A tu d o m án y o s ülésre tiszte lettel 
m eg h ív u n k  m in d en  érdeklődőt. K ér
jük, am en n y ib en  előadást k íván  ta r 
tani, p rezen tác ió jának  összefoglaló
já t legkésőbb  feb ruár 8-ig készítse 
el, és k ü ld je  el a szervező iro d a  ré 
szére.
R egisztrációs díj nincs, a résztvevők 
szám ára ebédet biztosítunk.
Dr. Balázs T ibor reum atológus főor
vos, a hely i szervező bizottság elnöke, 
Réthy Pál Kórház, 5600 Békéscsaba, 
Gyulai út.
A jelentkezéseket kérjük az alábbi 
cím re kü ldeni:
G yulatourist, 5700 Gyula, E szperantó  
tér 1.
Tel.: 66/463-026, fax: 66/463-367. 
E-mail: gytour@ gyula.hungary.net

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Budai Regionális Vérellátó Központ 
Vércsoportszerológiai Osztálya (Bp. 
XI., Karolina út 19-21.) klinikai 
transzfúziológiai tevékenységre orvos 
m unkatársakat keres. K linikai tran sz
fúziológiai gyakorlat vagy szakvizsga 
előnyt jelent. Transzfúziológiai szak
vizsga lehetőséget biztosítunk.
Bérezés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: dr. Jakab Judit oszt. vez. h. 
főorvosnál, a 372-4258-as telefonon.

Egészségügyi term ékeket forgalm azó 
cég orvosokat keres o rvoslátogatói 
m unkakörbe az egész ország te rü le
tére.

A Fővárosi Önkormányzat Szt. János 
Kórház orvos igazgatója (1125 Buda
pest, D iósárok ú t 1.) pályázatot h irdet

a Budai M eddőségi Központban bioló
gusi, em briológusi állásra. 
K örülm ény: hum án em briológiai -  in 
vitro  fertilizációs labo ra tó rium ban  
végzett gyakorlati, de nem  ku ta tó  je l
legű m unka .
Feltétel: tudom ányegyetem en b io ló 
gia-bio lógus szakon végzettség, m axi
m um  5 éve.
Előny: angolnyelv-tudás (állami nyelv
vizsga bizonyítvány), já rtasság  a szö
vettenyésztés területén, kém iaszak, 
labo ra tó rium i jártasság.
Bérezés: megegyezés szerint. 
Betölthetőség: azonnal 
Jelentkezés: Dr. Konc János főorvos
nál, te lefonon: 356-5656,458-4580.

Kisteleki Egészségügyi Közhasznú 
Társaság ügyvezető igazgatója (6760 
Kossuth u. 19.) felvételt h irdet l f ő f ü l -

Sebészi C02 laser, 30 W  teljesítm ényű, 
eladó. Tel.: 06-96/326-674.

UTILIS 1.0 házi-, gyerek-, üzem orvosi 
rendszer egyben. Az összes jelentést 
autom atikusan elkészíti (50 000 Ft). 
K arbantartással csak 30 000 Ft!
Kérje ingyenes, posta i dem overzión- 
kat.
(1)256-7076,(20) 9686-373, 
(1)418-0270,(20) 9524-536

Meghívó
A Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum II. Bel
klinikája és a Debreceni Akadémiai 
Bizottság Onkológiai Munkabizott
sága 2000. március 27-én 16 órakor 
konferenciát rendez „QUO VADIS 
MEDICINA? A z  ezredforduló onkohe- 
m atológiája” cím m el.
A leukaem iákkal és lym phom ákkal 
foglalkozó előadások u tán  m egbeszé
lés és fogadás várja az érdeklődőket. 
(A konferencia helye: DAB Székház, 
Debrecen, Thom as M ann u. 49.)

orr-gégész szakorvosi állásra, azon 
nali belépéssel.
Feltétel:
-  orvosi diplom a,
-  szakorvosi oklevél
-  szakm ai önéletrajz,
-  erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.
Lakás m egbeszélés szerint.
Jelentkezni lehet: dr. Vígh József ügy 
vezető igazgatónál (6760 Kistelek, 
Kossuth u. 19.). Tel.: 62/259-611.

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház és Rendelőintézet já 
róbeteg-ellátási orvos igazgatója állást 
h irdet a Szakorvosi R endelőintézet 
Traum atológiai osztályára -  változó 
m unkahelyre -  1 f ő  traum atológus 
szakorvosi, 1 f ő  szakvizsga előtt álló 
orvos részére.
Jelentkezés: dr. Zágh István főorvos
nál, Á rpád K órház, 1041 Budapest, 
Á rpád út 126. Tel.: 369-7457.
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Egy teljesen átlagos 
reggel. Mert véd 
az Adalat (3ITS.
Az Adalat G ITS 24 órán keresztül védi 
betegei szívét és érrendszerét. Reggel is!

Adalat GITS

További részletes információkért kérjük 
olvassa el az alkalmazási előiratot, vagy 
forduljon irodánkhoz: Bayer Hungária Kft.
1012 Budaoest. Pálva utca 4-fí. Telefon: 212-1540



...az
alkoholelvonás 

modern terápiájában

GEROT PHARMAZEUTIKA Magyarországi képviselet
H-1024 Budapest, Buday László u. 12. Tel.: (36-1) 345-4533, Fax: (36-1) 345-4526
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