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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 te
rületéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek 
a mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolat
ban 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 kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.

Kéziratok: A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gép
írással, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi 
szerzőnek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az eset
re, ha a szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), keywords;
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 (feltün
tetve 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) lé
nyegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csu
pán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lé
nyegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás 
hossza igazodjon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt -  
külön-külön -  ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefog
lalóban sem szerepelhetnek.

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

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidí
tésekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó 
számára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mon
datban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi 
bevezetést 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 azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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 megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények 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 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.

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

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A., Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-1-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015-2023. 
Rónai P., Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalata
ink. Orv. Hetik, 1982,123, 2293-2298.

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kéz
irat 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 
lapon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetle
ges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepel
jen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidíté
sek 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 kö
zölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

10. „Az Orvosi Hetilap egységes arculatának érdekében a meg
jelenő munkák helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár 
(Akadémiai Kiadó, Budapest. 1992) által ajánlott írásmódot 
tartjuk irányadónak.”

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha már
kanév 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.: 857. 1463

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben törté
nik meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen 
útmutatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



A hazai májtranszplantációk értékelése patológiai 
szempontból

Patonai Attila dr.1, Nemes Balázs dr.* 2, Görög Dénes dr.2, Kóbori László dr.2, Sótonyi Péter jr. dr.2,
Fehérvári Imre dr.2, Weszelits Viola dr.2, Doros Attila dr.2, Dallos Gábor dr.2, Schaff Zsuzsa dr.1 és2
Perner Ferenc dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, I. Patológia és Kísérleti Rákkutató In tézet 
(igazgató: Szende Béla d r.)1
Transzplantációs és Sebészeti Klinika (igazgató: Perner Ferenc d r.)2

A szerzők a Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klini
káján 1995 januárjától 1999 decemberéig 74 betegen 81 
alkalommal elvégzett ortotopikus májátültetés eredmé
nyeit vizsgálják elsődlegesen a rejectiók és egyéb poszt
operatív szövődmények patológiájának figyelembevéte
lével. A májtranszplantáció kapcsán elvégzett biopsziás 
vizsgálatokra, valamint az autopsziás esetek feldolgozá
sára az egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató In
tézetében került sor. A közel öt éves időszak alatt a 
transzplantált májakból vett 205 vastagtű-biopszia, to
vábbá 74 explantált máj, 7 retranszplantált máj allograft 
és 22 autopsziás eset került elemzésre. A transzplantáci
ók indikációját első helyen a különböző etiológiájú 
cirrhosis (n = 57) képezte. Ezt követték az akut májelég
telenség (n = 10), valamint a daganat (n = 7) miatt 
transzplantációra került esetek. Nemzetközileg meghatáro
zott és elfogadott „protokoll" időpontban vett biopsziás 
(„0", 7 napos, 6 és 12 hónapos) anyagot 116 esetben, 
„nem protokoll" (a graft diszfunkciója miatt vett) bi
opsziás anyagot 73 esetben vizsgáltak. Különböző sú- 
lyosságú akut rejectio 62 alkalommal fordult elő. Szövet
tanilag igazolt krónikus rejectiót 7 esetben tapasztaltak. 
Ezek közül 4 jellegzetes „eltűnő epeutak szindrómának", 
egy habos sejtes arteriopathiának, kettő nem definiálha
tó epeútvesztéssel járó elváltozásnak felelt meg. A halál
esetek oka 9 alkalommal a beültetett graft elégtelensé
ge, egy esetben több szervi elégtelenség, 3 betegnél 
szeptikus sokk, további 4 esetben kivérzés, 2 alkalommal 
kardiális elégtelenség és 3 betegnél egyéb elváltozás 
volt. A szerzők a hazai eredmények alapján megállapít
ják, hogy a patológiai vizsgálatnak jelentős szerepe van a 
májtranszplantáció kapcsán a donor máj állapotának 
megítélésében, a beültetett májban gyakori akut, vala
mint a ritkább krónikus rejectio értékelésén kívül a fellé
pő további fontos szövődmények differenciál-diagnosz
tizálásában.

Kulcsszavak: májátültetés, akut-krónikus allograft-rejectio, bi- 
opszia

Rövidítések: OLTX = „orthotopic liver transplantation” (ortotopikus
májátültetés); HCC = hepatocellularis carcinoma; CCC = cholangio- 
cellularis carcinoma; VBDS = vanishing bile duct syndrome („eltűnő 
epeutak” tünetegyüttese); PAS = perjódsavas-Schiff reakció; PBC = pri
mer biliaris cirrhosis; PTLD = „posttransplantation lymphoproliferative 
disease” (transzplantációt követően kialakuló lymphoproliferativ be
tegség); CMV = citomegalovírus; AST = aszpartát-transzamináz; 
ALT = alanin-transzamináz; ALP = alkalikus foszfatáz; a-GST = alfa- 
glutation-S-transzferáz; MOF = „multi organ failure” (többszervi elég
telenség); RAI = rejectio aktivitási index; PSC = prim er sclerotisáló 
cholangitis; GIST = gastrointestinalis stromalis tumor

Pathological evaluation of different complications of 
orthotopic liver transplantation in Hungary. A total of 
81 orthotopic liver transplantations were performed on 
74 patients between January 1995 and December 1999 
at the Department of Transplantation and Surgery of the 
Semmelweis University in Budapest. Indication for trans
plantation was liver cirrhosis in 57 cases, 10 patients 
were transplanted due to fulminant liver failure, while 7 
patients underwent transplantation because of liver me
tastasis of different semimalignant tumours. During the 
above period, retrospective studies on 205 pre- and 
posttransplantation liver biopsies, 74 explanted livers, 7 
explanted liver grafts and 22 autopsy cases were per
formed at the First Institute of Pathology and Experi
mental Cancer Research of the Semmelweis University in 
Budapest. A number of 116 protocol biopsies (dates as 
zero time, 7th day, 6th month and 12th month) and 73 
non-protocol biopsies (taken due to liver allograft dys
function) were analysed. Different gradings of acute re
jection -  characterised by trias of portal inflammation, 
venous endothelitis and bile duct damage -  were de
tected in 62 cases. Chronic rejection occurred in 7 pa
tients, with 4 cases of vanishing bile duct syndrome and 
one of the case of foam cell arteriopathy, add to 2 cases 
of chronic rejection characterized by undetermined bile 
duct damage. The present study includes the evaluation 
of 22 autopsy cases according to liver transplantation in 
Elungary, with the finding that liver allograft insuffi
ciency was the main cause of mortality. Authors con
clude that pathomorphological analysis has an impor
tant role in relation to  liver transplantation.

Key words: liver transplantation, acut and chronic allograft re
jection, biopsy

1963-ban Starzl és m unkatársai végeztek először sikeres
nek m ondható -  több m in t másfél évnyi túlélést biztosító 
-  OLTX-et. Ezt követően a 80-as évektől napjainkig a 
korszerű, hatásos imm unszuppresszív terápiás lehetősé
gek megjelenésével az Egyesült Á llam okban és Nyu- 
gat-Európában a máj transzplantációt egyre gyakrabban 
és jobb eredményekkel alkalmazzák k rónikus és akut 
végállapotban lévő májbetegségek („end stage liver di
seases”) gyógyítására, abban az esetben, m ikor a májbe
tegség m ár egyéb m ódszerrel nem kezelhető (9, 14, 15).
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H azánkban, 1983-ban Szécsény és m tsai a Semmelwe
is Orvostudom ányi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján 
végeztek először OLTX-t. Az ezt követő években még 3 
alkalommal került sor m ájtranszplantációra, majd 1995 
januárjától szervezett program keretében kezdődtek el a 
rendszeres májátültetések a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján 
(24). A májátültetésekhez szükséges patológiai vizsgála
tokra (explantátumok, protokoll és nem  protokoll bi- 
opsziák), továbbá az autopsziák értékelésére az I. sz. Pa
tológiai és Kísérleti Rákkutató In tézetben került sor.

Közleményünk célja, hogy a biopsziás és autopsziás 
anyagok retrospektív analízise a lap ján  képet nyújtsunk a 
hazai m ájtranszplantációk u tán  fellépő szövődmények 
patológiai vonatkozásairól. Szeretnénk felhívni a figyel
met a patológiai vizsgálatok jelentőségére a transzplan- 
tátum ból biopsziával igazolt olyan elváltozások eseté
ben, m in t az akut és krónikus rejectio, az alapbetegség 
kiújulása, posztoperatív eltérések vagy infekciók megje
lenése, valam int az ezek kapcsán felmerülő differenci
ál-diagnosztikai problémákra.

Anyag és módszerek
1995 januárja és 1999 decembere között 74 betegnél 81 májátül
tetés történt, melyek között 8 retranszplantáció szerepelt. A 
transzplantáltak között 5 gyermek volt. A transzplantációk in
dikációit az 1. táblázat mutatja. Összesen 74 májtranszplantált 
betegtől származó 81 explantátum anyagát és a transzplantált 
májakból vett 205 tűbiopsziás anyagot vizsgáltunk. A biopsziás 
anyagok és explantátumok megoszlását a 2. táblázatban foglal
tuk össze.

A májbiopsziás anyagokat két csoportra osztottuk:
a) Elkülönítettük az ún. protokoll szerint vett biopsziás 

mintákat, melyek vételére meghatározott időpontokban, a graft 
állapotától függetlenül került sor. A nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően a következő „protokoll” szerint vettünk tűbiop
sziás mintát:

1. táblázat: A hazai májtranszplantáció megoszlása etiológia 
alapján (n = 47)

Indikáció Etiológia Esetszám

Cirrhosis HCV 24
cryptogen 4
primer biliaris (PBC) 6
PSC 5
autoimmun 5
alkoholos 10
szekunder biliaris 1
Wilson-kór 1
cirrhosis összesen 56

Congenitalis fibrózis 
(máj + vese)

1

Cirrhosis + HCC 1
HCC cirrhosis nélkül 1
CCC
T umormetasztázis

1

leiomyosarcoma 1
malignus carcinoid 1
GIST 1

Toxikus májnekrózis/akut 
májelégtelenség

10

Budd-Chiari-szindróma + 1
magasan differenciált HCC
Összesen: 74

2. táblázat: A donor májból és a májallograftból vett biopsziás
minták megoszlása (n = 205)

Biopsziák Esetszám

Protokoll
a./Preperfúziós 16
b./Posztperfúziós 58

(,,0”.biopszia)
7. nap 30
6. hónap 16
12. hónap 12

Összesen protokoll 132
Nem protokoll 73
Biopszia összesen 205

-  donor májból vett preperfúziós biopsziás minta;
-  graft állapotát közvetlenül a reperfúziót követően mutató, 

ún. nulla időpontban vett biopsziás minta („0” vagy „zero time 
biopsy”) (2, 4);

-  7. napon vett kontroll biopsziás minta;
-  6. és 12. hónapban vett -  a graft aktuális állapotát mutató 

kontroll biopsziák;
-  az egyéves posztoperatív túlélést követően az évenként 

egyszeri anyagvétel (2, 31).
Megjegyzendő, hogy a protokollhoz hozzátartozik az ötéves 

túlélés után 2 évenként rutinszerűen végzett biopszia, azonban 
ilyen anyagunkban még nem szerepel (28).

b) Gyakran szükséges a graft romló funkcióinak hátterében 
a graftkárosodás mértékét és jellegét hisztológiai vizsgálattal is 
megerősíteni, továbbá annak súlyossági fokát megállapítani. 
Az akut rejectio megfelelő elbírálásához minimálisan 5 portális 
terület állapotát kell megfigyelnünk és értékelnünk (6). Az akut 
rejectiók értékeléséhez a Banff-rendszert (6), a krónikus hepa
titisek aktivitásának megítéléséhez a módosított Knodell- 
indexet használtunk. Az akut rejectio súlyosságának meghatá
rozásához az általunk is alkalmazott Banff-konszenzus (1994) 
(6) alapján elfogadott és kidolgozott tézisek használatát java
solják. Az akut rejectio aktivitása ezenkívül számos különböző 
külföldi transzplantációs centrumban dolgozó munkacsoport 
által kidolgozott klasszifikáció szerint is meghatározható (5, 
13). A megadott értékek szerint az akut rejectio súlyossága a 
portális infiltrátum jellege, az epeutak érintettsége és a vénás 
endothel gyulladásos elváltozásai alapján 0-9-ig terjedő fokozatba 
sorolható. Ennek alapján az akut rejectióként értékelt biop
sziás minta az ún. RAI (Rejectio Aktivitási Index) alkalmazásá
val enyhe, közepes vagy súlyos fokúnak minősíthető. RAI < 4 
érték esetében enyhe, RAI = 4-6 pontértékek között közepes 
fokú, RAI > érték felett pedig súlyos fokú akut rejectióról be
szélünk (6).

3. táblázat: Az allograftok rejectiós elváltozásainak megoszlása a 
vizsgált májbiopsziás mintákban (n = 62 + 7)

Biopsziavétel ideje < 1 hó 1-6 hó >6 hó

Rejectiók megoszlása (esetszám)
Akut rejectio (n=62,100%)

enyhe 33 (51, 2%) 26 5 2
mérsékelt 25 (41,9%) 24 1
súlyos 4 (6,9%) 4 -

Krónikus rejectio (n=7)
vanishing bile 
duct szindrómával 4 1+1* 1 + 1*
habos sejtes 
arteriopathiával 1 _ 1
nem definiálható 
epeútvesztéssel 2 - 2

* retranszplantáció

436



4. táblázat: A hazai májallograft retranszplantációk a klinikai eltérések és az eltávolításra került graft vizsgálata alapján (n = 7)

Klinikailag észlelt eltérések Patológiai elváltozás Esetszám

Súlyos akut rejectio, emelkedett májenzimek 
(AST, ALT), icterus

Masszív fokális és konfluáló májsejtnekrózis, súlyos portalis 
gyulladás, endothelitis, R3 súlyos akut rejectio

1

Artéria hepatica-trombózis Masszív, konfluáló részben intraparenchymalis, részben 
subcapsularis májnekrózis

2

Elégtelen artéria hepatica-működés beinduló, 
majd fokozatosan romló májfunkció, icterus

Multifokális infarktusok és nekrózisok a májgraftban 
centrolobularis nekrózis, cholestasis, epeductus-proliferáció, 
RÍ enyhe akut rejectio

1

Emelkedett májenzimek (ALP, GGT), 
súlyos icterus, krónikus rejectio

Krónikus rejectio, cholangitis, cholangiofibrosis, 
erős intracanalicularis és intracelluláris cholestasis

3

Az ún. „nem protokoll” biopsziák vizsgálatára különböző 
időpontokban klinikailag manifesztálódó graftdiszfunkció ese
tén (icterus, emelkedett ALT-, AST-, ALP-, GGT- és újabban 
a-GST-érték) került sor (32).

A biopsziák alkalmával nyert és az explantátumokból ké
szült minták egy része hagyományos, más része gyorsított, vá
kuummal kombinált mikrohullámmal működő hisztoproceszor- 
ral került paraffmos beágyazásra, melynek során az értékelhető 
anyag már egy óra múlva rendelkezésünkre állt (16).

A metszetek fixálása 10%-os neutrálisra pufferezett forma
iinban, víztelenítése hagyományos módszerrel történt. A met
szetek szövettani festésére a rutin HE (hematoxylin-eosin) fes
tésen kívül PAS, E-PAS (emésztett-PAS) reakciót, bizonyos 
esetekben picrosyrius, Shikata-féle orcein és Berlini-kék festé
sek mellett fagyasztásos eljárást is alkalmaztunk.

Eredmények
16 esetben értékeltünk donor májból vett biopsziás szö
vetm intát. Vizsgálatunk során a donor májak m inden 
esetben beültetésre alkalmasnak bizonyultak. Három eset
ben teljesen ép májat, 6 esetben kiscseppes zsíros dege
nerációt (a zsírtartalom 10-30% között volt), 2 alkalom
mal mérsékelt fokú fibrosis és 6 m intában különböző 
m értékű lipofuscinosist észleltünk. Enyhe, aspecifikus 
hepatitist 2 alkalommal láttunk. M ind a 16 máj m űködé
se m űtét alatt beindult, egy esetben az elégtelen artériás 
keringés progresszív máj elégtelenséget eredményezett 
(1. ábra).

Az 58 posztperfúziós „nulla időpontban vett” biop
sziás anyagban -  ezeket közvetlenül a máj beültetése 
után a reperfúzió (revascularisatio) megindulását köve
tően, egy órán belül vettük -  kettő kivételével m inden 
esetben észlelhető volt a beültetett máj adaptációs káro
sodása, melyet a szakirodalom prezervációs károsodás 
néven említ. A prezervációs károsodás jelensége anya
gunkban, 5 esetben unicelluláris nekrózisban és 20 esetben 
ún. sebészi hepatitisben nyilvánult meg. A posztperfú
ziós m inták  közül 62-ben különböző m értékű akut re- 
jectiót és 7 krónikus rejectiót észleltünk. A vizsgált m in
ták közül 24-ben nem volt jelentősebb kóros eltérés (3. 
táblázat).

Az akut rejectiót változó m értékű portalis gyulladás, 
endothelitis, valamint epeútkárosodás jellemezte (2. ábra). 
A vizsgált akut rejectiók között leggyakrabban (51,2%) 
enyhe (RÍ) fokú rejectio fordult elő, ennél kevesebb (41,9%) 
volt a mérsékelten súlyos (R2) esetek száma (3. ábra), 
míg legritkábban (6,9%) súlyos fokú (R3) akut rejec- 
tióval találkoztunk (3. táblázat). Az eddig észlelt akut 
rejectiókhoz minden alkalommal társult különböző sú- 
lyosságú intracelluláris jellegű cholestasis. A súlyos, akut

rejectióban néhány sejtre korlátozódó nekrózist és két 
m intában apoptotikus májsejtek megjelenését is észlel
tük.

Krónikus rejectiót a vizsgált, több m int kétéves perió
dus alatt 7 esetben diagnosztizáltunk. A transzplantált 74 
beteg közül 7 esetben volt szükség az allograft eltávolítá
sára (4. táblázat), ezek közül 3 alkalom m al krónikus 
rejectio okozta a beültetett májgraft elégtelenségét. Az 
egyik esetben a krónikus rejectio cholangitisszel, a másik 
esetben cholangiofibrosissal társult. Epeútvesztéssel, 
epeutak eltűnésével (VBDS) járó krónikus rejectiót két 
alkalommal, habos sejtes arteriopathiát egy esetben tud
tunk igazolni (4. ábra).

A vizsgálatunkban szereplő betegek poszttranszplan
tációs anyagaiban több esetben észleltük az alapbetegség 
kiújulását. Egy beteg, aki cholangiocellularis carcinoma 
m iatt lett transzplantálva, 3 hónappal az OLTX után hunyt 
el generalizált áttétek kialakulása következtében, a tu
m or multiplex megjelenése a graftban is jó l észlelhető 
volt (5. ábra). A biopsziás minták között különböző aktivitá
sú, visszatérő HCV-hepatitist 24 esetből 16 alkalommal, 
a graftban rekurráló autoim m un hepatitist egy alkalom
mal észleltünk.

A 74 m ájtranszplantált beteg közül ezen összefoglaló 
leadásáig eltelt időszakban 22 (27%) beteget vesztettünk 
el. Az elhalálozások okai közül a leggyakoribbak: graft 
elégtelensége, szeptikus állapot, vérzés és kardiális elég
telenség (5. táblázat).

5. táblázat: A májtranszplantációt követően elhunytak haláloki 
megoszlása (n=22)

Diagnózis Esetszám (%)

Graftelégtelenség 9(41)
akut rejectio 1
krónikus rejectio 2
cholangiofibrosis, cholangitis 1
artéria hepatica-trombózis 1
panlobularis masszív májnekrózis 1
HCV-rekurrencia, fibrosis 1
rekurráló autoimmun hepatitis 1
vena cava-torzió, nekrózis 1

Szeptikus állapot, szepszis 3 (13,6)
MOF (többszervi elégtelenség) 1 (4,54)
Tályogosodó pneumonia 1 (4,54)
Vérzéses sokk, kivérzés 4 (18,18)
Kardialis elégtelenség 2 (9,09)
Generalizált tumorrecidíva (CCC) 1 (4,54)
Vérzéses agylágyulás 1 (4,54)
Összesen 22 (100)
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1. ábra: Az artéria hepatica trombózisa miatt kialakult 
nekrózisok (világos területek) májallograftban
2. ábra: Súlyos fokú (R3) akut rejectio
Jellegzetes a hepaticus véna subendothelialis infiltrációja, a venulitis. 
A nyíllal jelölt szakaszon az endothel római vízvezetékhez hasonlóan 
megemelkedik, endothelitis alakul ki. (HE, X 100)

3. ábra: Mérsékelten súlyos fokú (R2) akut rejectio
Jól megfigyelhető portalisan főként lymphoidok és eozinofil sejtekből 
álló jellegzetes, gyulladásos infiltrátum kialakulása. (HE, X 100)
4. ábra: Krónikus rejectio epeútvesztő szindrómával (VBDS)
A kis epeutak eltűnnek a portalis traktusok jelentős részéből, helyettük 
gyér lymphoid-sejtes infiltráció és fibrosis jelenik meg. (HE, X 100)
5. ábra: Cholangiocelluláris májrák (CCC) kiújulása 
májallograftban

Megbeszélés
Az átültetésre szánt máj állapotának megítélését a sebész 
végzi a donor máj makroszkópos vizsgálatával, melyhez 
a patológus is csatlakozhat a beültetendő máj gyorsfa- 
gyasztásos vagy m ikrohullám ú technikával készült pre- 
perfúziós m inta szövettani értékelésével. Néhány eset
ben -  főként a recipiens m ájban lévő tum or vagy akut 
m ájnekrózis jelenléte esetén -  szükség lehet a tran sz
plantáció  alatt is patológiai vizsgálat elvégzésére. A pre- 
perfúziós donor máj-biopszia jelentősége abban van, hogy 
szám os, a donor máj átültetését kizáró elváltozás vagy el
térés m ellett további, a graft m űködését befolyásoló el
változások is értékelhetőek (12, 25).

Nemzetközileg elfogadott szem pontok szerint a hisz- 
tológiai vizsgálat alapján beültetésre akkor nem ta rtjuk  
alkalm asnak a donor májat, ha abban a következő elvál
tozásokat lehet találni:

-  súlyos fokú, tehát a májlebenykék volumenének több 
m int 60%-ában (az University of Nebraska Medical Cen
ter adatai szerint ezen érték csak 45% lehet) nagycseppes 
(macrovesicularis) zsíros degeneráció;

-  multifokális vagy extenzív hepatocellularis nekrózis;
-  súlyos, a lebenykékbe terjedő krónikus portalis gyul

ladás;
-  prom inens periductularis vagy „bridging” -  vagyis a 

portalis tereket hídszerűén összekötő -  fibrosis vagy cir
rhosis. Az interlobularis fibroticus szeptum ok maximális 
szélessége nem haladhatja meg az epeductusok átmérőjét;

-  centrális nekrotikus részt tartalm azó granuloma- 
tosus eltérés;

-  malignus elváltozás.
Az enyhe (< 30%), illetve mérsékelt (30-60%) fokú 

nagycseppes elzsírosodás, valamint a kiscseppes elzsíro- 
sodás és a lipofuscinosis viszont nem képezi a májátülte
tés kontraindikációját (21).
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A prezervációs károsodás szövettani megjelenése leg
gyakrabban sinusoidalisan a neutrofil granulocyták hal
mozott megjelenésében, az ún. „sebészi hepatitiszben, 
néha a jellegzetes, a kis nagyítással pöttyösnek látszó kép 
m iatt „spottyform”-nak nevezett egysejtes (unicelluláris) 
hepatocellularis nekrózis formájában, máskor ballonszerűen 
duzzadt, elhaló májsejteket körülvevő microabscessusok 
képében jelentkezik (11). Egyes szerzők szerint, ha a 
„nulla” időpontban vett biopsziás anyagban nagyszámú 
neutrofil leukocytát észlelünk, az egyértelműen hajla
mosít prim er graftelégtelenségre, esetleg későbbi rossz 
graftfunkcióra (4).

A poszttranszplantációs elváltozások igen sokfélék le
hetnek, melyek közül a fontosabbakat a következőkben 
emeljük ki.

A fontosabb posztoperatív szövődmények: (18, 26)
-  ischaemiás direkt m ájkárosodás, cholestasis, hiper- 

akut rejectio;
-  a sebészi komplikációk, artériás-vénás rendszer és 

epeutak elváltozásai (különösen a porta  hepatis terüle
te), az anasztomózisok komplikációi;

-  immunológiai mechanizmussal kifejlődő gyakoribb 
akut és később ritkább, krónikus rejectio;

-  fertőzés, opportunista infekció megjelenése a graftban;
-  az előzőeknél általában ritkábban az alapbetegség 

kiújulása (rekurrencia, reaktiváció);
-  PTLD, alkalmanként gyógyszer okozta károsodás 

fordulhatnak elő.
A hiperakut rejectio vagy más néven antitest-mediálta 

(humorális) kilökődési reakció esetében a kilökődést köz
vetlenül a beültetett szerv antigénjei (ezek leggyakrabban 
az I. osztályú MHC antigének) ellen term elődő antitestek 
okozzák a transzplantációt követően akár néhány óra 
múlva, de előfordulhat egészen a poszttranszplantációs
7. napig. Megállapítható, hogy ez a típusú rejectio a vese 
és szív allograftok esetén viszonylag gyakori, a m ájátül
tetés esetében viszont elég ritka és lassabban fejlődik ki, 
m int az előzőekben említett két szerv esetében. A hiper
akut rejectióban szövettanilag kiterjedt koagulációs és 
vérzéses nekrózisnak megfelelő elváltozásokat lehet ész
lelni, melyhez gyakran társul az ép, vagy károsodott (nek- 
rotizáló) artériákban, valamint vénákban a fibrintrombusok 
képződése. Jellemző lehet az immunhisztokémiailag k i
m utatható IgM és Cl q komplexek jelenléte, a korai stádi
umban IgG és C3 depozitum ok megjelenése. A hisztoló- 
giai kép nagymennyiségű vörösvértest és sinusoidalis 
granulocyta felhalmozódását m utatja, hasonlóan a pre
zervációs károsodáshoz (20). A diagnózis felállításához 
feltétlenül ki kell zárni a graft artéria hepatica vagy vena 
hepatica trombózisát.

Az allograft egyik leggyakoribb és legtöbb problémát 
okozó elváltozása az akut rejectio, mely anyagunkban 
különböző súlyosságban, de nagy gyakorisággal volt je
len.

Ez a leggyakoribb típusú kilökődési reakció, főként 
specifikus sejtek (T-lymphocyták és lymphoblastok, eozi- 
nofil granulocyták, monocyták) közvetítésével megindított 
cellularis immunválasz. Az akut rejectio a transzplantá
ciót követő 7. és 60. nap között lép fel leggyakrabban és 
klinikai tünetein kívül, igen jellegzetes szöveti képet is 
m utat (1 ,8 ,20). Az akut rejectio immunológiailag legin
kább az epeductusok hámsejtjei és a portalis vagy centrá

lis vénák endothelsejtjei ellen irányul. A kilökődött em
beri májallografton végzett vizsgálatok a II. osztályba 
tartozó MHC antigénjei közül a HLA-DR/Ia típusú  anti
gének fokozott expresszióját igazolták a m ájgraft epeút
jainak hámsejtjeiben (7). Szintén máj allograft-biopsziákon 
végzett vizsgálatok szerint, az I. osztályú M HC komplex 
HLA-A és HLA-B antigénjeinek fokozott m egjelenése az 
akut rejectiók 81%-ában bizonyítható, továbbá ezen an
tigének ilyenkor a hepatocyták sejtm em bránján is kim u
tathatók (20, 29, 30).

Az akut rejectiót hisztop atológiailag jellegzetes triász 
jellemzi:

-  Kevert típusú, de főként lym phocytákból, aktivált 
lymphoblastokból, m ononukleáris sejtekből (monocyta, 
makrofág) álló portalis gyulladásos in filtrá tum  kialaku
lása, melyben gyakran jelentős számban eozinofil és ne
utrofil granulocyták is megtalálhatók (7, 10).

-  A kis epeductusok károsodása, melyet a hámsejtek 
dysplasiás eltérései (például sejtm ag-deform áció, sejt- 
m ag-irregularitás és -inhomogenitás), az epehám sejtek 
között lym phoid elemek megjelenése észlelhető.

-  Az akut rejectiós epizód másik ugyanilyen fontos 
immunológiai célpontja a portalis vagy term inális hepa- 
ticus vénák endothelrétege. Ezért további jellegzetes, jól 
definiálható elváltozás a vénák subendothelialis gyulla
dása, amely endothelitis, venulitis formájában jelentkezik.

A három  elváltozás közül m inim álisan kettő  jelenléte 
szükséges az akut rejectio diagnózisának m egállapításá
hoz. Ezt megerősíti, ha az epeductus-károsodás és/vagy a 
vénás endothelitis m értéke több m int 50% -ban van jelen 
a biopsziás m intában.

További járulékos elváltozás lehet még a lobularis gyul
ladás, a centrolobularis nekrózis, arteritis és a portalis te
reket hídszerűén összekötő gyulladás, az ún. „inflam
m atory bridging” jelensége is (6, 20).

Minthogy a krónikus rejectio diagnózisa a betegre néz
ve egyértelműen súlyos következményekkel já r  -  ekkor 
gyakran új máj beültetése válik szükségessé - ,  ezért eb
ben az esetben különösen fontos a megfelelő szövettani 
diagnózis.

A krónikus rejectio hisztop atológiai jellem zői közül a 
fontosabbak:

-  Az epeútvesztés, vagy más néven ductopenia, az 
egyik leggyakoribb és legfeltűnőbb elváltozás. Az epeút
vesztés azonban előfordulhat ritkán akutan, az átültetést 
követő 2. hét körüli időpontban (19, 20). A diagnózis 
megadható, ha a kis (35-60 pm) epeutak eltűnését a 
portalis traktusok több m int 50%-ában észleljük. Ezt a 
jellegzetesen epeútvesztéssel járó állapotot a szakirodalom 
az eltűnő epeutak tünetegyüttesének VBDS-nek („vanishing 
bile duct syndrom a”) nevezi. Megjegyzendő, hogy az 
epeútvesztéssel járó krónikus rejectio diagnózisához m i
nimálisan 20 portalis traktus vizsgálatára lenne szükség. 
A szövettani vizsgálatkor a biopsziás m in tában  ennyi 
portalis terület csak igen ritka esetben észlelhető, ezért 
tekintve az igen fontos következményeket, gyakran több, 
egymást követő biopsziavételre kerülhet sor (19, 20, 22).

-  A biopsziás anyagban ritkán látható, ám  annál jel
legzetesebb elváltozás a habos sejtes vagy ún. „foam cell" 
obliteratív arteriopathia. Ilyenkor a közepes m éretű  he- 
paticus artériák lum enének elzáródását észleljük. Ennek
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oka, hogy az artéria subintimalis rétegében habos cito- 
plazm ájú makrofág jellegű sejtek felszaporodása jön lé t
re. Egyes külföldi kutatók által végzett hisztometriás vizsgá
latok szerint a krónikus rejectio progressziója során nem 
csak a kis epeutak, hanem a kis (< 35 pm) arteriolák is 
eltűnnek a portalis területekből. Mivel az emberi máj epe
útjainak vérellátását jelentős részben ezek az artériák 
biztosítják, így az immunológiai okok mellett az epeutak 
ischaemiás károsodásának is jelentős szerepe lehet azok 
portalis traktusból való eltűnésében (23).

-  További, viszonylag gyakrabban megfigyelhető el
változás a krónikus rejectióban a perivenularis sclerosis, 
a centrolobularis májsejtek „kimaradása, kicsepegése”, 
az ún. „hepatocyta dropout” jelensége (20).

A krónikus rejectio az akut rejectiónál jóval ritkább, 
általában lassan kifejlődő, progresszív, a májallograftok 
5-10% -ában előforduló elváltozás, melynek megjelené
sére a transzplantációt követő 60. nap  után szám ítha
tunk  (32). Igen gyakran korábbi m érsékelt vagy kis fokú 
(„low grade”) akut rejectiók talaján alakul ki és jellegze
tes szövettani képet mutat. Sokszor szerepel az előz
m ényben folyamatosan fennálló, terápiarezisztensnek bi
zonyuló akut rejectio. Ez a m egállapítás a hazai krónikus 
rejectiók esetében is helytálló.

A transzplantáció után főként az immunszuppressziós 
kezelés mellékhatásának tulajdonítható infekciós szövőd
mények megjelenése a beteg különböző szerveiben gya
kori. A fertőzést esetenként ki lehet m utatni a beültetett 
graftban is. A legjelentősebb kórokozók a különböző ví
rusok, gombák, baktériumok és előfordulhatnak pro- 
tozoonok (Toxoplasma, Pneumocystis carinii) is. A vírusok 
közül is kiemelkedő jelentősége van a CMV-nek (cyto
megalovirus) és az EBV-nek (Epstein-Barr-vírus). A CMV- 
hepatitis az allograft egyik leggyakoribb virális infekciója 
és m in t erre utaltunk, valószínűleg a krónikus rejectio 
fontos rizikófaktora (27). Ű jabban finn szerzők elvég
zett, in situ hibridizációs vizsgálatai alapján, a krónikus 
rejectio jeleit m utató májgraft-biopsziákban perzisztáló 
CMV-DNS genomrészleteket m u ta ttak  ki, melyek ex
presszióját különösen magasnak találták az epeút h ám 
sejtjeiben és a vascularis epithelsejtekben. Ennek alapján 
feltételezhető, hogy a CMV-infekció egy jelentős rizikó- 
faktora lenne a krónikus rejectiónak. Egyértelmű össze
függést találtak a CMV-infekción átesett m ájtranszplan- 
táltak, valam int a kialakult VBDS között. Feltételezik, 
hogy a CMV-infekció és a EILA-DR-azonosság egym ás
tól kölcsönösen függő VBDS kifejlődésére hajlam osító 
rizikófaktorok lehetnek (17, 22).

Az EBV-fertőzésnek az esetleg később fellépő PTLD 
kialakulásában tulajdonítanak szerepet. Ritkább az ade- 
no- és herpeszvírusok által okozott infekció, főként gyer
m ekkorban alakul ki és szintén virális hepatitis képében 
jelentkezik. A gombák közül az Aspergillus fumigatus és 
a Candida-fajok előfordulása a leggyakoribb (31).

A HCV, E1BV, PBC, PSC, autoim m un betegségek és b i
zonyos primer májtumorok kapcsán végzett májátültetés 
egyik jelentős poszttranszplantációs szövődménye az alap
betegség kiújulása a graftban (rekurrencia, reaktiváció) (3).

Előfordulhat a már említett PTLD kialakulása, m elyet 
különösen fontos a kiújuló HCV-infekciótól és az akut 
rejectiótól elkülönítenünk (18).

A patomorfológiai elemzés a m ájátültetés csapatm un
kájának nélkülözhetetlen eleme. A feldolgozott anyag

alapján a következőket emelhetjük ki. A m ájtranszplan
táció során nemzetközileg elfogadott morfológiai krité
rium ok alkalmazása az egyes differenciál-diagnosztikai 
csoportokban jól alkalmazható volt, a klinikai kórlefo
lyás egyezett a hazai betegek esetében is. A klinikai kép 
alapján a donor m ájakat valamennyi esetben beültetésre 
alkalmasnak találtuk és ezt a hisztológiai vizsgálat is iga
zolta. A m ájexplantátum ok vizsgálata alapján rekonstru
ált OLTX-indikációk köre a nemzetközi tapasztalattal 
nagy vonalakban megegyező, beleértve a tum oros indi
kációk trendszerű csökkentését. H iperakut rejectiót és 
PTLD megjelenését nem  észleltük. Az alapbetegség ki
új ulását 16 alkalommal, mint különböző súlyosságú HCV- 
hepatitist, egy alkalom m al cholangiocellularis carcinoma 
esetében láttuk, valam int egy autoim m un hepatitis for
m ájában észleltük.

A „nem protokoll” biopsziák az akut rejectio diagnó
zisát kevés kivételtől eltekintve megerősítették, a súlyosság 
m értékének jelzésével a gyógyszeres kezelés megkezdé
sének, illetve folytatásának eldöntésében segítséget nyújtot
tak. Az esetek több m int felében a rejectio ezen észleléskor 
még csak első stádium ú volt. Krónikus rejectiót m ind
össze 7 esetben észleltünk, valamennyi esetben legalább 
6 hónappal az OLTX után. A patológiai vélemény és a 
klinikum alapján 3 esetben krónikus rejectio miatt re- 
transzplantációra is lehetőség volt. A többi esetben re- 
transzplantációra súlyos akut rejectio és artériás kerin
gészavar következtében kialakult nekrózis m iatt került 
sor.

Megállapítható, hogy az OLTX utáni mortalitásért leg
nagyobb részben a májelégtelenség (graftelégtelenség) 
volt a felelős, de jelentős a szeptikus állapotok és a MOF 
szerepe is a posztoperatív elhalálozásban.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a patom orfo
lógiai vizsgálatnak kiemelkedő jelentősége van: a donor 
máj állapotának megítélésében, a májátültetést követően 
kialakuló elváltozások differenciál-diagnosztikájában, az 
akut és krónikus rejectio megítélésében, antirejectiós te
rápia hatékonyságának megállapításában, a retranszplan- 
táció indikációjának felállításában. A különböző pato
morfológiai jelek hátterében lezajló folyamatok megértése, 
a transzplantációval kapcsolatos problém ák jobb megol
dása továbbra is kihívást, megoldandó feladatot jelent.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Egyszeri vinpocetin-infúzió agyi anyagcserére gyakorolt 
hatásának vizsgálata territoriális típusú ischaemiás 
stroke-ot szenvedett betegeken

Gulyás Balázs dr.1, Bönöczk Péter dr.2, Vas Ádám dr.2, Csiba László dr.3, Bereczki Dániel dr.3, 
Boros István4, Szakáll Szabolcs dr.4, Balkay László dr.4, Emri Miklós dr.4, Fekete István dr.3, 
Galuska László dr.5, Kerényi Levente dr.3, Lehel Szabolcs4, Márián Teréz dr.4, Molnár Tamás dr.4, 
Varga József dr.5 és Trón Lajos dr.4
D epartm ent of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm (prefektus: Sten Grillner d r.)1 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (kutatási igazgató: Szombathelyi Zsolt d r.)2
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudom ányi Kar, Neurológiai Klinika
(igazgató: Csiba László dr.)3
PÉT Centrum  (igazgató: Trón Lajos dr.)4
Nukleáris Medicina Központ (igazgató: Galuska László d r.)5

A szerzők a vinpocetin agyi glükózmetabolizmusra gya
korolt hatását vizsgálták pozitronemissziós tomográfiával 
(PÉT), territoriális cerebralis stroke-ot (szélütést) szenve
dett 12 betegen. A regionális és globális agyi glükóz- 
metabolizmust (CMRg|U) és annak kinetikai állandóit (K1, 
k2, k3) egyszeri, 20 mg vinpocetin-infúzió előtt és után 
határozták meg. A méréseket transcranialis Doppler (TCD)- 
és fotonemissziós tomográfiás SPECT (single photon 
emission computer tomography)-vizsgálatokkal egészí
tették ki. A kezelés megkezdése előtt mért agyi glükóz- 
metabolizmus szignifikánsan nagyobb volt az ellenoldali 
féltekében, mint a károsodottban. A károsodott félteké
ben a regionális glükózmetabolizmus inhomogén volt: 
az infarktus területén alacsony, az infarktus körüli terüle
ten fokozott metabolizmust mértek. Az egyszeri intravénás 
vinpocetin-kezelés territoriális infarktus utáni (szélütött) 
betegek agyában nem okozott szignifikáns változást sem 
a globális, sem a regionális glükózmetabolizmus intenzi
tásában, de a glükóztranszport megváltozására utaltak a 
kinetikai állandók módosulásai a károsodott féltekében 
és az infarktus körüli régióban. Az ellenoldali féltekében 
a véráramlás mérsékelt növekedését, a károsodott félte
kében a véráramlás jelzett csökkenését tapasztalták, me
lyek nem voltak szignifikánsak.

Kulcsszavak: vinpocetin, PÉT, SPECT, TCD, agyi glükózanyag
csere, agyi vérátáramlás, stroke

A vinpocetin szintetikus vinca-alkaloid-származék, mely a 
thrombocytaaggregáció csökkentésével, illeve a vörösvér- 
testek deformálhatóságának javításával csökkenti a vér 
és a plazma viszkozitását és növeli az agyi véráramlást (13, 
14, 21, 37). A vinpocetin javítja az agyi glükózfelvételt 
(„uptake”), bár magát az agyi glükózmetabolizmust köz
vetlenül nem  fokozza (17). Az agyi oxigénkivonás és 
-felhasználás növelése (4, 38), illetve antioxidáns tulaj-

Rövidítések: FDG = laF-fluoro-deoxi-D-glükóz; gCMRg,u = globális glü
kózanyagcsere; GMR = glucose metabolic rate (glükózmetabolizmus 
intenzitása); PET = pozitronemissziós tomográfia; rCMRglu = regioná
lis glükózanyagcsere; ROI = region of interest (vizsgált terület)

The hemodynamic and metabolic effect of a sin
gle-dose intravenous vinpocetine treatm ent in post
stroke patients. The effect of a single-dose iv. infusion 
of vinpocetine on the cerebral blood flow (CBF) and glu
cose metabolism of post-stroke patients was studied by 
measuring the regional and global cerebral metabolic 
rates of glucose (CMR ,u) and the corresponding kinetic 
constants before and after treatment. Transcranial Doppler 
(TCD) and single photon emission tomography (SPECT) 
measurements were also performed. The cerebral glu
cose metabolism was significantly higher in the contrala
teral hemisphere than in the affected one before therapy. 
In the affected hemisphere the regional glucose metabo
lism was inhomogenous: relatively low values were mea
sured in the stroke region, whereas it was increased in 
the peristroke region. Although a single-dose vinpo
cetine treatment did not affect significantly the regional 
or global metabolic rates of glucose, the glucose trans
port (both intracellular up-take and release) was strongly 
affected in the whole brain, in the contralateral hemi
sphere and in the peri-infarct area of the symptomatic he
misphere. A slightly increased (not significant, N. S.) cerebral 
blood flow could be observed in the contralateral and a 
decreased flow (N. S.) in the symptomatic hemisphere.

Keywords: vinpocetine, PET, SPECT, TCD, cerebral metabolism, 
cerebral blood flow, stroke

donsága (23), valam int újonnan felfedezett feszült
ségfüggő Na+-csatorna-gátló hatása révén (1, 39) neuro- 
protektív hatása is valószínű (18).

A vinpocetin per os vagy infúziós adásának nagy hazai 
hagyományai vannak (24). A vinpocetin in vitro hatásainak 
széles körű vizsgálata mellett számos klinikai vizsgálatot is 
végeztek a szer in vivo hatásainak értékelésére (25, 26), de 
nem vizsgálták a regionális és globális agyi keringésre, illetve 
metabolizmusra gyakorolt hatását emberen. A vinpocetin 
regionális és globális agyi glükózfelvételre és -metaboliz
musra gyakorolt hatását vizsgáltuk 12 betegen, akik hóna
pokkal korábban territoriális típusú ischaemiás stroke-ot 
(szélütést) szenvedtek. PÉT-vizsgálattal a glükózmetaboliz-
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must, SPECT-tel a regionális agyi véráramlást, transcranialis 
Dopplerrel (TCD) pedig az a. cerebri médiában áramló vér 
sebességét és a pulzatilitási index (a perifériás érellenállás pa
ramétere) változásait mértük a kezelés előtt és után. A vizs
gálatok legfontosabb eredményeit a nemzetközi irodalom
ban a közelmúltban már közöltük (12, 36).

Betegek és módszerek
Betegek
A vizsgálatok a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikáján, 
Nukleáris Medicina Központjában és PÉT Centrumában tör
téntek. A betegek életkora 55-70 év között volt. Miután részletes tá
jékoztatást kaptak a vizsgálat célkitűzéseiről, menetéről és ve
szélyeiről, a betegek és/vagy hozzátartozók írásos beleegyező 
nyilatkozatot tettek a Helsinki Nyilatkozatnak (5) megfelelően. A 
vizsgálatot jóváhagyta a Debreceni Egyetem Etikai Bizottsága.

Vizsgálatainkban 12 beteg vett részt (8 férfi, 4 nő), akiket 
vinpocetinnel (Cavinton®, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., 
Budapest) kezeltünk. Valamennyi beteg korábban territoriális 
típusú ischaemiás stroke-ot (szélütést) szenvedett el, de 
residualis hemiparesisük ellenére önállóan járóképesek ma
radtak. Az ischaemiás stroke és a vizsgálat között legalább 5 hó
nap telt el (átlag ± S. D.: 13,4 ± 11,9 hónap). Minden betegben a 
territoriális típusú infarktus az a. cerebri media (ACM) által el
látott területen volt. Öt betegben az ACM-infarktust csak az 
egyik féltekében lehetett igazolni (3-ban a jobb, 2-ben a bal), 
míg 7 betegben mindkét féltekében volt infarktus, de az egyik 
oldalon szignifikánsan nagyobb kiterjedésű (a súlyosabb in
farktus alapján „károsodott féltekét”, illetve „ellenoldali félte
két” jelöltünk ki). Az infarktust két független szakorvos T2 sú- 
lyozású MRI-felvétel alapján diagnosztizálta. Technikai okok 
miatt (lacunaris infarktus, súlyos diabetes, hiányzó vérminták) 
3 beteg PET-adatait nem értékeltük, egy betegnél a TCD-vizs- 
gálat adatait nem lehetett értékelni.

A vizsgálat menete
A hónapokkal korábbi kórházi kezelésre akut ischaemiás stroke 
miatt volt szükség, melyet a klinikai tünetek, CT- és MRI- 
felvételek alapján diagnosztizáltunk. A klinikai állapot súlyos
ságát az Orgogozo Skála (28), a Skandináv Neurológiai Skála 
(Scandinavian Neurological Scale: SNS) (35) és az Egyesített 
Stroke Skála (Unified Stroke Scale: UNS) (7) alapján becsültük. 
Az akut szakasz lezajlása után a betegeket rendszeresen ellen
őrizték a Neurológiai Klinika neurológusai.

A PÉT-vizsgálat előtt a betegek belgyógyászati és neurológi
ai állapotát újból megvizsgáltuk, új MRI- és laboratóriumi vizs
gálatok készültek. A vizsgálat során a betegek 3 napot töltöttek 
a klinikán. Az első napon ellenőriztük a betegek klinikai statu
sát, MRI és egyénre szabott fejrögzítő sisak készült (3, 11). A 
második napon a beteg 500 ml fiziológiás sóoldatot (Salsol) ka
pott intravénás infúzióban, melyet közvetlenül a kezelés végén 
PET-, majd SPECT- és TCD-vizsgálat követett. A harmadik na
pon a betegek 20 mg vinpocetint kaptak 500 ml Salsol-infúzió- 
ban. Közvetlenül a kezelés után PET-, majd SPECT- és TCD- 
vizsgálatot végeztünk, ellenőrizve a betegek klinikai állapotát.

A natóm iai képalkotás
Az MRI-, SPECT- és PET-felvételek során a cantomeatalis vonal és 
a képszeletek síkja egymással párhuzamos volt. Az MRI-felvé- 
teleket (TI és T2 súlyozott képek) minden beteg esetében Shimadzu 
SMT-100X 1.0 T scannerrel készítettük. Az MRI-felvételeken ki
rajzolódó infarktus alapján határoztuk meg a PET-felvételeken a 
vizsgált régiókat (region of interest, ROI). Különös gondot fordí
tottunk az egymásnak megfelelő MRI- és PET-metszetek egyezte
tésére, annak érdekében, hogy az MRI-felvételen kijelölt infarktus 
kontúrja a lehető legpontosabban kerüljön a PET-metszetre.

PET-vizsgálatok
A PET-vizsgálatok során a betegek egyedi készítésű műanyag 
fejrögzítőt viseltek (3,11), mely a fejet azonos helyzetben rögzí

tette a két PET-felvétel során (vinpocetin-kezelés előtt és után). 
A betegek jobb, illetve bal vena cubitalisába egy-egy kanült ve
zettünk: egyiket a vinpocetin nélküli, illetve vinpocetint tartal
mazó fiziológiás sóoldat infúziójához, a másikat az izotóp vér-, 
illetve plazmaszint-idő görbéjének meghatározására szolgáló 
vérminták gyűjtésére, valamint a jelzett anyag beadásához. A 
vérminták további analízisét Phelps és munkatársa (29), illetve 
Huang és munkatársai (15) módszere szerint végeztük. A PET- 
vizsgálatok Roland és Friberg (32) nyomán az érzékszervi inge
rek kikapcsolása mellett történtek. A PET-felvételhez szüksé
ges jelzett anyagot közvetlenül az infúzió után adtuk be.

A vizsgálat első' napján a betegek 45 percen át 500 ml Salsol- 
infúziót kaptak, közvetlenül ez után történt a PET-alapértékek 
rögzítése.

A második vizsgálati napon a betegek 20 mg vinpocetint 
kaptak 500 ml Salsol-infúzióban 45 perc alatt, majd közvetlenül 
az infúzió után került sor a második PET-vizsgálatra.

A mennyiségi PET-vizsgálatokat GE 4096 Plus típusú, sík
ban 5 mm-es felbontású és egymástól 6,5 mm távolságra lévő 
metszeteket készítő, egésztest PET-kamerával (34) végeztük.

2-(lsF)-fluoro-2-deoxi-D-glükózt (FDG) használtunk jelző
anyagként, melyet 10 másodperces bolus injekcióban adtunk 
be a cubitalis vénába az adatgyűjtés elindításakor (a radioakti
vitás 0,15 ± 0,02 mCi/kg volt, melyet 5 ml fiziológiás sóoldatban 
adtunk be). A PET-kamerával történő adatgyűjtés, illetve a vér
minták vétele a jelzett anyag beadásakor kezdődött. Az emisz- 
sziós felvételek adatait 60 percen keresztül gyűjtöttük. A jelzett 
anyag vérszint-idő görbéit a betegtől manuálisan vett vérmin
ták aktivitásából és a mintavételi intervallumokból határoztuk 
meg.

A PET-adatok feldolgozása és értékelése
A PET-mérések és a radioaktivitás vérszint-idő görbéje alapján 
a regionális agyi radioaktivitás-koncentrációkból minden beteg 
esetében számítottuk a vizsgált térfogatelemben a regionális 
cerebralis glükózmetabolizmust (CMR lu) és a kinetikai állan
dókat (Kj, k2, k3). A számításokat a „klasszikus” három-kom- 
partmentes tracer kinetikai modellen alapuló, módosított Kuwa- 
bara-modell alapján végeztük, minden betegnél azonos állandó 
(lumped constant, LC = 0,42) alkalmazásával (2, 19). A két 
PET-felvétel közötti -  a fejrögzítő alkalmazása ellenére is elő
forduló -  pozicionálási különbségeket Woods és munkatársai 
módszerével (40), Emri és munkatársai (8) által leírt módon 
(automatikus algoritmussal) korrigáltuk.

Az agyi glükózmetabolizmust (CMRglu) és a kinetikai állan
dókat (K,, k2, k3), minden betegnél a következő anatómiai régi
ókban határoztuk meg:

-  teljes agy;
-  a teljes ellenoldali félteke;
-  a teljes károsodott félteke;
-  az infarktus területe;
-  az infarktus területen kívüli, de ACM terület (peristroke 

vagy infarktust körülvevő terület);
-  az ACM területén kívüli terület a károsodott féltekében (az 

a. cerebri anterior és posterior ellátási területei).
Az egyes régiókban a vinpocetin-kezelés előtt és után mért 

globális és regionális agyi glükózmetabolizmust és a kineti
kai állandókat egymintás Student t-próbával hasonlítottuk 
össze.

TCD-vizsgálatok
A vinpocetin-kezelés előtt és után TCD-vizsgálatokat végez
tünk TCD-EME-62-2B típusú (Eden Medizinische Elektronik, 
Überlingen) 2 MHz szondával, a mérési mélység 55 mm volt. 
Mértük:

-  az ACM átlagos véráramlási sebességét (cm/s);
-  az áramlási sebesség százalékos változását vinpocetin- 

kezelés után;
-  az áramlási sebességek arányát a károsodott és ellenoldali 

féltekében;
-  a pulzatilitási indexet [Pl = (szisztolés csúcssebesség -  

diasztolés csúcssebesség)/idő szerint átlagolt áramlási sebes
ség];

-  a Pl százalékos változását, illetve
- a Pl arányát a károsodott és ellenoldali féltekében.
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A SPECT-vizsgálatokat 7-800 MBq [99Tc]-HMPAO (hexame- 
tilén-propilén-amin-oxim) alkalmazásával, hanyatt fekvő be
tegeken, kétfejes Apex Helix SPECT kamerával (Elscint, Israel) 
végeztük. Az első és második vizsgálatban közel azonos dóziso
kat alkalmaztunk. A beteg fejét a cantomeatalis vonalhoz viszo
nyítva pozícionáltuk, oly módon, hogy a kép síkja a cantomea
talis síkkal párhuzamos legyen. Ez az eljárás azt is biztosította, 
hogy a beteg feje azonos helyzetben volt a kezelés előtt, ill. a ke
zelés után készült felvétel során. Az adatok kvantitatív értékelé
sét a vizsgált területen mért beütésszámok alapján végeztük.

Az adatok értékeléséhez 4 szomszédos metszet összegképét 
használtuk. Az összegképen szimmetrikusan a következő vizs
gálati területeket azonosítottuk:

-  a. cerebri anterior (ACA);
-  a. cerebri media (ACM);
-  a. cerebri posterior (ACP);
-  féltekék.
A vizsgált területeket a radiológiában és a nukleáris mediciná

ban bevett gyakorlat szerint az agyi artériák ellátási területeinek 
megfelelően jelöltük ki. Azonosítottuk a stroke által károsodott te
rületet is. (Az egymást követő elemzések során a szomszédos met
szetek hasonló vizsgálati területeit átlagoltuk, ezért a mérési ered
mények egy pseudo-háromdimenziós térfogatra vonatkoznak.)

Mivel a SPECT-adatok nem abszolút értékek, csak relatív 
változásokat analizálhattunk:

-  először valamennyi SPECT-vizsgálatban (jobb, illetve bal o.) 
az ACP területén mért beütésszámokat átlagoltuk és annak kép
pontonkénti (pixelenkénti) átlagértéket tekintettük 100%-nak;

-  az így kapott átlagértékhez hasonlítottuk a többi vizsgálati 
területen kapott ROI átlagokat (beütésszám/pixel) és az ered
ményt százalékban fejeztük ki.

-  ezt követően a vinpocetin-kezelés előtt és után mért érté
keket hasonlítottuk össze és a vinpocetin hatására bekövetkező 
változásokat szintén százalékban fejeztük ki.

Mivel a vinpocetin-kezelés előtt és után kapott globális átla
gos beütésszámok egyik betegben sem különböztek szignifi
kánsan egymástól (100, illetve 98%), csak a különböző régiók
ban tapasztalható beütésszámok relatív változásait, vagyis a 
regionális véráramlás relatív változásait értékeltük az egyes 
vizsgálati területeken (6, 22).

SPECT-vizsgálat ok

Eredmények
A betegek neurológiai statusa
A neurológiai skálákon nem észleltünk szignifikáns válto
zást az egyszeri vinpocetin-kezelés hatására (Orgogozo 
Stroke Skála 81,66 ± 16,06 versus 82,08 ± 16,71; Skandi

náv Neurológiai Stroke Skála: 51,51 ± 8,91 versus 51,58 ± 
8,80; Egyesített Stroke Skála: 26,75 ±5,11 versus 26,83 ±
5,02 a vinpocetin-kezelés előtt és u tán).

PÉT-vizsgálat ok
Metabolikus és k inetika i paraméterek a vinpocetin-keze
lés előtt. A PET-vizsgálattal különböző agyi régiókban 
vinpocetin-kezelés előtt és után m eghatározott glükóz- 
metabolizmus m értékét és a kinetikai állandókat az 1. 
táblázat tartalm azza. A vinpocetin-kezelés előtt a káro
sodott félteke átlagos CMR lu-értéke (5,62 mg/100 g/min) 
szignifikánsan alacsonyabb volt, m in t az ellenoldali fél
teke átlagos CMR |u értéke (6,86 mg/100 g/m in, p = 0,006). 
A károsodott féltekében tapasztalható metabolizmus- 
csökkenés azonban nem volt homogén: a stroke-os terület 
alacsony glükózmetabolizmusához (5,47 mg/100 g/min) a 
stroke körüli te rü letek  fokozott m etabolizm usa társult 
(8,73 mg/100 g /m in, p = 0,003).

A kinetikai állandókban is hasonló regionális különb
ségeket észleltünk (1. táblázat). A kinetikai állandók értéke 
alacsony volt a stroke területén és m egnőtt az infarktus
sal szomszédos területeken. E régiók közö tt m indhárom  
kinetikai állandó esetében szignifikáns volt a különbség
(p < 0,01).

Metabolikus és kinetikai paraméterek a vinpocetin-kezelés 
után. Az agy egészét, illetve a különböző agyi régiókat tekint
ve, a vinpocetin-kezelés nem okozott szignifikáns változást 
sem a gCMR lu, sem az rCMRglu, sem a glükózfoszforiláció 
(hexokináz-aktivitás intenzitása: k3) értékeiben.

A kezelés azonban szignifikáns változást eredménye
zett a glükózfelvétel és -leadás sebességét leíró Kj és a k2 
sebesség állandókban. A globális (azaz egész agyra vo
natkozó) Kj és k 2-értékek egyaránt szignifikánsan nőt
tek. A regionális Kj és k2-értékek szintén szignifikánsan  
emelkedtek a teljes ellenoldali féltekében, valam int a ká
rosodottféltekében is, az ACM területeken kívül eső régi
ókban (1. táblázat). Ezek a változások az egyes és az átla
golt PET-felvételeken is láthatók (1-2. ábra).

TCD-vizsgálatok
A károsodott oldali ACM-ban nem szignifikánsan  csök
kent a véráramlási sebesség a vinpocetin-kezelés hatásá-

1. táblázat: Átlagolt globális és regionális agyi glükózmetabolikus értékek és kinetikai konstansok vinpocetin-kezelés előtt és után

Régió
Vinpocetin--infúzió Vált.

(%)
P-

érték Szignif.
Vinpocetin-infúzió Vált

(%)
P-

érték Szignif.
előtt után előtt után

CMRglu (mg/min/100 g ± SEM) Kjfml/min/mg)
egész agy 6,24 ± 0,30 6,21 ± 0,03 -1 0,48 NS 0,10 ± 0,00 0,12 ± 0,01 +21 0,04
ellenoldali félteke 6,86 ± 0,37 6,80 ± 0,02 -1 0,44 NS 0,11 + 0,01 0,13 ± 0,01 + 19 0,02
károsodott félteke 5,62 ± 0,34 5,64 ± 0,02 0 0,48 NS 0,09 ± 0,01 0,11 ± 0,02 + 18 0,10 NS
infarktus 5,47 ± 0,43 5,00 ± 0,01 -9 0,06 NS 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,01 + 11 0,11 NS
infarktusközeli régió 8,73 ± 0,65 7,60 ± 0,04 -12 0,08 NS 0,15 ± 0,01 0,15 ± 0,02 +7 0,33 NS
ACA-ACP régió 4,60 ± 0,04 5,15 ± 0,04 + 12 0,18 NS 0,08 + 0,01 0,12 ± 0,02 +66 0,02

k2(l/min) k3 (1/min)
egész agy 0,20 ± 0,02 0,26 ± 0,03 +27 0,04 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,01 -1 0,49 NS
ellenoldali félteke 0,21 ± 0,02 0,26 ± 0,02 +23 0,03 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,01 -3 0,39 NS
károsodott félteke 0,20 ± 0,02 0,28 ± 0,02 +42 0,01 0,10 ± 0,07 0,11 ± 0,02 +9 0,22 NS
infarktus 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 -6 0,22 NS 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 -6 0,22 NS
infarktusközeli régió 0,26 ± 0,02 0,32 ± 0,04 +23 0,09 NS 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,02 0 0,35 NS
ACA-ACP régió 0,20 ± 0,03 0,30 ± 0,04 +66 0,04 * 0,09 ± 0,01 0,11 ± 0,02 +26 0,14 NS

* p<0,05; NS = nem szignifikáns
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1. ábra: Az agyi glükóz-anyagcsere intenzitásának (CMRglu) eloszlása
Egy kiválasztott beteg FDG-PET-vizsgálatából transaxialis metszetet mutat be az A  és B panel vinpocetin-kezelés előtt, ill. után.
(HBA konvenció, z = 7 mm, az érintett féltekét fehér nyíllal jelöltük). Ugyanezen magasságú (z = 7 mm) metszetekben mutatják be 
az egész betegpopulációra átlagolt eloszlásokat a C és D panelek. A/jmol/100 g/perc egységekben kifejezett metabolikus 
intenzitás-értékek számítása, azzal a feltételezéssel történt, hogy az FDG-akkumuláció arányos a CMRg|u-mennyiséggel. (CMR ,u 
színskála: < 24: sötétkék; 24-30: világoskék; 30-36: zöld; 36-42: sárga; 42-48: narancssárga; > 48: piros, fehér). A kezelés előtti, 
ill. utáni átlagolt CMRg]u-eloszlásoknak a HBA (Human Brain Atlas, 33-as ref.) templátagy felszínére vetített képe (károsodott 
félteke) látható az E és F paneleken. Színes sáv utal az agy azon részére, amely minden PET-vizsgálat során a kamera látóterén belül 
volt. Színezett kérgi területként jelennek meg azon régiók, amelyekben a CMRg)u értéke meghaladja a 40 fjrr\o\ glükóz/100 g/perc 
értéket. Az E és F panelek összehasonlítása, arra utal, hogy a kezelés után (F panel) a stroke által károsított féltekében, a kórosan 
alacsony agykérgi metabolizmusú területek nagysága csökken.
(Az ábrák közlése a J. of Neuroimaging engedélyével történt; 36-os ref.)

ra (57,1 ± 6,3 versus 55,8 ± 6,2 cm /s [az értékeket átlag ± 
SD alakban tüntettük fel]), m íg az ellenoldali ACM-ban 
nem szignifikánsan  növekedett (56,6 ± 3,6 versus 58,7 ± 
5,7 cm/s). A pulzatilitási index (P l) nemcsak a károso
dott, hanem  az ellenoldali féltekében is emelkedett a ke
zelés hatására, de a növekedés a károsodott oldalon n a 
gyobb volt, m int az ellenoldali féltekében (22,3 ± 9,6% v.
8,3 ± 6,6%). A fenti változások egyike sem volt statiszti
kailag szignifikáns. A károsodott és az ellenoldali félte
kékben m ért paraméterek hányadosai (károsodott/ellen- 
oldal) azonos tendenciát jeleztek: a sebességhányadosok 
csökkentek vinpocetin-kezelés hatására  (0,99 ± 0,08 v. 
0,91 ± 0,07), míg a károsodott oldal/ellenoldal pulza
tilitási indexeiből képzett hányados növekedett a kezelés 
után (1,14 ±  0,13 v. 1,22 ± 0,13), azonban a változások 
nem voltak szignifikánsak.

SPECT-vizsgálatok
A változások nem  voltak szignifikánsak. Az a. cerebri 
anterior és m edia régiójában a véráram lás kissé növeke
dett; a fenti sorrendben: 2,0 és 1,9% az ellenoldalon, ill. 
1,7 és 0,2% a károsodo tt oldalon.

Megbeszélés
Ezen vizsgálat elsődleges célja az egyszeri iv. infúzióban 
adott vinpocetin hatásának tanulm ányozása volt. Azért 
választottunk olyan betegeket, akik territoriális típusú 
stroke-ban szenvedtek, mivel feltételeztük, hogy a bete
gekben legalább 3 különböző m etabolizm usú régió külö
níthető el:

-  az infarktus területe;

446



2. ábra: Az agyi glükóz-anyagcsere három dim enziós m egjelenítése az agyban, az é rin te tt félteke felől nézve 
A fiziológiás mértéket elérő glükóz-anyagcsere pirossal van jelölve; ahol ez nem látható, ott a glükóz-anyagcsere kórosan alacsony. 
Az agyból az érintett félteke egy része „ki van metszve", így láthatóvá válnak a törzsdúcok, a thalamus és a corpus callosum.
Az ellenoldali félteke rostralis része is, így láthatóvá válnak a törzsdúcok, a thalamus és a corpus callosum. Az ellenoldali félteke 
rostralis része is „el van távolítva", így látható, hogy az ellenoldalon az egész agykéregben egyenletes a kérgi glükóz-anyagcsere.
A károsodott oldalon az artéria cerebri media területén a glükóz-anyagcsere nagy területeken kiesett vagy elmarad a normális 
értékektől (a stroke által károsított területek). A bal oldali panelen (A) a kezelés előtt, a jobb oldali panelen (B) a kezelés utáni 
állapot látható. Jól érzékelhető, hogy a kezelés után az alacsony glükóz-anyagcseréjű terület csökken

-  az infarktus szomszédságában levő terület;
-  a post-stroke betegek ellenoldali, neurológiai tüne

tet nem produkáló féltekéje.
Elsősorban az agyi glükózmetabolizmus intenzitását 

és annak kinetikai param étereit m értük PÉT segítségével 
post-stroke állapotban levő betegeken. A hemodinami- 
kai param éterekben bekövetkező változásokat is értékel
tük TCD-vel és SPECT-tel.

PET-vizsgálat
Vizsgálatunk kvantitatív értékelése az agyi glükózfelvétel 
és -felhasználás radioligand kinetikai modelljén alapult 
és a változásokat az agyi glükózmetabolizmus sebessége 
(rCMRglu), illetve a kinetikai állandók felhasználásával 
elemeztük (2). Az egyszeri infúziós vinpocetin-kezelés 
nem okozott szignifikáns változást a globális és regioná
lis agyi glükózmetabolizmus intenzitásában. A kezelés 
ugyanakkor szignifikánsan  növelte m ind a Kp m ind a k2 
kinetikai állandókat (azaz a glükóz agyi felvételének 
[„uptake”] és leadásának [„release”] sebességét jelző pa
ramétereket) az egész agyban, valamint az egyes régiók
ban. A K, szignifikánsan nőtt az ellenoldali féltekében és 
a károsodott féltekének nem  az ACM által ellátott terüle
tein. A k2 szignifikánsan növekedett m ind a károsodott, 
m ind az ellenoldali féltekében, valamint a károsodott fél
teke azon területein is, melyeket nem az ACM látott el. 
Ugyanakkor a hexokináz-aktivitást jelző k3 param éterrel 
kapcsolatban nem tapasztaltunk statisztikailag szignifi
káns változást az egyes agyi régiókban.

A vizsgált térfogatelemek összetételük szerint inhomogének 
voltak és az egyes összetevők hatását nem választottuk külön a 
számítások során. Míg a teljes agynak, illetve az ellenoldali félteké
nek megfelelő térfogatelemek kérgi és subcorticalis szürkeállo
mányt, fehérállományt és agykamrai tereket foglaltak magukba, 
addig az infarktusos térfogatelem főleg kérgi szürkeállományt 
és kisebb mértékben subcorticalis fehérállományt tartalma
zott. Az infarktus területén kívüli, de az ACM ellátási területére 
eső régiók elsősorban corticalis szürkeállományból álltak. A 
károsodott félteke fennmaradó, az előbbi két régió nélküli ré

szének megfelelő térfogatelem kérgi szürkeállományt, subcor
ticalis szürkeállományt, fehérállományt és agykamrai tereket 
foglalt magában. A vizsgált térfogatelemek metabolikus és ki
netikai paramétereinek inhomogenitása nemcsak az anatómiai 
összetétellel, hanem a betegség patofiziológiájával is összefügg
het. Az MRI alapján infarktusnak minősített régióban draszti
kusan csökkent glükózmetabolizmust mértünk, de az infarktu
sos területével szomszédos szürkeállományban (i) hipo-, (ii) 
normo- és (iii) hipermetabolikus területek egyaránt előfordultak.

A glükózmetabolizmus sebessége és a kinetikai állandók 
szignifikánsan alacsonyabbak voltak az infarktus területén, mint 
a szomszédos régiókban. Különösen szembeötlő volt a különb
ség, ha az infarktus területének értékeit az ACM ellátási terüle
tére eső, nem infarktusos régiókkal hasonlítottuk össze. Az 
utóbbi területek glükózmetabolizmusa és kinetikai állandói 
szignifikánsan nagyobbak voltak, mint a teljes agyra kapott ér
tékek. Ez a körülmény azt jelzi, hogy a hipometabolikus infark
tusos régiót hipermetabolikus kérgi terület veszi körül. Mivel a 
vizsgálatba bevont populáció post-stroke betegekből állt, felté
telezhető, hogy a stroke-ot követő folyamatok (például reaktív 
hypervascularisatio) magyarázhatják az infarktust körülvevő 
„perem” fokozott metabolikus aktivitását. Másfelől, ugyanezen 
régiók viszonylag „érzéketlenek” az egyszeri infúziós vinpo
cetin-kezelés hatásaival szemben, jelezvén, hogy e területek 
szövetállománya anatómiailag és/vagy élettanilag némileg kü
lönbözik a normális agyszövettől.

A vinpocetin statisztikailag szignifikáns hatásai a viszony
lag egészséges agyszövetben jelentkeztek; a teljes ellenoldali 
féltekében és a károsodott félteke ACA és ACP által ellátott 
területein. Az egyszeri vinpocetin-infüzió szignifikánsan nö
velte ezen régiók Kj és k2 paramétereit és a hatás az érintett 
félteke „egészséges” régióiban volt a legkifejezettebb.

A károsodott féltekében, azon belül az ACA és ACP ál
tal ellátott területeken a k 3 állandó (következésképpen a 
glükózfoszforiláció sebessége is) növekedett, b á r a válto
zások nem  voltak statisztikailag szignifikánsak. M inden
esetre a fenti megfigyelések egyértelmű tendenciát igazol
tak; a post-stroke betegek viszonylag egészséges, a stroke 
által közvetlenül nem károsíto tt agyszövetében az egy
szeri vinpocetin-kezelés meggyorsította a glükóz-anyag
cserét. Az emberen észleltek a korábbi állatkísérletek ta
pasztalatait erősítik meg (17).

447



Stroke-betegeken TCD-vel általában két fontos param é
tert vizsgálnak: a véráramlás sebességét és a pulzatilitási 
indexet (Pl) (10). Mindkét param étert számos tényező 
befolyásolja, beleértve a distalis erek rezisztenciáját, a szív 
kontraktilitását, az aortainsufficientiát, a megnövekedett 
intracranialis nyomást, a cerebralis m icroangiopathiát 
stb. (9, 16, 20, 30, 31). Általában a Pl növekszik, ha nő a 
distalis vascularis rezisztencia (27). A vinpocetin-infúzió 
megnövelte a pulzatilitási indexet m indkét féltekében, 
mégpedig valamivel jelentősebben az érintett oldali (22,3 
± 9,6%), m int az ellenoldali féltekében (8,3 ± 6,6%). Mivel 
a pulzatilitási indexet befolyásoló tényezők (szív kontrak- 
tilitása, aortainsufficientia, megnövekedett intracranialis 
nyom ás, cerebralis m icroangiopathia stb.) nem változ
tak a kezelés előtt és után, feltételezhető, hogy a változásért 
a vizsgált szer felelős. E vizsgálatban tapasztalt tendenci
ák utalhatnak arra, hogy post-stroke betegek károsodott, 
ill. ellenoldali féltekéjében az ACM területének arteriolái 
m ásként reagálnak a vinpocetinre (a károsodott félteke 
ACM területén a perifériás érellenállást növelve).

SPECT-vizsgálatok
Bár a SPECT-mérések nem tesznek lehetővé kvantitatív 
m eghatározásokat, a vizsgálat során kapott eredm ények 
m egerősítették a TCD-mérésekkel tett megfigyeléseket.

Az adatok azt mutatják, hogy a vinpocetin-kezelés a 
regionális agyi keringés enyhe átrendeződéséhez vezet: 
kezelés után a teljes ellenoldali félteke több vért kap, 
m int az érintett félteke, bár a különbség nem szignifi
káns.

Következtetés
A vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy a vinpocetin n ö 
veli a glükóznak a vér kom partm entből az intracelluláris 
térbe történő felvételét, ill. a leadását. A glükózextrakció 
növekedését elsősorban a stroke által nem károsított agyi 
szövetekben (a teljes ellenoldali féltekében és a károso 
dott félteke ACA és ACP által ellátott területein) figyel
hetjük  meg. Mivel a perifériás érellenállást jellemző pul
zatilitási index jobban növekedett a károsodott félteke 
ACM-ájában, mint az egészséges féltekében, elképzelhe
tő, hogy féltekei áramlási átrendeződést eredményez a 
vinpocetin. Mivel a TCD-változások nem  szignifikánsak, 
ez a megfigyelés további vizsgálatokat igényel.

A jövőbeni megfigyelések alapján lehet majd eldönteni, 
hogy a vinpocetin hem odinam ikai hatásait a glükózfel
vétel és -leadás jellemzőinek megváltozása eredményezi-e 
vagy a hemodinam ikai hatások függetlenek az u tóbbiak
tól, esetleg éppen a hem odinam ikai hatások az elsődle
gesek.

Megfigyeléseink, melyek a vinpocetin agyi metaboliz- 
m ust és hemodinamikát befolyásoló hatását jelzik post-stro
ke betegeken, egyúttal arra is utalnak, hogy további vizs
gálatok szükségesek a vinpocetin cerebralis keringésre 
és m etabolizm usra gyakorolt hatásaival kapcsolatban.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők ezúton is köszönetüket fejezik ki 
Cselényi Zsolt dr.-nak (Department of Neuroscience, 
Karolinska Institute, Stockholm) a háromdimenziós ábrák el
készítésében való közreműködéséért.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A sella-tájék koleszterin-granulomája: új alternatíva a 
craniopharyngeoma elkülönítő kórisméjében?

Vajtai István dr.1, Kopniczky Zsolt dr.2, Búza Zoltán dr.2, Kovács József dr.3, Kovács Zsolt dr.4, 
Varga Zsuzsanna dr.5, Bodosi Mihály dr.“ és Paulus Werner dr.
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum , Patológiai Intézet (igazgató: Mikó Tivadar d r.)1 
Idegsebészeti Klinika (igazgató: Bodosi Mihály dr.)2 
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A koleszterin-granulomák daganatszerű elváltozások, me
lyek keletkezésében és autonóm növekedésében ismétlő
dő vérzések és az azokat követő reparativ folyamatok 
játszhatnak szerepet. Bár csaknem valamennyi testtájé
kon kialakulhatnak, a közelmúltban craniopharyngeo- 
mát utánzó, vagy azzal társult előfordulásukat ismerték 
fel. A szerzők 15 klinikailag craniopharyngeoma iránydi
agnózissal operált beteg szövettani anyagát utánvizsgálva, 
3 ilyen típusú laesiót találtak. Mikroszkóposán valamennyit 
idegentest-óriássejt reakcióval kísért koleszterin-lerakó
dás, fibrosis, továbbá habos plazmájú macrophagok, 
lymphocyták és szervülő vérzés nyomai jellemezték. A 
tömlős laesiók egyikében craniopharyngeomára nem spe
cifikus laphámot észleltek. A betegek -  melyek mindegyi
ke férfi volt-átlagéletkora 26 év volt és valamennyiük el
változása legalább részben intrasellaris komponenssel is 
bírt. A vezető klinikai tünetet hypopituitarismus határoz
ta meg. Az adamantinomatosus vagy papillaris cranio- 
pharyngeomával kezelt páciensek, ezzel szemben átla
gosan 23,5, illetve 46 évesek voltak és suprasellaris 
térfoglalásra visszavezethető neurológiai vagy hypotha- 
lamicus tünetekkel kerültek észlelésre. A reszekátumok 
53%-a tartalmazott marginális központi idegrendszeri 
maradványszövetet, melyet az adamantinomatosus cranio- 
pharyngeomák 75%-a, míg a koleszterin-granulomáknak 
csupán 12%-a infiltrált. A sella-tájék koleszterin-granu
lomája jelenleg tisztázatlan, de klinikopatológiailag je
lentős elváltozásnak tartható. Valószínűleg az adamanti
nomatosus craniopharyngeoma ontogenezisének speciális 
szakaszát képviselik, melynek etiopatogenezise, illetve 
hajlamosító tényezői feltárásra várnak.

Kulcsszavak: hypophysis, craniopharyngeoma, koleszterin-gra- 
nuloma

Rövidítések: ACTH = adrenokortikotrop hormon; AE1/AE3 = széles 
spektrumú („pancitokeratin”) citokeratin-ellenanyag; CD68 = macro
phagok lysosomalis antigénje; EMA = epithelialis membrán-antigén; 
FSH = folliculusstimuláló hormon; GFAP = gliafibrilláris savi fehérje; 
GH = növekedési (szomatotrop) hormon; H. E. = haematoxylin-eosin; 
PÁS = perjódsav-Schiff reagens; PRL = prolaktin (lactotrop hormon); 
WHO = Egészségügyi Világszervezet

Cholesterol-granuloma: a new alternative in the dif
ferential diagnosis of craniopharyngiomas? Chole
sterol-granuloma is a pseudotumoral mass that is be
lieved to enlarge by a self-perpetuating sequence of re
peated hemorrhages and reparative tissue reaction. Al
beit an almost ubiquitous phenomenon throughout the 
body, cholesterol-granuloma has recently been appreci
ated as a distinctive lesion mimicking or associated with 
craniopharyngiomas. Upon review of a surgical series of 
15 purported craniopharyngiomas, the authors identi
fied 3 such occurrences. All were characterized by a pre
dominance of slit-like cholesterol clefts with multi- 
nucleated giant cells embedded in a fibrotic stroma 
permeated with lipid laden macrophages, lymphocytes, 
as well as organizing hemorrhage. Non-craniopharyn- 
gioma specific cuboidal epithelium was present in one 
case. The mean age of patients -  all males -  with chole
sterol-granuloma was 26 years, and all but one had an 
intrasellar tumor component. Clinical symptoms refer
able to hypopituitarism predominated. At variance with 
the above, patients with adamantinomatous or papillary 
craniopharyngiomas were 23.5 and 46 years old, respec
tively, and presented with neurological deficits or ones 
due to hypothalamic involvement by their tumors. With 
marginal central nervous tissue present in 53 percent of 
the specimens, 75 percent of adamantinomatous cranio
pharyngiomas, but only 12 percent of cholesterol-gra
nulomas showed invasive growth. At present choleste
rol-granulomas are conceived as a clinicopathologically 
distinctive lesion of uncertain origin. They most probably 
represent a clinically relevant entity in the ontogenesis of 
adamantinomatous craniopharyngiomas with predisposing 
factors yet to be elucidated.

Key words: pituitary, craniopharyngioma, cholesterol-granu
loma

A hypothalam us és a hypophysis, illetve a hypothalam o- 
hypophysealis tengely működészavarát, valam in t a kör
nyező anatóm iai képletek diszlokációjára visszavezethető 
neurológiai tüneteket számos lokális térfoglaló folyamat 
okozhat (12). A hypophysis-adenom ák u tán  -  melyek a 
klinikailag megnyilvánuló koponyaűri daganatok  m int
egy 10%-át teszi ki -  a második leggyakoribb valódi tu-
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m oros laesiót a craniopharyngeom ák képviselik (3, 24). 
Bár ez utóbbiak hisztogenezise v ita to tt, az ún. adam an- 
tinom atosus típusnak az odontogén daganatokhoz való 
hasonlósága alapján valószínű, hogy az embrionális zo
m áncszerv maradványának szárm azékai (21).

Paulus és mtsai 1999-ben, klinikailag craniopharyn- 
geom aként viselkedő 110 intra- és/vagy suprasellaris da
ganat retrospektív szövettani vizsgálata során az esetek 
35%-ában nem találtak a craniopharyngeomákra jellemző 
elemeket -  elsősorban patognom ikus hámkomponenst. 
Eseteiket a craniopharyngeom ákban egyébként nem r it
ka és a sella-tájékra távolról sem specifikus degeneratív 
jelenségek -  elsősorban szervülő vérzés nyomai, granu- 
lom atosus gyulladás, illetve szövetelhalás -  előtérben ál
lása jellemezte. Epidemiológiai adatokat, a laesiók radioló
giai megjelenését, továbbá sebészi kezelésük kórjóslatát 
is figyelembevéve, m unkacsoportjuk a hasonló laesiók 
önálló entitásként való elkülönítését javasolja (22).

A következőkben intézeteink 15 craniopharyngeoma 
iránydiagnózissal operált esetének klinikopatológiai 
utánvizsgálatával kíséreljük meg a Paulus és mtsai által a 
„sella-tájék xanthogranulomájának” elnevezett elválto
zással kapcsolatos következtetéseket kritikailag reprodu
kálni.

Anyaggyűjtés
A Szegedi Tudományegyetem, Á ltalános Orvostudomá
nyi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Egészségtudo
mányi Centrum  Patológiai Intézete kórszövettani nyil
vántartásának tízéves (1989-1998) anyagát áttekintve, 16 
„craniopharyngeom a” klinikai iránydiagnózissal ope
rált esetből származó szövettani preparátum ot azonosí
tottunk. A betegek közül kettő (8. és 9. eset) reoperáción 
esett át; közülük egynek (9. eset) a második m űtétből 
származó anyaga mikroszkópos vizsgálatra alkalmatlan 
volt. A fennm aradó 15 preparátum ot az Egészségügyi V i
lágszervezet (WHO) 1993-ban m ódosíto tt kritérium ai, 
illetve Burger és mtsa ajánlása szerin t osztályoztuk és -  
ahol ez lehetséges volt -  figyelembe vettük Paulus és mtsai 
tipizálási javaslatát is (7,14,16,21). A betegek klinikai ada
tait, a tum orok radiológiai m egjelenését, valamint a sebé
szi beavatkozás jellegét az 1. táblázatban  foglaltuk össze.

A mikroszkópos újraértékelésre valamennyi eredeti m et
szet rendelkezésre állt, továbbá esetenként 1-3 archivált pa
raffinba ágyazott szövetblokkhoz is hozzáférhettünk. Ahol 
ez indokolt volt (1-3. eset), a következő speciális festési eljá
rásokat és immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztük el: PÁS 
(natívan és diasztáz-előkezeléssel), Sweet-Gordon-féle ezüst- 
impregnáció; epithelialis membrán-antigén (EMA, m ono- 
klonális -  1:50), gliafibrillaris savi fehérje (GFAP, poliklo- 
nális -  1:1000), m acrophag-m arker (CD68, monoklonális
-  1:25), adrenokortikotrop horm on  (ACTH, poliklonális
-  1:10 000), prolaktin (PRL, poliklonális -  1:1000), növe
kedési horm on (GH, poliklonális -  1:1000), folliculussti- 
m uláló horm on (FSH, poliklonális -  1:1000, valamennyi 
előzetes szérum a DAKO®, G lostrup, Dánia term éke), 
széles spektrum ú citokeratin (AE1/AE3, monoklonális -  
1:1000, Boehringer ). Az antigén-ellenanyag specifikus 
kapcsolódásának feltüntetésére a DAKCr nem avidin- 
biotin komplex képzésen alapuló EnVision® rendszerét 
alkalmaztuk.

Eredmények
Epidemiológia és klinikai adatok 
Szövettani ismérvei alapján a preparátumok 80%-a felelt 
meg klasszikus (60% adamantinomatosus, 20% papillaris) 
craniopharyngeomának. Az adamantinomatosus variáns 
hisztogenezisét az analóg megjelenésű odontogén dagana
tokkal való összehasonlítás alapján is megerősítettük (2. táb
lázat). Az adamantinomatosus craniopharyngeoma miatt 
operált betegek átlag életkora 23,5 év (szélső értékek: 4-56 
év), a nők- és férfiak aránya azonos volt. A papillaris cranio
pharyngeomák idősebb -  46 éves -  betegekből (szélső érté
kek: 37-60 év) kerültek eltávolításra és a nők-férfiak aránya 
2:1 volt. A sem adamantinomatosus, sem papillaris hám
komponenst nem tartalmazó, illetve a Paulus és mtsai által 
kidolgozott diagnosztikus kritériumoknak megfelelő „xan- 
thogranulomák” 20%-ban képviseltették magukat. Az ebbe 
a csoportba tartozó három  beteg -  valamennyi férfi -  átlag- 
életkora 26 év (szélső értékek: 12-37 év) volt.

A preoperatív neuroradiológiai kép lényegében azo
nos volt a három  típusú laesio tekintetében (1. ábra): va
lamennyi közel azonos m éretű, intra-, supra- vagy retro- 
sellaris terjedésű cisztikus képletként mutatkozott; csupán 
a 14. eset korlátozódott látszólag a III. agykamrára.

A 8. eset recidívájától eltekintve, melyről nem állt ren
delkezésre műtéti leírás, valamennyi tum ort frontális vagy 
frontotemporalis behatolásból közelítettük meg, és szub- 
totális vagy részleges eltávolítást végezhettünk.

Szövettani elváltozások
Az adam antinom atosus és papillaris craniopharyngeo
mák szövettani jellegzetességeit illetően, utalunk a tém a
körrel foglalkozó irodalm i forrásokra, továbbá a saját 
anyagunkban megfigyelt elváltozásokat összefoglaló 2. 
táblázatra (7,14). Míg a papillaris craniopharyngeom ák
ban csupán a stromalis erek körüli lymphocytahalmazok 
fordultak elő, addig az adamantinomatosus típusban vál
tozó intenzitású degeneratív és necrobioticus jelenségek is 
m utatkoztak. A Paulus és mtsai által xanthogranulomának 
tekintett három laesióban az utóbbiak csaknem egyed- 
uralkodóak voltak. Heges kötőszövetbe ágyazott kolesz- 
terin-granulomák mellett, amorf szövettörmeléket, habos 
plazmájú m acrophagokat, idősülő vérzéses epizódokra 
utaló hem osziderin-lerakódást és gócosan profúz lym- 
phocytagyülemeket figyeltünk meg (2. ábra). Fibroticus 
m em brán felszínén elhelyezkedő, ellapult köbhám  m a
radványát, elszórtan nyákterm elő kehelysejtekkel, csu
pán az 1. esetben láttunk  (3. ábra). Utóbbi élénk pan- 
citokeratin-expressziót m utatott, de negatív volt a GFAP 
és S-100 protein-specifikus antitestekkel. Marginális agy
szövet az összes reszekátum  53%-ában került eltávolítás
ra; az adam antinom atosus craniopharyngeom ák az ilyen 
esetek 75%-ában m utatták  ennek invázióját, míg a xan- 
thogranulom ák közül egyetlen (12%) szürem ítette be a 
szomszédos neuropilt. További egy (2. eset) xanthogra- 
nulom a széli részén adenohypophysealis maradványszövet 
látszott, melynek nem  neoplasztikus jellegét rácsrost- 
impregnációval és az acinusok plurihorm onális jellegé
nek im m unhisztokém iai fenotipizálásával is igazoltuk. A
3. eset parányi területén néhány kötőszövetbe ágyazott 
follicularis hám képződm ény foglalt helyet (3. ábra). A 
laesiók egy részével eltávolított csontszövetben a velő
űrök fibrosisa és csontátépülés volt jelen.
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1. táblázat: A vizsgált esetek klinikopatológiai jellegzetességeinek áttekintése

Eset Kor/nem Klinikai tünetek Méret Sebészi megoldás Szövettani diagnózis

1. 12/F Alacsony növés, ACTH-és 
GH-hiány, látászavar

MRI: 05cm intra- 
és suprasellaris 

cisztikus tu.

JFC****,
részleges eltávolítás

koleszterin-granuloma

2. 37/F Hosszú ideje fenálló fejfájás, 
adinámia, libidocsökenés

CT: intra- és 
suprasellaris 
„hatalmas” 
cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

koleszterin-granuloma

3. 29/F Nincs adat Supra-
és parasellaris tu.

Szubtotális eltávolítás koleszterin-granuloma

4. 56/N Fejfájás, látásromlás, diabetes 
insipidus

CT: 04cm 
suprasellaris 
cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

5. 43/N Szellemi leépülés MRI: 06cm 
suprasellaris 
cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

6. 12/F Elhízás,kettőslátás, fejfájás CT/MRI: scala 
posteriorba és III. 

agykamrába boltosuló 
cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

7. 11/N Fejfájás, látótérkiesés CT: 60  cm intra- és 
suprasellaris 
cisztikus tu.

Szubtotális eltávolítás Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

8. 12/N Évek óta tartó fejfájás, 
látótérkiesés

Ventrikulográfia: III. 
agykamrába és a scala 
posteriorba boltosuló 

cisztikus tu.

Szubtotális eltávolítás Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

8.(R)*** 15/N Panaszmentes CT: III. agykamrába 
boltosuló cisztikus tu.

Nincs adat Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

9. 38/F Ötéves korában 
carinopharyngeoma miatt 

műtét, panhypopituitarismus, 
adinámia, aluszékonyság

CT: 06cm intrasellaris 
és a sinus 

sphenoidalisba 
boltosuló cisztikus tu.

JFC,
látszólag radikális 

eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

9.(R) 38/F Daganatos recidíva CT: 0 5 cm cisztikus 
daganat

JFC,
részleges eltávolítás

Szövettani feldolgozásra 
alkalmatlan anyag

10. 4/F Látásromlás, diabetes 
insipidus

CT: a scala 
posteriorban ill. a 

foramen Monroe-ig 
terjedő cisztikus tu.

JFC,
szubtotális eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

11. 6/F Testi fejlődésben való 
elmaradottság, 

hypogonadismus

CT/MRI: 04cm intra- 
és suprasellaris 

cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

Adamantinomatosus
craniopharyngeoma

12. 60/N Rohamszerű fejfájás, 
látótér beszűkülése

CT/MRI: suprasellaris 
cisztikus tu.

JFC,
részleges eltávolítás

Papillaris
craniopharyngeoma

13. 41/N Amenorrhoea, 
progresszív látásromlás

Supra-, para- és 
retrosellaris „hatalmas” 

cisztikus tu.

JFC,
szubtotális eltávolítás

Papillaris
craniopharyngeoma

14. 37/F Nincs adat III. agykamrai tumor JFC Papillaris
craniopharyngeoma

*** = recidív tumor; **** = jobb oldali frontalis craniotomia

Megbeszélés
A sella-tájéknak a hypothalarnohypophysealis működésza
vart, illetve neurológiai tüneteket okozó térfoglaló elváltozá
sai változatos eredetűek: a régió fejlődési zavarára visszave
zethető teratoid képződmények mellett rendszerbetegségek 
(például Langerhans-sejtes histiocytosis, Erdheim-Chester- 
betegség), gyulladások (tuberculoma, sarcoidosis) és va
lódi daganatok egyaránt előfordulnak (5, 7, 12, 31).

A craniopharyngeom ák az intracranialis daganatok 
mintegy 5%-át teszik ki és adam antinom atosus, illetve 
papillaris szubtípusaik elkülönítése prognosztikai jelen
tőséggel bír (1, 7,12). Degeneratív elváltozások jellegze
tesen az előbbiben fordulnak elő és jelenlétüket hagyo
mányosan diagnosztikus értékűnek tartják a mikroszkóposán 
megfigyelhető specifikus hám kom ponens hiányában is. 
Paulus és m tsai 1999-ben, 110 „craniopharyngeom a” kli
nikai kórismével operált beteg kórszövettani anyagát új-
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2. táblázat: A vizsgált esetek szövettani jellemzőinek összefoglaló áttekintése

Eset száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.R 9. 10. 11. 12.. 13. 14.

Szövettan Koleszterin-
granuloma Adamantinomatosus craniopharyngeoma Papillaris

craniopharyngeoma

Hám Atrophiás - 
köbhám, 
kehely
sejtek

Odon
togén
hám

Odon
togén
hám

Atro- Odon- 
phiás togén 

laphám, hám 
odonto
gén hám

Odon
togén
hám

Odon
togén
hám

Odon
togén
hám

Odon
togén
hám

Odon
togén
hám

Réteges Réteges Réteges 
laphám laphám laphám

Elszarusodás „Ned
ves”

keratin

„Ned- „Ned- „Ned
ves” vés” vés” 

keratin keratin keratin
(<2%)

„Ned
ves”

keratin
(+/-)

„Ned
ves”

keratin
(<2%)

„Ned
ves”

keratin
(<2%)

„Ned
ves”

keratin

<1%

Kalcifikáció + - + + <5% + - - - + - - -

Necrosis + + + - + + - - + - - - - -

Hemoszi-
derin

<5% + -15% <2% + + - - <1% - + - - -

Lipidizált
macro-
phagok

+ + -5% -10% + -10% - - <5% " -10%

Lobsejtek -10-20% + + + + + <1% - + -5% - + + + -10%

Koleszterin-
granulomák

+ + + - + + - - + - + - -

Agyi invázió + 0* 0 0 + 0 + + + + +/- 0 0 0

Odontogén
tu.
Osztályozás

Plexi
form

amelo
blas
toma

Kalcifi-
káló

odonto
gén

ciszta/
Amelo

blas
toma

Kalcifi- Plexi
káló form 

odonto- és a 
gén follicu- 

ciszta/ laris 
Amelo- amelo- 

blas- blas
tema torna

Kalcifi-
káló

odonto
gén

ciszta

Kalcifi-
káló

odonto
gén

ciszta

Kalcifi-
káló

odonto
gén

ciszta

Follicu
laris és 
plexi
form 

amelo
blas
toma

Kalcifi-
káló

odonto
gén

ciszta

*= a minta agyszövetet nem tartalmazott

1. ábra: A sella-tájék 
koleszterin-granulomájának 
radiológiai megjelenése 
(1. eset)
(A) A koponya Tsúlyozott 
frontalis MRI-fel vétel én a 
koleszterin-granuloma 
suprasellarisan is terjedő 
térfoglalásként ábrázolódik.
A subdiaphragmaticus 
komponens cisztának megfelelő 
jelintenzitású. (B) Sagittalis T1 
súlyozott képen az 
orbitofrontalis és retrosellaris 
képleteket is diszlokáló szolid, a 
kontrasztanyagot részben 
halmozó térimé ábrázolódik, 
mely okkluzív hydrocephalusszal 
szövődött
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2. ábra: A koleszterin- 
granuloma mikroszkópos 
alkotóelemei
(A) Nekrotikus szövettörmelékbe 
ágyazott koleszterinkristályok 
többmagvú óriássejtek alkotta 
idegentest reakcióval; CD68, 
immunperoxidáz-technika - 
eredeti nagyítás: x 200.
(B) Lymphocytákból és habos 
plazmájú macrophagokból álló, 
gyulladásos reakció; H. E. eredeti 
nagyítás: x 200

3. ábra: Hám- és epitheloid 
morfológiájú sejtek a 
koleszterin-granulomában
(A) Az 1. eset cisztikus részét 
ellapult köbhám béleli számos 
PAS-pozitív nyákcseppet 
tartalmazó kehelysejttel (nyilak); 
PAS-reakció -  eredeti nagyítás: 
x 400. (B) A 3. eset heges 
kötőszövetébe ágyazottan 
néhány hypophysis vagy 
Rathke-tasak eredetű folliculus 
foglal helyet; H. E. -  eredeti 
nagyítás: x 400. (C)
A vakuolizált macrophagok élénk 
CD68 immunreakciót adnak; 
immunperoxidáz-technika, 
eredeti nagyítás: x 200

ravizsgálva, 37 olyan elváltozást találtak, melyekben az 
adam antinom atosus craniopharyngeom a részjelenségé
nek tarto tt nekrózis, koleszterin-granulomák, hemoszi- 
derin-depozíció, idült lobsejtes beszűrődés és habos plaz
májú macrophagok csaknem egyeduralkodók voltak (22). 
A dam antinom atosus craniopharyngeom ára (a szerzők 
által kalcifikáló odontogén cisztaként osztályozott szubtí- 
pusra) patognom ikus hám együttes jelenlétét -  mely nem 
haladta meg a szövettani preparátum  tömegének 10%-át 
-  mindössze 3 esetben észlelték. A csaknem  m inden eset
ben cisztikus tum orok 13 esetben (35%) tartalm aztak a 
jelen tanulm ányunkban bem utatotthoz (1. és 3. eset) ha
sonló, nem  odontogén köbhámbélést, vagy azzal rokon

szerkezetű folliculusokat. Jóllehet Paulus és mtsai nem 
szolgáltatnak adatokat a műtétek során eltávolított agy
szövet gyakoriságáról (feltételezhető, hogy ebben az általuk 
alkalmazott transsphenoidalis megközelítés és az intéze
tünkben szokványos craniotomiás m ódszer is szerepet 
játszhat) „xanthogranulom aként” kórism ézett dagana
taik egyike sem m u ta to tt a 2. esetünkhöz hason ló  agyi in
váziót.

Bemutatott eseteink radiológiai jellegzetességeit és intra- 
operatív m egjelenésüket csak részben tu d tu k  rekonstru
álni (2. táblázat). Paulus és mtsai adataitó l eltérően (~ 
56%), valamennyi, általunk operált adam antinom atosus 
craniopharyngeom a tartalm azott cisztikus részeket. Há
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rom xanthogranulománk közül k e ttő  (~ 67%) volt bizto
san töm lős. Intrasellaris kom ponens -  suprasellaris te r
jeszkedéssel is -  két esetünkben ábrázolódon, míg az 
adam antinom atosus craniopharyngeom ák 60%-a supra
sellaris kiindulású volt. A viszonylag kis esetszámból adó
dó statisztikai elemzés fogyatékossága ellenére, adataink 
lényegében megfelelnek Paulus és m tsai észlelésének.

Intrasellaris vagy részben in trasellaris elhelyezkedé
sük m iatt a xanthogranulomák Paulus és mtsai anyagá
ban jellegzetesen hypopituitarismussal szövődtek (65%). 
Első esetünkben ACTH és GH h iánya igazolódott. A 2. 
beteg által panaszolt libidocsökkenés hátterében valószí
nűleg inkább a nagyméretű és suprasellarisan is terjedő 
xanthogranulom a által okozott hyperprolactinaemia (ún. 
nyélátmetszési effektus) állhatott. A xanthogranulom ák 
és a klasszikus craniopharyngeom ák átlagos mérete k ö 
zött egyébként nem m utatkozo tt szignifikáns kü lönb
ség.

A sebésztechnikai megoldás jellege mellett, különbsé
get észleltünk azonban az eltávolíthatóság radikalitása 
tekintetében: egyetlen adam antinom atosus craniopharyn- 
geoma kivételével (8. és 8. R eset) -  m ely azonban szövet
tanilag agyi inváziót m utatott és recidivált -  a reszekció 
valam ennyi esetben szubtotális vagy részleges volt.

A sella-tájék xanthogranulom áinak keletkezése tisz
tázatlan. Nozológiai besorolásuk egyik alapvető akadá
lya nevezéktani eredetű. A xanthogranulom ák jóindula
tú, de autonóm  növekedésű kötőszöveti daganatok (10, 
13). A koleszterin-granuloma ezzel szemben nekrózis, 
koleszterinkristályokat övező idegentest-óriássejtek, h a 
bos plazm ájú macrophagok, v a lam in t lymphocyták al
kotta, többé-kevésbé körülírt reaktív  elváltozás. A hasonló 
laesiók megjelölésére m unkacsoportunk  is „a koleszte
rin-granulom a” elnevezést alkalmazza. Talán koleszterin- 
granulomának megfelelő elváltozást elsőként Blumer írt 
le „cholesteatomatosus endothelioma” néven, 1990-ben (4).

Bár leggyakoribbak a koponyaüregben -  így a szikla
csontban (8) és orbitofrontálisán (17) - ,  számos extracrani- 
alis szervben is észlelték előfordulásukat (2, 6, 9, 19, 20, 23, 
25, 27, 28). A központi idegrendszer -  egyébként rendkívül 
ritka -  koleszterin-granulomáinak többsége intraaxialis: a 
III. agykamra kolloid cisztájában és a plexus chorioideus 
stromájában írtak le koleszterin-granulomát (11,15,18,29). 
Paraaxialis elhelyezkedésben két töm lős koleszterin-granu
lomát dokumentáltak a hátsó koponyaárokban (26,32).

A necrobioticus-granulom atosus összetevő eredetéül 
nagy valószínűséggel preform ált üregbe történő, ism é
telt vérzéses epizódok, s az azokból származó lebontási 
termékek, illetve szöveti válaszreakció szolgálhat (30). E 
tekintetben említést érdemel, hogy  Paulus és mtsai anya
gában az adamantinomatosus craniopharyngeomák mintegy 
18%-ában, saját gyűjtésünkben ped ig  a hasonló tum orok 
40%-ában voltak jelen kis k iterjedésű  koleszterin-granu- 
lomák. Ezt a feltételezést támogatják Eisenberg és mtsainak, 
valamint McNab és mtsainak a sziklacsont csúcsán, illetve 
az. orbitofrontalis diploeban k ia laku lt koleszterin-gra- 
nulom ák keletkezésével és kezelésével kapcsolatos ta 
pasztalatai (8,17). Figyelemreméltó az is, hogy az extracra- 
nialis koleszterin-granulomák -  jelesül az epididymis 
hasonló elváltozása -  szintén vascularis/ischaemiás ere
detű (20).

Vérzés előfordulhat Rathke-tasak-cisztában és a hypo
physis portalis keringése talán szerepet játszik, mind az

adenomákkal kapcsolatos hypophysis-apoplexiában, mind 
a sella-tájék koleszterin-granulom áinak kiváltó tényező
jeként.

Paulus és m tsai által 35%-ban, míg saját anyagunk 
csupán egyetlen esetében (1. eset) fellelhető hám kom po
nens szintén több forrásból származhat. Az adenohypo
physis m aradványsejtjei tágult folliculusok képzésére és 
laphám -m etapláziára egyaránt képesek (22). Laphám- és 
kehelysejtek -  akár egyidejűleg is -  irritált Rathke-tasak- 
cisztában is k im uta thatók  (15), és a diaphragm a sellae alá 
türemkedő m eningothel-sejtek is valószínűleg képesek 
endodermalis (ún. enterogén vagy bronchogén) meta- 
pláziára (33). Végül a diszontogén eredetet feltételező el
méletek közül, figyelmet érdemel az embrionális fogléc 
és a Rathke-tasak morfogenezise során bekövetkező csí- 
ratévedés (kollízió).

Bármely elmélet nyer is bizonyítást, a koleszterin-gra
nuloma kialakulásának alapfeltétele zárt szöveti üregek 
létrejötte és az ezekben hagyományosan „degeneratív- 
nak” nevezett elváltozások előtérbe kerülése. A sella-tájék 
koleszterin-granulom ája az adam antinom atosus cranio- 
pharyngeoma ontogenezisének és természetes lefolyásá
nak részeként értelm ezhető, melynek specifikus hajla
mosító tényezői feltárásra várnak.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk Vörös Erika dr. 
Ph.D. egyetemi adjunktusnak a radiológiai felvételek értelme
zésében való közreműködéséért, valamint Pintér Klára, Lábdy 
Mária és Halmágyiné Sarró Anikó munkájáért a kórszövettani 
és immunhisztokémiai vizsgálatokban. A képi anyag kidolgo
zásában Dezső Mihály intézeti fotográfus nyújtott segítséget.
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EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK

Humán calicivírus-járvány kórházi osztályon

Reuter Gábor dr.1’2, Kucsera Sándorné3, Somogyi Györgyné3, Lencsés Gyöngyi dr.3 és
1 2Szűcs György dr. ’

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézete, Pécs, Regionális Virológiái Laboratórium  
(igazgató: Antal Ilona dr.)1
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Im m unitástani Intézet 
(intézetvezető: Emődy Levente d r.)2
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fejér Megyei Intézete, Székesfehérvár, Epidemiológiai Osztály 
(igazgató: Ferencz Péter dr.)3

A Caliciviridae családba tartozó humán calicivírusok (HuCV) 
világszerte, életkortól függetlenül az akut, nem bakteriá
lis gastroenteritises megbetegedések és járványok leg
gyakoribb kórokozói. Kiemelkedő szerepet játszanak az 
időlegesen zárt emberi közösségekben élelmiszerek, köz
vetlen kontaktus és víz útján terjedő fekoorális fertőzé
sekben. A szerzők első esetben számolnak be HuCV 
okozta kórházi járványról Magyarországon. 2000. május 
9-24. között egy megyei kórház női, krónikus pszichiátri
ai osztályán lezajlott járvány során 143 exponált sze
mélyből 35-en betegedtek meg (24,5%) enyhe, nem 
bakteriális gastroenteritisben. 17 beteg székletmintájából 
12 esetben (70,6%) sikerült reverz transzkripció-poli- 
meráz láncreakció (RT-PCR) módszer segítségével a ví
rust kimutatni. Ez az első felismert humán calicivírus 
okozta kórházi járvány hazánkban, melyet molekuláris 
biológiai módszerekkel és részletes epidemiológiai ada
tokkal sikerült igazolni.

Kulcsszavak: humán calicivírus, gastroenteritis, kórházi járvány, 
reverz transzkripció, polimeráz láncreakció

Nemzetközi adatok szerint a hum án calicivírusok -  a rit
kán felismert sporadikus, akut gastroenteralis megbete
gedések mellett -  kiemelkedő szerepet játszanak a nem 
bakteriális, járványos gastroenteritis fertőzésekben. A szór
ványos esetek 20-40%-át, a járványoknak pedig akár a 
90%-át is okozhatják (7, 8, 16). A Caliciviridae család 
négy nemzetségéből emberi megbetegedést kettő okoz, a 
Norwalk-szerű (NLVs) vírusok vagy korábbi, morfológiai 
eredetű nevükön „kis kerek-struktúráit vírusok” (SRSVs) 
és a Sapporo-szerű vírusok nemzetségei (SLVs, „klasszi
kus” calicivírusok) (10,15).

A fertőzés forrása az ember, a terjedési mód elsősor
ban a fertőzött széklettel kontam inált élelmiszer, a köz
vetlen („piszkos kezek”) és közvetett kontaktus, valamint a

Rövidítések: HuCV = humán calicivírus; RT-PCR = reverz transz- 
kripció-polimeráz láncreakció; NLVs = Norwalk-szerű vírusok; SLVs = 
Sapporo-szerű vírusok; SRSV = kis kerek-struktúráit vírusok; ORF = open 
reading frame; PBS = foszfátpuffer oldat; bp = bázispár; G = genocsoport

Human calicivírus outbreak in hospital. Human calici- 
viruses (HuCV) -  such as Norwalk-like and Sapporo-like 
viruses -  members of the family Caliciviridae, are a major 
cause of acute non-bacterial gastroenteritis in persons of 
all ages worldwide. They are important pathogens in 
food- and waterborne diseases in which the transmis
sion can often be traced to fecally contaminated water 
or foods, and spread by person-to-person contact, 
vomitus or airborne droplets. HuCV-associated outbreaks 
involving large numbers of people usually occur in set
tings where people congregate. Between May 9 and 24, 
2000, an outbreak of acute, mild, nonbacterial gastro
enteritis occurred in woman, chronic psychiatric ward of 
a county hospital where 35 of 143 persons (24,5%) were 
registered with characteristic symptomes. Reverse trans
cription-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay was 
used for virus detection. HuCV was found in stool sam
ples in 12 of 17 (70.6%) ill persons. This is the first 
HuCV-associated hospital outbreak of gastroenteritis in 
Hungary where HuCV was successfully detected by mo
lecular method and its etiologic role was also supported 
by epidemiologic investigation.

Key words: human calicivírus, gastroenteritis, hospital out
break, reverse transcription, polymerase chain reaction

víz, de megtörténhet a fertőzés a hányadék vaporizációja 
útján aeroszollal is (1,12,15). Novembertől-májusig gya
koribbak a megbetegedések („winter vom iting disease”), 
de gyakorlatilag az év m inden szakában szám olni kell je
lenlétükkel (13). Epidém iák leggyakrabban időlegesen 
zárt emberi közösségekben fordulnak elő (kórház, idősek 
otthona, szociális o tthon , óvoda, iskola, étterem , szállo
da, laktanya, gyerm ektábor, uszoda, k irándulóhajó stb.), 
ahová a vírus bekerülve primer és szekunder m ódon is 
gyorsan terjed és rövid  idő alatt nagyszám ú megbetege
dést okozhat (6, 19). Ezek közül éppen a kórházi, egész
ségügyi és ápolási intézmények a HuCV-járványok leg
gyakoribb helyszínei (6, 13).

A humán calicivírusokat kísérleti állatban, szövette
nyészetben eddig nem  sikerült szaporítani (18,19) és ez a 
vizsgálatukat, diagnosztikájukat a m olekuláris biológiai 
módszerek megjelenéséig nagyon korlátozta. Ma kim u
tatásuk elsősorban RT-PCR módszerrel tö rtén ik  a kon
zervatív génrégióik (RNS-függő RNS-polimeráz [ORF1], 
kapszid régió [ORF2]) specifikus primerpárokkal történő
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felszaporításával. A víruscsaládba való pontos besorolá
sukra pedig  szekvenciaanalízist végeznek (2).

H azánkban a csaknem egy éve megkezdett calicivírus- 
kim utatások már jelezték jelen tős szerepüket a közössé
gi járványokban (5, 20, 21), és m ost először szám olha
tunk be HuCV  okozta kórházi járványró l is, melyet m ind 
virológiái, m ind  epidemiológiai módszerekkel sikerült 
igazolni. C élunk a figyelem felkeltése is, hogy a nem bak
teriális, eddig sokszor „ismeretlen etiológiájú”-nak m inő
sített kórházi gastroenteritis-járványokban -  az elérhető 
laboratórium i háttér birtokában -  vizsgálatok történje
nek e kórokozók szerepének igazolására.

Anyag és módszer
Epidemiológiai vizsgálat
Egy dunántúli megyei kórház krónikus nó'i pszichiátriai osztá
lyán zajló gastroenteralis esetek halmozódásáról a kórház kór
házhigiénés csoportja telefonon tájékoztatta a területileg illeté
kes megyei ÁNTSZ-t a járvány kezdete után 1 héttel, 2000. 
május 15-én. Ezt követően az epidemiológiai adatokat a hely
színi vizsgálatok során a betegek, illetve az egészségügyi dolgo
zók kikérdezésével és az egészségügyi dokumentáció (kórla
pok, lázlapok, ápolási lapok) adatainak elemzésével gyűjtöt
tük. Több alkalommal telefonon is történt adategyeztetés a 
pszichiátriai osztály vezetőjével, főnővérével és a higiénés cso
port munkatársaival.

Székletm inták
A kórházi gastroenteritis-járványból 22, rutin bakteriológiai 
módszerekkel kórokozót nem tartalmazó székletmintát kapott 
laboratóriumunk „calicivírus” kimutatására. Ezek közül 17 minta 
a járvány során megbetegedett, 5 pedig nem beteg, exponált 
személytől (környezetszűrés) származott.

Virális nukleinsav kivonása a székletm intákból, reverz 
transzkripció-polimeráz láncreakció (RT-PCR), primerek
A virális RNS kivonásához és az RT-PCR-hez felhasznált anya
gok és az eljárás menete megegyezett a korábban már közöltek- 
kel (20). Két primerpárt használtunk, melyek a NLV-ok és a 
SLV-ok genetikai állományából az RNS-függő RNS-polimerázt kó
doló gén (ORF1) konzervatív régiójára specifikusak: a p289/p290 
(14) és a néhány nukleotidban módosított p289/p290A-t (köz
vetlenül kapott, nem publikált primerek), melyeket Jiang és 
mtsai terveztek 1999-ben. Az amplifikált termék mindkét pri- 
merpár használatával NLV esetén 319, SLV esetén pedig 331 
bázispár nagyságú (14). Negatív kontrollként nukleázmentes 
vizet használtunk. A termékeket agarózgélben futtattuk, mére
tüket BioCapt (Version 97.05s for Windows, 1997) számítógé
pes program segítségével határoztuk meg.

Eredmények
Epidemiológiai adatok
A megyei k ó rh áz  krónikus, női pszichiátriai osztályán az 
enyhe, gastroenteralis megbetegedések halmozódásának 
kezdete 2000. május 9-e volt, az u to lsó  megbetegedés pe
dig május 24-én történt. A 15 nap  a la tt összesen 35 fő be
tegedett m eg (32 ápolt és 3 egészségügyi dolgozó). Az ex
ponáltak szám a 143 volt, 104 ápo lt és 39 egészségügyi 
dolgozó. Az ápoltaknál 30,7%, a dolgozók között pedig 
7,7% volt a megbetegedések aránya. Az exponált szemé
lyek 24,5% -ának volt tünetekkel já ró  fertőzése (1. táblá
zat). A 35 nőbeteg  átlagéletkora 54 év (19-94) volt. Május 
9-től 16-áig 16 ápolt betegedett m eg az osztály földszinti, 
48 ágyas részén, majd 3 nap elteltével m ájus 19-24 között

1. táblázat: A megbetegedettek és tünetmentes személyek 
aránya az exponáltak között

Megbetegedett
(%)

Tünetmentes exponált 
(%)

Osztályos
ápoltak

32/104 (30,7) 72/104 (69,3)

Egészségügyi
dolgozók

3/39 (7,7) 36/39 (92,3)

Összesen: 35/143 (24,5) 108/143 (75,5)

^ ig a z o lt HuCV fertőzött, Bbeteg személy 
beteg e.ü.-i dolgozó

igazolt HuCV fertőzött, 
O beteg e.ü.-i dolgozó ESbeteg ápolt

1. ábra: Az ápoltak és az egészségügyi dolgozók 
megbetegedéseinek kezdete naponkénti bontásban, és az 
igazolt HuCV-fertőzöttek
A kétcsúcsú diagramból látható, hogy a járvány a kórház két szintje 
között időben eltolódva, az inkubációs időnek megfelelően, 2-3 nappal 
később jelentkezett. 2000. május 9-16-ig a földszinti kórtermekben 
zajlott és 15-én betegedtek meg a legtöbben. Május 19-24. között az 
első emeleti kórtermek voltak érintve és 23-án volt kiugrás a 
megbetegedések számában. A 12 (11 ápolt és 1 nővér) igazolt 
HuCV-fertőzött május 21. és 24. között betegedett meg. A nyíl a 
fertőzés forrásának tarto tt első beteget jelöli, (eü.-i: egészségügyi)

az első emeleti 56 ágyas részlegen további 19 megbetege
dés történt (16 fő ápolt, 3 ápoló) (1. ábra). A két emelet 
m ind a 8-8 kórterm ében volt legalább egy fertőzött sze
mély. A 3 betegápoló az emeleten dolgozott. A megbete
gedések jelentkezése naponkénti bontásban az 1. ábrán 
látható.

Klinikai adatok
Hányingerrel, hányással kezdődő rosszullét vezette be a 
tüneteket. Ezt követően gyakori, híg, vizes, bűzös, sárgás 
székletürítés volt a jellemző. A szim ptóm ák gyakoriságát 
a 2. táblázat m utatja . A vezető tünet a hasmenés volt 
(82,8%), de gyakori volt a hányás is (57,1%). Ugyanannyi 
betegnél volt borzongás, hőemelkedés (< 37,7 °C) és 
37,7-38,8 °C-os láz. Az inkubációs idő rövid, minden 
esetben 2 napon belüli volt. A tünetek a betegek többsé
génél 1-2 napig tartottak. Súlyosabb kim enetelű megbe
tegedés nem volt; infúziós kezelésre egy betegnél sem 
volt szükség. H árom  betegnél 1 napi hasm enést követő
en, 2 napi tünetm entesség után, ism ét jelentkezett has-
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2. táblázat: A klinikai tünetek gyakorisága a járvány során 
megbetegedett 35 személynél

Klinikai tünetek Gyakoriság (%)

Hasmenés 29/35 (82,8)
Hányás 20/35 (57,1)
Hasi fájdalom 11/35 (31,4)
Gyengeség 8/35 (22,8)
Hőemelkedés (<37,7C°) 4/35(11,4)
Láz (>37,7C°) 4/35(11,4)
Hányinger 3/35 (8,57)
Fejfájás, izomfájdalom, véres széklet: nem jelentettek
78 székletminta rutin 
bakteriológiai vizsgálata

negatív

az RT-PCR m ódszerrel, a p289/p290 és a p289/p290A 
prim erpárokkal is vizsgálva, a 17 beteg szem ély mintája 
közül ugyanabban a 12 esetben (70,6%) (11 ápolt, 1 nő
vér) hum án calicivírust lehetett kim utatni m indkét pri- 
m erpárral (1. ábra). A p289/p290 oligonukleotid haszná
latával az amplikonok a p289/p290A prim erpárhoz képest 
erősebb jelet adtak, de m ind a 12 székletm intából a 
300-400 bp között, azonos magasságban helyezkedtek el 
a term ékek és méréssel 319 bp nagyságúnak bizonyultak 
(2. ábra). Az öt exponált, de nem beteg szem ély (3 dolgo
zó, 2 ápolt) m intájából hum án calicivírust nem  tudtunk 
kim utatni.

menés. A széklet rutin bakteriológiai vizsgálata a 35 ápolt 
betegeknél, valam int a környezetükben elvégzett, össze
sen 43 szűrővizsgálat bakteriális kórokozót (Salmonella, 
Shigella, E. coli 0124, Yersinia enterocolitica) nem  m uta
to tt ki. Egyéb mikrobiológiai laboratórium i vizsgálat nem 
történt. A kórház más osztályain hasonló megbetegedést 
nem észleltek. Viszont az első beteg lakóhelye körüli kis 
településeken a megkérdezett háziorvosoknál gyors lefo
lyású, viszonylag enyhe enteralis megbetegedésekkel je
lentkeztek betegek, akiknél az elvégzett széklet-bakterio
lógiai vizsgálatokkal kórokozót nem  tudtak kim utatni.

Molekuláris vizsgálatok
A kórházi járványból virológiái vizsgálatra csak a meg
betegedések m ásodik feléből állt rendelkezésre 22 egy
szeri székletminta (14 ápolt betegtől, 3 az osztályon dol
gozó beteg nővértől, 3 nem beteg dolgozótól és 2 nem 
beteg ápolttól). Közöttük a beteg személyek átlagos élet
kora 53,5 év (20-94), a nem beteg exponáltaké pedig 41,4 
év (29-53) volt. Rutin székletleoltással vizsgálva mintáik 
bakteriális kórokozókat (Salmonella, Shigella, E. coli, 
Yersinia enterocolitica) nem tartalm aztak. Ugyanakkor

2. ábra: Humán calicivírusra specifikus termékek kimutatása 
RT-PCR erősítés után, agarózgél-elektroforézissel, a kórházi 
járvány székletmintáiból
1. pozíció: DNS-marker (100 bp DNA Ladder, Promega, Madison, USA). 
100, 300, 500, 1500 bázispár (bp) méretek az ábra bal szélén jelölve, 
2-8. pozíció: nyolc székletmintából, calicivírusra specifikus primerrel 
(p289/p290) kapott 319 bp nagyságú termékek, 9. pozíció: negatív 
minta a kórházi járványból, 10. pozíció: pozitív kontroll (GM 
genocsoportba tartozó Lordsdale-szerű HuCV, magyarországi 
járványból) (5, 20), 11. pozíció: negatív kontroll. Az amplifikált 
termékeket etidium-bromid festést követően UV-fénnyel tettük láthatóvá

Megbeszélés
H azánkban első alkalom m al sikerült HuCV-t, m int eti- 
ológiai ágenst kórházi gastroenteralis járványból mole
kuláris biológiai m ódszerekkel igazolni (ráadásul úgy, 
hogy a kórokozó kim utatása a járvány ta rtam a alatt sike
rült). Fankhauser és m tsai 1996 januárja és 1997 júniusa 
között az Egyesült Államokban ismertté vált 86 HuCV 
eredetű járvány elemzése során, a fertőzések leggyako
ribb helyszínéül (43% -ban) éppen a kórházi és ápolási 
otthonokat találták (6). Az egészségügyi és szociális in
tézmények között is elsősorban ott kell a HuCV-kal leg
gyakrabban számolni, ahol kedvezőtlenek az alapvető és 
a betegek életkorából, állapotából következő higiénés 
feltételek (gyermek-, pszichiátriai, értelm i fogyatékos, 
elfekvő-osztályok, szociális- és idősek szám ára létreho
zott otthonok) (17). Svédországban a HuCV eredetűkór
házi járványok 1994-1998 között lényegesen gyakrabban 
fordultak elő a 10 év alatti és 40 év feletti, különösen a 
70-90 év közötti korosztály körében (13).

A kim utatott hum án calicivírusok szám a állandóan nő 
és taxonómiai besorolásuk is változik. Jelenleg a NLV- 
oknak kettő (GI, GII), a SLV-oknak egy (GUI) geno- 
csoportja van (6, 10). A genocsoportokon belül pedig az 
egyes vírustörzsek -  a genetikai különbségek, illetve ha
sonlóság alapján -  klasztereket alkotnak. A genetikai hete
rogenitástól függetlenül a HuCV-fertőzésnek négy diag
nosztikus kritérium a van  -  melyek az ism ertetett kórházi 
járványnak is jellemzői voltak: 1. az esetek többségében a 
vezető klinikai tünet a hányás (gyakorisága > 50%), 2. a 
fertőzésnek rövid, 24-48 órás az átlagos inkubációs ide
je, 3. ugyancsak rövid, 12-60 órás a klinikai lefolyás ide
je, valam int 4. a széklet rutin  bakteriológiai leoltásával 
kórokozó nem tenyészthető ki (10, 21). A leggyakoribb 
szim ptóm ák pedig a „4H ”-val írhatók le: hányás, hasme
nés, hasi fájdalom, hőemelkedés. Gyermekeknél a há
nyás, felnőtteknél a hasm enés a dom inálóbb tünet (12).

Fankhauser és mtsai a fent már említett közleményük
ben 57 HuCV-járvány 37%-ában az élelm iszereket (di
rekt és indirekt kontam ináció), 20%-ában a közvetlen 
kontaktust, 10%-ában kiemelten a szennyezett kagylót, 
6%-ában pedig a vizet találták a fertőzés forrásának a 
27% ismeretlen eredet mellett (6). A környezet szerepét tá
masztja alá az átvitelükben egy 1996-ban lezajlott, nagy 
angliai szállodai járvány  kivizsgálásának eredm énye is, 
ahol molekuláris m ódszerekkel bizonyították e vírusok 
nagyfokú szóródását a hotel illemhelyén (72%), a sző
nyegeken (70%), a padlózaton (41%), a csapokon (39%), 
a kapcsolókon (24%) és a bútorokon (20%) is (9). Az iro
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dalomban leírt kórházi HuCV-járványok közül külön 
kiemelendő, hogy egy része jó l dokum entálhatóan 
nosocom ialis eredetű volt, am ikor a kórház személyzete 
(a beteg takarító, ápoló, orvos) volt a fertőzés forrása 
és/vagy terjesztője (3). Egy -  egyébként jellemzően -  
több hétig  elhúzódó kórházi járványban  pedig egy for
galmas sürgősségi helység levegőjét tették felelőssé a meg
betegedésekért (a vaporizált hányadék miatt) (22). Jelentős 
tényező a fertőzés terjedésében és a vírusok cirkulálásá- 
ban az is, hogy a fertőzött szem ély a pre- és posztszimp- 
tómás időszakban (akár 2 hétig!) is lehet a fertőzés forrá
sa (4). Továbbá, részben a rövid távú  immunitás, részben 
a vírusok nagy genetikai és antigén-diverzitása m iatt is, 
az élet so rán  gyakori a tünetekkel is járó  reinfekció (11). 
Ezekkel magyarázható, hogy n o h a  gyermekkorban m ár 
M agyarországon is 80-90%-os az átvészeltség egyes cali- 
civírus törzsekkel szemben (23), megbízható védettség 
mégsem alakul ki a felnőttkori megbetegedésekkel szem 
ben (ellentétben a hasonló kórképeket okozó rota-, enteralis 
adeno- és astro vírusokkal), fgy egy-egy zárt vagy félig 
zárt közösségbe sok fertőzésre fogékony személy kerülhet.

A pszichiátriai osztályon igazolt fertőzés forrása felte
hetően a megye egy másik városából érkezett 71 éves nő 
beteg lehetett, akinek felvétele m ásnapján kezdődött enyhe, 
de akkor m ég nem diagnosztizált hasmenése. Előtte sem 
az osztályon fekvő ápoltak között, sem az osztályos sze
mélyzet körében nem volt beteg, az inkubációs időt is 
figyelembe véve. A járvány így behurco lt fertőzésnek te 
kinthető. Az új beteg földszinti osztályra kerülése után a 
fertőzés kontak t úton terjedhetett tovább, a megbetege
dési arányok  alapján elsősorban az ápolt betegek és ke
vésbé az egészségügyi személyzet révén. Utóbbiak között 
csak a já rvány  második felében voltak megbetegedések, 
bár az em eleten az első beteg nővér volt. Ha az irodalm i 
adatokra támaszkodunk, a közvetlen kontaktus mellett 
nagy szerepe lehetett a fertőzés terjedésében a közvetett 
útnak, a környezetben lévő szennyezett tárgyak, eszkö
zök felszíneiről. Gyanúsítható élelm iszert nem találtunk. 
A járvány lefolyása során a m egbetegedések jól láthatóan 
a kórházi osztály két szintje k ö zö tt az inkubációs időnek 
megfelelő 2 -3  nap eltéréssel jelentkeztek a földszinten 
bevezetett járványügyi szabályok ellenére.

A hum án  calicivírusok környezeti hatásokra relatíve 
rezisztensek (10 mg/1 kloridkoncentrációjú ivóvízben akár 
30 percig is fertőző képesek m aradhatnak , savaknak jól 
ellenállnak, a hányadékból is k im utathatók), és m ár ala
csony partikulaszámban (10-100) is megbetegedést tu d 
nak okozni (8). A fertőzést és járványok kialakulását a vírus 
fekális-orális terjedése m iatt a klasszikus népegészség
ügyi és higiénés rendszabályok betartásával, betartatásá
val és alkalmazásával lehet a leghatékonyabban m eg
előzni (21). Az észlelt kórházi já rvány  kialakulásában és 
fellángolásában, a kórokozó nyilvánvaló tulajdonságai 
mellett, szám os szociális és em beri tényező is közrejátsz
hatott. így  az osztály zsúfoltsága, a kedvezőtlen higiénés 
és építési adottságok, ápoló- és takarítóhiány, az ápoltak 
alapbetegségükből adódó, nem  megfelelő higiénés m a
gatartása, melyek miatt az elrendelt járványügyi intézke
déseket sem  lehetett m aradéktalanul végrehajtani. A fer
tőzések gócpontjai a mellékhelyiségek lehettek, hisz a 
földszinti 48 ágyas részlegre és az emeleti 56 ágyra csak
2-2 W C-fülke állt rendelkezésre és hiányzott a megfelelő 
kézmosási lehetőség is.

A néhány nukleotidban különböző p290 és p290A primer 
használata során, ugyanolyan egyéb feltételek mellett jelentke
zett eltérő erősségű termékek rávilágítanak az RNS-tartalmú 
calicivírusok nagyfokú genetikai sokszínűségére. Még konzervatív 
génrégióik is mutathatnak egymáshoz képest olyan fokú eltérést, 
ami a jelenleg alkalmazható oligonukleotid primerek használata 
mellett is a kimutatási nehézségüket okozhatja. Mintáink erősebb 
termékjelét adó p290 prímért sok ismert HuCV szekvencia
adatai alapján tervezték, míg a p290A elsősorban észak-ameri
kai (= „A”) típustörzsek azonosítására lett szintetizálva (nem pub
likált adat). Az észlelt kórházi járványt -  az amplikon molekula 
mérete alapján -  valószínűleg ugyanaz a Norwalk-szerű vírusok 
nemzetségébe tartozó ágens okozta, melynek pontos 
genocsoportba és klaszterbe sorolását a szekvenciaadatok fog
ják majd eldönteni.

Egészen biztos, hogy nem egyszeri és egyedi esemény
nek tekinthető M agyarországon a HuCV-fertőzés kórhá
zi osztályon és csak a célzott vizsgálatok eddigi hiánya 
miatt m aradt „ism eretlen” kórokú jó néhány fertőzés és 
járvány az egészségügyi intézményekben is. Ezt tám aszt
ja alá, hogy m ájus hónapban a vizsgált esettel közel egy 
időben, további két, az ország más régióiban lezajlott -  
jóval nagyobb szám ú megbetegedéssel járó - ,  nem bak
teriális eredetű „enteritis infectiosa” megjelölésű kórhá
zi járványból sikerült HuCV-t k im utatnunk kórokozó
ként (még nem  publikált adatok).

A vírusok járványügyi diagnosztikai vizsgálata a labo
ratóriumi h á tté r megteremtésével hazánkban is elérhe
tővé vált, mely biztosíthatja -  a járványügyi szakemberek 
összefogásával -  e kórokozók előfordulásának és epide
miológiai szerepének teljesebb feltérképezését, köztük a 
kórházi járványokét is, a következő években.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki David O. Mat- 
sonnak, Xi Jiangnak, Farkas Tibornak és Berke Tamásnak (Cen
ter for Pediatric Research, Norfolk, Virginia, USA) a p289/p290 
és p289/p290A primer-szekvenciák publikáció előtti használa
táért. A virológiái vizsgálatok részben a 118/2000. sz. ETT pá
lyázat anyagi támogatásával készültek.
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Augustin: Természetgyógyászati kézikönyv I—II.
A ném et -  természetgyógyászatban is jelesen m űködő -  orvos szakemberek által írt „Természetgyógyászati kézi
könyv” első magyar kiadását tartja  a kezében a Tisztelt Olvasó. A természetgyógyászat és természetes gyógymódok 
alkalmazása újabb virágkorát éli Magyarországon. Sajnos, napjainkban vadhajtásai, „gyermekbetegségei” is érez
hetően jelen vannak. 1997 tavaszán megszületett hazánkban a természetgyógyászattal kapcsolatos korm ányrende
let, amely szabályozza, mi tartozik a természetgyógyászati tevékenységek körébe, kik és milyen végzettséggel (or
vos, nem  orvos stb.) művelhetik azokat. Ehhez a szabályozott tevékenységhez kívánunk jelen összefoglaló, 
vezérfonal jellegű könyvvel segítséget nyújtani. Célunk, hogy segítsük azon orvoskollégák tevékenységét, akik a 
„nyugati orvoslás” eszközei mellett természetes gyógymódokat is kívánnak megismerni, alkalmazni, és tájékoztas
suk az érdeklődő laikus olvasókat is természetes eljárások, terápiás beavatkozások széles köréről.
Az első kötetben találja az olvasó az általánosabb fogalmak, terápiák leírását és a különböző diagnosztikai módszereket. 
A m ásodik kötetben szerepel az adott természetgyógyászati ág gyakorlatának részletes leírása, sok hasznos tudni
való a gyógynövényekről, a hom eopátia nagy összefoglaló táblázata, valam int néhány speciális magyar vonatkozás. 
Reméljük, hogy haszonnal forgatja m ajd mindkét kötetet:
-  Az orvostanhallgató, aki szeretné megismerni a kom plem enter orvoslást;
-  A gyakorló orvos, aki már ismeri és alkalmazza egy-egy ágát, de összefoglaló művet magyar nyelven még nem olvasott;
-  Az orvos, aki szimpatizál a természetgyógyászattal, de még nem ism eri m inden ágát, hogy kedvére választhas

son belőle olyat, amit majd mélyebben elsajátíthat;
-  A természetgyógyász, aki felkészüléséhez, vizsgájához használhatja;
-  És végül, de nem utolsósorban a laikus olvasó, aki m inden ágról részletes, betekintő ism eretet kap a kezéhez, ez

zel is megkönnyítve választását, természetgyógyászhoz fordulását.

Terjedelem: I./336 oldal, II./705 oldal 
Ár: I./ 1760.- Ft, II./ 2000.- Ft

Petri Gizella: Fitoterápia a gyakorlatban
Az utóbbi időkben a szintetikus gyógyszerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyógyításban a gyógynö
vénykészítmények. Ezek többnyire gyógytermékek, amelyek hatóanyagai nem  vagy alig toxikusak, hosszú távon is 
alkalmazhatók, egymással jól kom binálhatok. Jelen művében a szerző a klinikum  oldaláról vizsgálja és m utatja  be 
a gyógynövényeket, a belőlük készült fitofarm akonok hasznát, hasznosíthatóságát.
Gyógynövények regisztrált gyógyszerkénti, valamint gyógytermékként való felhasználását, hatásos teakészítm é
nyek receptúráit foglalja össze m inden fitoterápiát folytató, illetve irán ta érdeklődő szakember szám ára.

Terjedelem: 306 oldal 
Ár: 1980.- Ft

Springer Tudományos Kiadó
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EANS 2001 -  Budapest, augusztus 24-25.
Tisztelettel várjuk az
European Academy of Nutritional Sciences (EANS) Tudományos Társaság soron következő 
szimpóziumára, melyet Budapesten rendezünk 2001. augusztus 24-25. között, 
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A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI

A balzsamokkal és az illatanyagokkal szembeni 
érzékenység növekedése betegeink között

Katona Márton dr. és Együd Katalin dr.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Jósa A ndrás” Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, Bőrgyógyászati szakrendelés 
(igazgató főorvos: Séra Gyula dr.)

Az illatanyagok és a balzsamok okozta allergiás contact 
dermatitisek a mindennapi bőrgyógyászati gyakorlatban 
egyre inkább szaporodnak. A megyei vizsgálatok alapján 
a szerzők az 1999-es év adataiban lényeges emelkedést 
találtak, ami megegyezik a külföldi megfigyelésekkel, va
lamint a korábbi felmérések előrejelzéseivel. A perubal- 
zsam és a fragrance mix a vezető allergének közé került, 
amit figyelembe kell venni a kezelés során. Bármely élet
korban az illatmentes, hypoallergen kozmetikumok hasz
nálatát kell előtérbe helyezni.

Kulcsszavak: illatanyagok, perubalzsam, allergiás contact 
dermatitis, patch-teszt

Az allergiás contact derm atitis a kezelőorvosok számára 
egyre növekvő problémát jelent. A leírások szerint a bőr
betegek 10%-a dermatitis contacta és 30-40%-a allergiás 
eredetű. Lényeges ezek vizsgálata, valam int kezelése a 
betegek életminősége szempontjából is. Több összeha
sonlító tanulm ány jelent meg a m últban arról, hogy a ki
váltó okok hogyan változnak (3, 5, 7, 8).

Ezért az 1999-es évi adatainkat hasonlítottuk össze a ko
rábbi (1982-1987 és 1990-1994) évek felméréseivel, hogy az 
allergizáló anyagok fontossági sorrendjét megállapíthassuk.

Vizsgálati anyag és módszer
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház-Rendelőintézet al
lergiás ambulancia és szakrendelés 1999-es epikután teszt ered
ményeit (n = 243) hasonlítottuk össze az 1982-1987 (n = 724) és 
az 1990-1994 (n = 791) évekről megjelent adatokkal. A rátevé- 
ses vizsgálati módszert Jadassohn vezette be, már 1895-ben. Az 
alapelv most is ugyanaz, csak azóta a sorozat kisebb változáson 
ment keresztül, alkalmazva a megváltozott élet- és munkafelté
telek következtében újabban jelentkező allergéneket (4). Mi, az 
Epimed (Epipharm) cég által forgalmazott standard európai és 
magyar sorozatot alkalmaztuk. Ez az utóbbi a hazai felméré
sekkel pontos összehasonlítást tesz lehetővé.

Vizsgálataink során az irritációt igyekeztünk kiszűrni, vala
mint a bőr^nyu^almi állapotában alkalmaztuk a sorozatot. A le
olvasás 24 ,48 ,72 eltelte után történt. Az eredményeket pedig 
az ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group) 
ajánlása alapján értékeltük (-, ?, +, ++, +++).

Vizsgálati eredmények
1999-ben 558 betegen végeztünk patch-tesztet a felsorolt 
vizsgálati módszer szerint. A nemek szerinti megoszlás 
alapján 77% volt nő és 23% volt férfi.

Increased sensitivity to balsams and fragrances among 
our patients. Allergic contact dermatitis caused by frag
rances and balsams play an increasingly important role 
in the daily practice of dermatology. Based on county 
tests, the authors have found high increase in 1999, 
which is in accordance with observations made abroad 
and the prognosis of earlier tests. The balsam of Peru 
and the fragrance mix are among the leader allergens, 
and this should be considered during treatment. Irres
pective of age, scentless and hypoallergen cosmetics are 
to be used.

Key words: fragrances, balsam of Peru, allergic contact derma
titis, patch test

Betegség szerinti megoszlás alapján 32 fő derm atitis 
allergica, 162 fő derm atitis contacta, míg 364 fő az u rti
caria különböző form áiban szenvedett.

A vizsgáltak közül 243 esetben volt pozitív az ered
mény, ez 43,5%.

Az allergének megoszlását az 1. táblázat m utatja.
A megoszlást a pozitív betegek arányában szám oltuk 

ki, mert így az összehasonlítás pontosabb a korábbiakkal 
(3) (1. ábra).

Megfigyelhető volt több anyaggal szem beni érzékeny
ség, így 28 fő a perubalzsam  és illatanyagok m ellett még 
fémekkel szemben is érzékenységet m utato tt.

Életkor szem pontjából a 21-30 év közöttiek voltak 
többségben (2. ábra).

Megbeszélés
1968-1970 között Szeged vonzáskörzetébe tartozó bete
gek epikután érzékenységéről készített felmérés szerint 
az első három  legfontosabb allergén a higany, a króm  és a 
formaldehid volt, m ajd 1973-tól 10 éves időszakot vizs
gálva a leggyakoribb a króm  volt, fokozatosan növekedve 
a vizsgált időszakban, a kobaltallergia is növekedett, míg 
a nikkel-érzékenység megfelelt a nyugat-európai adatok
nak (3).

1979-1982 között a Fővárosi István K órházban vég
zett vizsgálatok szerint a különböző higanyvegyületek- 
kel szemben a vizsgált betegek 9,6%-a volt pozitív.

A mi esetünkben ez a szám csökkenést m utat. Ez azzal 
magyarázható, hogy a higanyvegyületek alkalm azása az 
utóbbi időben háttérbe szorult. Egyedül a m erbrom in  az, 
ami gyakoribbá, majdnem  minden nap alkalmazottá vált. 
Megfigyelésünk szerint az alkalmazása során kevés volt a
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1. táblázat: Pozitív esetek %-os megoszlása

Allergen Pozitív eset %

Kobalt 51 23,5
Perubalzsam 50 20,5
Fragrance 42 17,3
Nikkel 36 16,5
Króm 22 10,1
Kátrány 9 4,1
Paraben 9 4,1
Higany 8 3,6
Phenylbutason 6 2,7
Colophonium 4 1,8
PPD (paraphenulediamin) 3 1,3
Quaternium 3 1,3

1. ábra: Az allergének megoszlása a pozitív betegek arányában

nyok: nikkel az első, majd a kobalt a m ásodik és a fra
grance mix m ár harm adik  a sorban (9). Vizsgálataik sze
rin t a kobalt társult allergénként szerepel. A fragrance 
mix vizsgálatának akkori bevezetése egyből figyelmet ér
demelt harm adik helyével.

A mi területünkön a kobaltallergia vezet. Ez társult 
allergénként is felfogható, a többi fémekhez társulva.

Amit a korábbi felmérések iránya jelzett, nálunk a pe- 
rubalzsam és a fragrance mix már a m ásodik-harm adik 
helyet foglalja el (9). Ez az egyre szaporodó kozmetikai és 
illatszerek megjelenésével magyarázható.

Nagyon sok új vegyület jelent meg íz- és színjavításra 
az élelmiszeriparban is.

Csökkenést m u ta to tt nálunk a higanyallergia, amely 
területünkön a csökkenő foglalkoztatással is kapcsolat
ba hozható.

A gyermekek szám ára gyártott kozm etikai készítmé
nyek fragrance-tartalm a miatt, m ár korai gyermekkor
ban kialakul a szenzibilizáció.

Portugál és dán felmérések szerint az általános popu
lációban vizsgálva a gyermekek 1,8%-ában (n = 562) m ár 
fragrance mix-érzékenységet találtak (1).

A pozitív reakciók az eddigi egyéb felmérések szerint 
0,5-7,3% között m ozognak, a válogatástól, a megfigyelé
si időszaktól, valam int a földrajzi elhelyezkedéstől füg
gően. Azt tapasztalták még, hogy az arány az életkorral 
növekszik (6).

Gupta az idős korosztályt vizsgálva (n = 1660) Glasgow- 
ban, 15 év alatt (1982 és 1997) a balzsamokkal és illat
anyagokkal szembeni érzékenységben igen nagyfokú emel
kedést (13%-ról 31%-ra) talált (2).

Mindezeket figyelembevéve, a napi m unkánk során 
bármelyik életkorban az illatmentes, hypoallergen ké
szítmények használatát kell előtérbe helyezni, hangsú
lyozva a megelőzés fontosságát.

2. ábra: Allergiás betegeink (n=243) életkor szerinti megoszlásban

valóban releváns kontakt érzékenység, de erre nem az 
epikután vizsgálat, hanem a használatát követő irritáció 
hívta fel a figyelmet.

1990-1994 között a Pécsi O rvostudom ányi Egyetem 
Bőrklinikája felmérése szerint m ár megváltoztak az ará-

IRODALOM: 1. Barros, M. A., Baptista, A., Correia, T. M. és 
mtsa: Patch testing in children: a study of 562 school children. 
Cont. Dermat., 1991, 25, 156-159. -  2. Gupta, G., Dawn, G., 
Forsyth, A.: The trend of allergic contact dermatitis in the 
elderly population over a 15-year period. Cont. Dermat., 1999, 
41, 48-49. -  3. Mécs Zs., Húsz S.: Allergiás kontakt érzékenység 
a SZOTE Bőrklinika 10 éves anyagában. Bőrgyógyászati és 
Venerológiai Szemle, 1985, 61, 99-163. -  4. Memon, A. A., 
Friedmann, P. S.: Studies on the reproducibility of allergic 
contact dermatitis. Br. J. Dermatol., 1996, 134, 208-214. -  5. 
Nebenführer L: Vegyi allergének reprezentatív felmérése Ma
gyarországon (1991-1992). Bőrgyógyászati és Venerológiai Szem
le, 1994, 70, 205-217. -  6. Rastogi, S. C., Johansen, J. D., Menné, 
T. és mtsai: Contents of fragrance allergens in children’s cos
metics and cosmetic-toys. Cont. Dermat., 1999, 41, 84-88. -  7. 
Robert, P. V., Ruth, J. S.: Chronic urticaria investigation with 
patch and challenge tests. Cont. Dermat., 1982, 8, 117-121. -  8. 
Várszegi D., Schmelds A., Varga £.; Epicutan teszteléssel nyert 
tapasztalataink Baranya megyében. Bőrgyógyászati és 
Venerológiai Szemle, 1988,64,241-246. -  9. Várszegi D., Mojzes 
].: A kontakt szenzibilizáció gyakorisága Baranya megyében. 
Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1995, 72, 9-13.

(Katona Márton dr., Nyíregyháza, Víz u. 44. 4400)

„Az átmenet a tapasztalattól annak megítéléséig, a megfigyeléstől annak alkalmazásáig olyannyira veszélyes, mint áthaladni egy 
szoroson, ahol az emberre saját belső ellenségei leselkednek: a képzelet, a türelmetlenség, előítélet, merevség és önelégültség."
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FOLYÓ IR ATREFERÁTUMOK

Andrológia
A hererák rizikója rendellenes össze
tételű sperm a esetén. Jacobsen, R. és 
mtsai: (Dept, of Epidemiology, Institute 
of Public Health, Faculty of Health 
Sciences, University of Copenhagen, 
Panum Institute, DK-2200, Koppen
hága, Dánia): BMJ, 2000,321,789-792.

Hererák esetén gyakran rendellenes a 
sperma összetétele, de a rendellenes 
param éterek és a hererák közötti össze
függéseket még nem vizsgálták beha
tóan. A szerzők ezért a hererák inci- 
denciáját és a sperm a param étereinek 
kapcsolatát vizsgálták, 32 442 férfiban, 
akiknél spermaanalízist végeztek a kop
penhágai spermaanalízis laboratórium
ban 1963-1995 között.

Azokban a férfiakban, akiknek fer- 
tilitási problém ái voltak, gyakrabban 
fejlődött ki hererák, m int a többi fér
fiban (89 eset, standard incidencia 1,6). 
A spermaparaméterek analízisét tekint
ve úgy tűnik, hogy az alacsony sperma
koncentráció (standardizált incidencia: 
2,3), a gyenge motilitás (2,5) és a m or
fológiailag abnorm ális sperm atozoák 
(3,0), m ind a hererák megnövekedett 
rizikójával jártak együtt.

Egyetlen más rákfajtánál figyeltek 
meg nagyobb incidenciát, mégpedig 
„a peritoneum és más emésztőszervek” 
viszonylatában (6 eset, 3,7, 1,3-8,0). 
Két eset ezek közül valószínűleg extra- 
gonadális csírasejttumor volt. Érdekes 
módon az alacsony koncentráció ha
tása a hererák gyakoriságára kifeje
zettebb volt és főleg azokban az ese
tekben m utatkozott, amikor ez volt az 
egyetlen rendellenes jellemzője a sper
maelváltozásoknak. Aránylag kevés 
volt az olyanoknak a száma, akiknél 
csak a m otilitásuk volt gyenge, vagy 
csak az abnormis spermatozoák aránya 
volt kifejezettebb, sőt ebben az utóbbi 
csoportban egyáltalán nem fordult elő 
hererák. Vizsgálataik alapján a gyönge 
motilitás és az abnormis spermatozoák 
szerepe nem bizonyított. Biztosnak tű 
nik azonban, hogy a hererák rizikója 
növekszik, a szubfertilitásra jellemző 
param éterek társulása és szaporodása 
esetén. A fertilitási problémákkal küsz
ködő férfiak l,6x gyakrabban beteged
tek meg hererákban, mint ez a dán 
férfi populációra jellemző. Vizsgála
taik eredményei megegyeznek az egy

oldali hererák esetén végzett sperma- 
tológiai vizsgálatokkal, és rám utattak 
arra, hogy a gyakoriság növekszik azok
nál, ahol a gyermekek száma a korhoz 
képest alacsony volt.

A hererák gyakorisága növekedett 
az utóbbi 50 évben és bizonyos jelek 
arra utalnak, hogy a sperma kvalitása 
csökkent ugyanebben a periódusban. 
Űj megállapítása a tanulmánynak, hogy 
a hererák incidenciája növekedett azok
ban a férfiakban, ahol kevés gyermek 
fordult elő a családban. A hererák és 
az abnormis sperm a param éterek kö
zötti összefüggés erőteljes és a közös 
etiológia lehetőségét veti fel. Másfelől 
viszont az abnormis paraméterek ext- 
ragonodalis csírasejt tum orokhoz is 
társulhatnak.

Közegészségügyi szempontból meg
jegyzendő, hogy a sperma kóros össze
tétele esetén a megnövekedett relatív 
hererákrizikó az egyén számára ab
szolút értelemben igen csekély jelen
tőségű (32 442 férfiben 36 a bizonyí
tott esetek száma a követés ideje alatt, 
évente feldolgozott 217 750 adat alap
ján).

Scultéty Sándor dr.

Belgyógyászat
Mycophenolat m ofetil hatékonysága 
diffúz proliferativ típusú lupus nephri- 
tisben. Tak Mao Chan és mtsai 
(Nephrology Division, Dept, of Medici
ne, University of Hong Kong, China): 
N. Engl. J. Med., 2000,343,1156-1162.

A súlyos proliferativ típusú lupus neph- 
ritisek kezelésében a cyclophospha- 
mid-glükokortikoid hatékony kombi
náció. A cyclophosphamid azonban 
jelentős, részben kumulatív jellegű to- 
xicitással bír (csontvelő-szupresszió, go- 
nadalis toxicitás, valamint haemor- 
rhagiás cystitis és a tumorkialakulás 
fokozott veszélye.

A szerzők vizsgálatukban arra ke
resték a választ, hogy a mycophenolat 
mofetil helyettesítheti-e kombinációban 
a cyclophosphamidot? A mycophenolat 
mofetil aktív metabolitja a purinnuk- 
letoid-szintézis gátlásával szelektíven 
szupprimálja a T- és B-lymphocyták 
proliferációját, az antitestképződést, 
valamint az adhéziós molekulák gliko- 
lizációját. M ellékhatásprofilt tekintve

kevesebb, elsősorban gastrointestina- 
lis jellegű mellékhatása van, m int a 
cyclophosphamidnak és em ellett nem 
m utagén.

A kísérleti modellben 42 diffúz proli
ferativ típusú (WHO IV.) lupus nephri
tises beteget vizsgáltak. A vesebiop- 
szia eredményét követően a betegeket 
két csoportba osztották. Az első cso
po rt per os mycophenolat mofetilt ka
pott kétszer 1 g-os dózissal indítva, 
ebben a dózisban legalább fél éven át 
részesült a beteg (amennyiben a gyógy
szer mellékhatást okozott, a dózist ter
mészetesen megváltoztatták), majd ez
után felezték a dózist. Az egy év 
elteltével 1 mg/kg dózisú per os azathio- 
prinre tértek át.

A m ásodik csoport cyclophospha
m idot kapott 2,5 m g/kg/nap dózisban 
per os. Fél év után ennél a csoportnál 
átváltottak 1,5 m g/kg/nap dózisú aza- 
th ioprinre, melyet egy év leteltével 
1 m g/kg/napra csökkentettek.

M indkét csoportban a fenti gyógy
szerek mellé 0,8 m g/kg/nap induló dó
zisú prednizolont kapott. Ezt kb. fél év 
alatt fokozatosa napi 10 m g-ra csök
kentették. A leuko-, thrombopenia, 
anaemia kialakulása, a szérum kreati- 
n in  koncentrációjának em elkedése, a 
betegség aktivitására u taló  im m uno
lógiai vizsgálatok rosszabbodása ki
zárási kritériumok voltak.

A társuló magas vérnyom ást kalci- 
um -csatorna-blokkolókkal, esetleg 
ezekkel kombinált béta-receptor-blok- 
kolókkal kezelték. Pozitív anamnézis 
esetén izonicid-profilaxist alkalmaztak. 
A terápiás választ m eghatározott kri
térium ok alapján (pro teinuria  foka, 
szérum album in-koncentráció, kreati- 
ninszint, illetve clearance alakulása) 
kom plett remisszió, parciális remisszió, 
illetve a terápiás válasz elmaradása sze
rint minősítették.

A vizsgálat végpontjai: elsődleges: 
a kom plett remisszió elérése, m ásod
lagos: parciális rem isszió, adverz re
akciók, a szérum kreatinin alakulása, 
a lupus relapsusa és az esetleges halál
esetek száma.

Az eredmények azt m utatták , hogy 
az elsődleges végpontot, a komplett 
rem issziót tekintve a m ycophenolat 
mofetillel kezelt csoportban magasabb 
volt (81%) a remisszió aránya. A par
ciális remisszió szám ában, a szérum
kreatin in  alakulásában és a relapsusok 
szám ában lényeges különbség nem volt 
a két csoport között. A m ellékhatások 
tekintetében a m ycophenolat mofe
tillel kezelt csoportban kevesebb mel
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lékhatás jelentkezett, a betegek job
ban tolerálták a kezelést, haláleset nem 
fordult elő.

Összefoglalva, a szerzők úgy ítélték 
meg, hogy a fenti kom bináció hatásos 
kezelésmódja a diffúz proliferativ lupus 
nephritisnek.

Móczár Csaba dr.

Szisztémás lupus erythematosus súlyos 
eseteinek kezelése nagydózisú kemo
terápiával és hemopoetikus őssejt
transzplantációval: Fázis I vizsgálat.
Traynor, A. E„ Schroeder, J., Rosa, R.
M. és m tsai (Bone Marrow Transplan
tation, Northwestern Memorial Hospi
tal, 250 East Superior, W esley Pavilion 
Room 168, Chicago, IL 60611, USA): 
Lancet, 2000, 356, 701-707.

Az intravénás cyclophosphamid-keze- 
lés bevezetése óta a lupusos betegek 
m ortalitása jelentősen csökkent, de 
még ennek ellenére is 1% körüli. A ke
m oterápia dózisának csontvelő-szup- 
presszióhoz vezető emelése egy memó
ria T-sejtektől mentes időszakot ered
ményezhet, mely során az újra kiérő 
lym phocyták mentessé válhatnak az 
autoreaktivitástól. Az autológ ő sse jt-  
transzplantáció segítheti a kemoterápia 
dózisának jelentősebb szövődmények 
nélküli emelését. Elképzelhető azon
ban az is, hogy alapvetően m egváltoz
tatja az im m unrendszer m űködését.

A szerzők 1996 óta 9 olyan SLE-s 
beteget kezeltek intenzifikált kem ote
rápiával és őssejt-transzplantációval 
(Tx), akik 6 ciklus hagyományos dózisú 
cyclophoshamid-infúzióra nem  javul
tak. Az indikációk között WHO III—IV. 
stádiumú glomerulonephritis, lupus ce- 
rebritis, myelitis transversa, a szívet 
vagy a tüdőt érintő vasculitis, súlyos, 
életveszélyes hematológiai szövődmé
nyek és antifoszfolipid katasztrófa-szin
dróma szerepeltek. A közleményben 
részletesen ismertetik a betegcsoport 
jellemzőit (életkor, betegségtartam, előző 
kezelések, jelen kezelés indikációja). Két 
beteg a csontvelőgyűjtést követően 
CMV-fertőzést kapott, emiatt a további 
kezelésből kizárták őket. Hét beteg ke
zelésére kerü lt sor.

Az autológ őssejt-mobilizációt 2,0 
g/m2 cyclophosphamiddal (CY) és 10 
ug/kg ganulocytakolóniastimuláló fak
torral (G-CSF) végezték. Átlagosan 5 
leukoferézis volt szükséges a kellő meny- 
nyiségű sejt kinyeréséhez, ezek közül 
szelektálták a CD 34+ sejteket Ezt köve
tően kapták a betegek az immunszup-

pressziót, mely 200 mg/kg iv. CY-ből és 
90 mg/kg antithym ocyta-globulinból 
(ATG) állt, a Tx előtti -6-3. valam int 
-5 -3  napokon egyenlő arányban el
osztva. Az ATG előtt m indhárom  al
kalommal 1-1 g methylprednisolont 
(MP) kaptak infúzióban. Ä Tx, melynek 
során átlagosan 2,4xl06 CD34+ sejtet 
adtak kg-onként, onkológiai osztályon, 
csíraszegény környezetben történt, szi
gorúan meghatározott antimikrobás ke
zelés mellett (fluconasole, valacyclo- 
vir, ciprofloxacin, szükség esetén, 
piperacillin és tazobactam, valam int 
am photericin B az akut szakban, fél 
évig pedig fluconasol és havonta pente- 
midin). G-CSF-et I x l0 9/1 neutrophil 
sejtszám eléréséig adtak. Ennek elle
nére m inden betegnek volt eltérő 
súlyosságú infektív szövődménye, m e
lyeket részletesen elemeznek. A meg- 
tapadást jelző kritikus fehérvérsejtszá
mot 9, a throm bocytaszám ot 11 nap 
alatt érték el.

A betegeket átlagosan 25 hónapja 
követik. M inden beteg remisszióba ke
rült, s azóta egyikőjük sem aktiváló
dott. A SLE-DAI 17-37 közötti ta r to 
mányból 0-5  közé szorult vissza. A 
korábbi gyulladás okozta krónikus tü 
netek term észetesen perzisztáltak. Az 
anti-dsDNS, C3 és C4 értékek norm a
lizálódtak csakúgy, mint a szervi tüne
teket jelző diagnosztikai paraméterek. 
Egyik beteg sem szorult citosztatikumra 
és a szteroid m ennyisége is csökkent
hető volt. A Tx e lő tt észlelt magas ak
tivált (CD69+) T-sejt-arány, magas Th2 
(IL-4+)-sejtarány és alacsony szérum- 
IFNy-koncentráció egyaránt normali
zálódott a Tx-et követően. A T-sejt-re- 
ceptor repertoárja a kezelés után n o r
malizálódott, m egszűnt a korábban 
észlelt oligoklonalitás.

A szerzők diszkutálják eredménye
iket. M egállapítják, hogy betegeikben 
minden esetben effektiv volt a kezelés. 
Az elért eredm ényt a betegek tartósan 
jó klinikai állapota, az immunszero- 
lógiai m arkerek stabil normalizálódá
sa jelezték. Az, hogy mindez tartós volt, 
arra utal, hogy az őssejt-transzplantá
ció nemcsak a n n ak  révén hat, hogy az 
im m unoablatív kemoterápia által oko
zott neutropenia időszakát és az in 
fekciók rizikóját minimálisra csökkenti, 
hanem feltehetőleg alapvetően meg
változtatja az im m unrendszer m űkö
dését is. A szerzők ezt a hipotézist az 
aktivációs sejtfelszíni markerek cito- 
fluorimetriás vizsgálata, a Thl és Th2 
típusú citokinek változása és a TCR 
variabilitás kim utatása révén erősítet

ték meg. Eredményeik alapján az is
m ertetett kezelési módot hatékonynak 
tarthatják és jól kiválasztott betegek
ben, szigorú kautélák betartásával al
kalmazását javasolják.

Kiss Emese dr.

Tisztázatlan eredetű laktátacidózis egy 
szívelégtelenségben szenvedő, hosszú 
ideje diuretikus kezelés alatt álló be
tegnél. Duell, Th. és mtsai (Medizini
sche Klinik III. Klinikum Grosshadern, 
Ludwig-Maximillians-Universität Mün
chen, M arcioninstr. 15, 81377 Mün
chen): Dtsch. Med. W schr., 2000,125, 
1232-1234.

A dolgozat kazuisztikával kezdődik. 
A 84 éves, ismert ischemiás szívbete
get 4 hete fennálló, egyre fokozódó és 
súlyosbodó légszomjjal szállították a 
klinikára. A vérgáz-analitikai és a la
boratórium i vizsgálatok laktátacidózist 
(a szérumlaktát értéke 11,4 mmol/1 volt) 
m utattak ki.

A leletek alapján a kórképet cardio- 
vaszcularis beriberi-szindróm ának 
tartották. Ezt igazolta a Bj-vitamin (iv.) 
adására bekövetkezett drám ai javulás.

Az eset kapcsán elemzik a tiamin- 
hiány jelentőségét és gyakoriságát, 
amely napjainkban nagyobb, mint gon
dolnánk. (Németországban 30%-ra be
csülik.) Az okok között első helyen a 
krónikus alkoholizmus szerepel, me
lyet a kifejezett magnéziumhiány, az 
életkor, a dializálás, a tartós diuretikus 
kezelés és az energiabevitel nem meg
felelő összetétele követ. Akut tiamin- 
hiány alakulhat ki hirtelen alkoholelvo
náskor is, de tiam inhiány jelentkezhet 
teljes parenterális tápláláskor is.

Tiaminhiányra nemcsak car dió vas
cularis beriberi-szimdrómánál kell gon
dolni, hanem  bizonyos neurológiai el
változások (perifériás neuropathia, 
W ernicke-encephalophathia, Korsa- 
koff-szindróma) észlelésekor is.

Nagy Gábor dr.

Családorvostan
Colorectalis rák ABC: Az elsődleges 
ellátás szerepe. Hobbs, R. F. D. (Dept. 
o f Prim ary Care and General Practice, 
University of Birmingham, Anglia): 
BMJ, 2000, 321, 1068-1070.

A colorectalis rák a hatodik leggyako
ribb halálok az Egyesült Királyságban. 
Ez is aláhúzza a korai diagnózis jelen
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tőségét, hiszen a prognózis jórészt en
nek függvénye. A kórismézés késésé
nek fő okai: a beteg nemtörődömsége; a 
szakorvoshoz irányítás késése; a gyógy
intézet késik a diagnosztizálással vagy 
beavatkozással. Ráadásul a tünetek 
gyakran nem jellegzetesek és későn 
jelentkeznek.

A colorectalis rákok 99%-a a 40 év
nél idősebbeken fordul elő, ill. 85%-a 
60 fölöttiekben. De ha a 45. életév előtt 
alakulnak ki tünetek és a betegség a 
családi kórelőzményben is előfordult, 
szintén sürgős (legfeljebb 2 héten belü
li) intézeti kivizsgálás szükséges. Utóbbi 
indokai egyébként a következőkben 
foglalhatók össze: bármely életkorban 
a tapintható (jobb oldali) hasi képlet 
és/vagy rectalis tum or; rectalis vérzés 
és a székelési habitus egyidejű, 6 hé t
nél tovább tartó megváltozása; vashi
ányos anaemia egyéb kim utatható ok 
nélkül. Hatvan év felett a rectalis vér
zés analis tünetek nélkül; a székelési 
habitus 6 hétnél tartósabb megválto
zása vérzés nélkül képezte a kivizsgá
lás indikációit.

A malignitás kevésbé valószínű, ha 
a rectalis vérzés analis tünetekkel tá r
sul (fájdalom, viszketés, prolapsus stb.), 
ha a székürítés ritkább és a széklet ke
mény, ha hasi fájdalom jelentkezik bél
elzáródás jelei nélkül.

A betegek nem csekély hányada ge
netikailag diszponáltnak tekinthető. Ha 
a családban familiáris adenomatosus 
polyposis előfordult, 15 év felett DNS- 
analízis indokolt. Az ötös kromoszómán 
identifikálható defekt gén a colorectalis 
rákok 1%-áért felelős. Kimutatása ese
tén rendszeres rectosigmoideoscopiás 
ellenőrzés szükséges. A familiáris kó r
előzményben szereplő örökletes, nem  
polyposus vastagbélrák szintén gene
tikai hajlamot képvisel. Ez akkor gya
nítható, ha a családon belül három vagy 
több colorectalis rák (vagy uteruscar- 
cinoma!) fordult elő. Ilyen körülm é
nyek között m ár 25 éves kortól indo
kolt az endoszkópos „szűrés”, annál 
is inkább, m ert jelenleg itt genetikai 
„szűrés” nem  lehetséges.

A colorectalis rák kialakulásának 
kockázata l:10-re emelkedik, ha az érin
tett bármely 45 év alatti, közvetlen ro 
kona szenvedett ilyen rákbetegségben. 
Az endoszkópiás szűrés ebben az eset
ben m ár akkor javasolt, ha az érintett 
10 évvel fiatalabb, m int ahány éves a 
legfiatalabb rokon volt betegségének 
kialakulása idején.

A lakossági szűrés kétségkívül legol
csóbb és legegyszerűbb módja az occult

vérzés kim utatása, ám egyetlen ilyen 
teszttel a rákok 40%-a nem  gyanítha
tó vagyis sorozatszűrés lenne szüksé
ges. Emellett pedig a vérzés a betegség 
viszonylag későbbi szakában jelent
kezik, ezért az American Cancer Society 
azt ajánlja, hogy 40 év felett rectalis 
digitalis vizsgálat, 50 felett occult vérzés 
tesztelése és 3-5 évente rectosigmoide- 
oscopia révén történjék a szűrés.

A gyakorló, ill. háziorvos feladata, 
hogy a betegség gyanúját vagy diag
nózisát követően a beteget mielőbb 
szakintézetbe utalja, majd az intézeti 
ellátást követően gondoskodjon az ott
honi gondozásról, megfigyelésről (pél
dául recidíva vonatkozásában), adott 
esetben a palliativ kezelésről. Stomás 
betegek megfelelő ellátása a speciali
zált stoma-gondozó ápolónők révén a 
legcélszerűbb. A palliativ ellátás fő
ként a fájdalom, ascites, sárgaság, ill. 
a constipatio és hányinger befolyásolá
sát jelenti. (Utóbbi kettő legalább annyi 
súlyos panasz forrása, mint a fájdalom.) 
Ma az Egyesült Királyságban csupán a 
betegek csekély hányada hal meg kór
házban, ezért az otthoni ellátáshoz a 
speciális eszközökkel (például antide- 
cubitus ágybetét, autom atizált anal- 
getikumadagoló fecskendő stb.) fel
szerelt szakképzett team az ideális.

Kelemen Endre dr.

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat
Prader-Willi-szindróma. Couper, R. 
T. L., Couper, J. J. (Dept, of Paedi
atrics, University of Adelaide, South 
Australia, Australia): Lancet, 2000,356, 
673-675.

A cikk egy jelenleg 22 éves leány esetét 
m utatja be, aki a Prader-Willi-szindró
ma típusos jegyeit hordozza. Idős szü
lők gyermekeként, időre 2520 g súllyal 
született. Ekkor hypotoniás izomzata 
volt, nehezen, csak mesterségesen tud
ták táplálni. M otoros fejlődése elma
radt az életkori norm áltól, szomati
kusán magassága átlagos (10-25 pc) -  
bár az édesapa 193 cm magas -  súlya 
azonban 4 éves korától roham osan 
emelkedett, m indent megevett, amit 
csak talált. M entálisan retardált (IQ 
50-70), a pubertásban Tanner 4-es stá
diumig jutott, de m enstruáció soha 
nem jelentkezett nála. Ugyancsak a 
hypothalamicus érintettség m iatt rossz 
a hőszabályozása, általában hypother-

miás, valamint csökkent a csontok den- 
zitása. Arcvonásaiban a Prader-Willi- 
szindróm a típusos jegyeit hordozza, 
bőrét csipkedi, a rectalis vérzés az ön
maga által okozott nyálkahártya-sérü
lésből ered. Az alvási apnoék éjszakára 
kifej ezett hipoxiát j elentenek, bizony
talan időközökben petit m ai és myo- 
clonusos rosszullétei jelentkeznek.

A diagnózist m ár 6 éves korában 
felállították a külső jegyek alapján (arc, 
relatív alacsony növés, hiperfágia, obe- 
sitas, mentális retardáció), de a genetikai 
m egerősítésre csak 14 éves korában 
volt lehetőség az egyik apai kromoszóma 
kritikus régiójának (15ql 1—13) abnor- 
m alitását metilációs technikával tud
ták kim utatni.

A Prader-W illi-szindróm a gyako
risága 1:15 000 élveszülésre, közülük 
60% -ban apai, 30%-ban anyai kóros 
krom oszóm a öröklődik és a fennmara
dó 10%-ban mikrodeléció vagy pont
m utáció hozza létre az elváltozást.

Terápiájában a rekom bináns hu
m án növekedés horm onnak  van sze
repe, mely a m egnövekedett zsírtö
meget csökkenti, javítja az izomerőt 
és fokozza a növekedést. Fiúk eseté
ben androgén-terápia is szóba jöhet, 
de ez rontja a m agatartási problém á
kat. A hiperfágia ellen k ip róbált sze
rek nem  váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, a szelektív szerotonin-re- 
uptake-inhibitor fluxetin néhány  eset
ben azonban használhatónak bizonyult. 
A gyom rot megkisebbítő m űtét nem 
csökkenti az ételek felvételét és az elhí
zást. A pszichológus és a gyermekpszi
chiáter szerepe jelentős, de a legnagyobb 
teher a családra hárul. A Prader-Willi- 
szindrómások nem zetközi szervezeté
nek a honlapját a www.ipwso.org. in
terneteim en lehet m egtalálni.

H ídvégi Edit dr.

Dermatológia -  
venerológia
A peristomalis pyoderma gangraeno
sum klinikai képe és terápiája.
Hughes, A. P. és m tsai (Division of 
Dermatology Department of Medicine, 
University of Louisville School of Medi
cine, 310 E Broadway, Louisville, KY 
40202, USA): JAMA, 2000, 284, 1546- 
1548.

A pyoderma gangraenosum a bőr idio- 
patiás, gyulladásos, ulceratív  reakció
ja, am it Brunsting és m tsai írtak  le elő-
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szőr. A jól körülhatárolt, alávájt szélű 
fekély jellegzetes tünet, a korai tüne
tek azonban pustulák, vagy fistulák 
formájában is jelentkezhetnek. Gyakran 
társul gyulladásos bélbetegségekhez, 
rheumatoid arthritishez és hematológiai 
betegségekhez. Pyoderma gangraeno- 
sum ot colon-, hólyag-, emlő-, prostata-, 
bronchus-, ovarium- és m ellékvese
tum or mellett is észleltek. A bőrtünetek 
gyakran fájdalmasak és heggel gyó
gyulnak. A diagnózist más folyamatok, 
elsősorban gyulladások és neoplasiák 
kizárása útján lehet felállítani. A m ik
robiológiai vizsgálatok kórokozót 
rendszerint nem tudnak igazolni, a szö
veti képre a neutrophilok okozta nem  
specifikus gyulladásos reakció a jel
lemző.

A peristom alis pyoderma gangrae
nosum  (PPG) ritka s gyakoriak a d i
agnosztikai tévedések: tályognak, kon
takt dermatitisnek, széklet vág)' vizelet 
okozta iritációnak vagy az alapbetegség 
(M. Crohn) kiterjedésének, sebfertő
zésnek tartják. A PPG képe a stoma kép
zésétől függően igen változatos. A be
tegségnek nincs egyedüli hatásos 
terápiája.

Szerzők 7 betegük retrospektív ana
lízisét közük, akiket 1988 és 1999 de
cembere között észlelték. A vizsgála
tokból kizárták azon betegeket, akiknek 
egyéb eredetű hámhiányuk, fistulájuk 
volt. A bakteriális infekciót m ikrobio
lógiai vizsgálattal, a neoplasiát, a gyul
ladásos bélbetegség extenzióját, a vas- 
culitist szövettani vizsgálattal zárták ki.

Eredményeik: Két betegüknek colitis 
ulcerosája, kettőnek Crohn-betegsége, 
három nak hasi maügnomája volt. Két 
szolid tumoros betegüknek hólyagcar- 
cinoma miatt végeztek cystectomia utá
ni enteraüs urostomája, egynek pedig 
rectalis adenocarcinoma m iatt elvég
zett rectosigmodectomia u tán  kiala
kított colostomája volt. A négy gyul
ladásos bélbetegségben szenvedő közül 
három nak multiplex ulcerációi voltak. 
M icrobiológiai és hisztológiai vizsgá
latot mindegyik betegüknél végeztek.

A PPG a sebészi beavatkozást kö
vetően 2 hónap és 25 év között alakult 
ki. Azon betegeknél, akiknél az erede
ti stom át valamilyen oknál fogva át 
kellett helyezni, a beavatkozást köve
tően rövid időn belül újabb ulcerá- 
ciók alakultak ki az új stom a m entén. 
Egyik betegüknek, akik chr. polyarth- 
ritisben is szenvedett, a PPG kialaku
lása előtt 10 évvel lábszárán volt típusos 
pyoderma gangraenosumja. A négy 
gyulladásos bélbetegségben szenvedő

közül három nak  aktív volt az alapbe
tegsége a PPG kialakulása, vagy ismételt 
megjelenése során. Öt betegüknél a PPD 
ismételt m egjelenését figyelték meg.

Bőrgyógyászok úgy vélik, hogy a 
gyulladásos bélbetegségekben vagy ma- 
lignomában szenvedő betegek bőrét ért 
traumák, a széklet és vizelet iritációja 
pathergiás á llapoto t eredményez, am i 
pustulák, fekélyek kialakulásához ve
zethet. Ilyen pathergiát pyoderma gang- 
reanosumos betegek 30%-ánál feltéte
leznek, hasonlóan  egyéb neutrophil 
dermatosisos betegekhez (Sweet-szind- 
róma, Bechet-betegség, „vakkacs”-szin- 
dróma).

A PPD kezelése empirikus, a te rá 
piás effektus különböző. Mindegyik 
betegük egy vagy több alkalommal ré 
szesült széles spektrum ú antibiotikus 
kezelésben, m ielő tt a PPD-t felismer
ték volna. Aktív gyulladásos bélbetegség 
esetén az alapbetegséget kell kezelni, 
a konzervatív helyi terápia mellett. He
lyi szteroidkezelés (clobetasol propi- 
onat, triamcinolon acetonid intrafoká- 
üsan) három  betegüknél hatásosnak, 
kettőnél ineffektívnek bizonyult, szin
tén kettőnél, m in t kiegészítő terápia 
volt hatásosnak tartható, 2-4 hetes er
edménytelen helyi kezelés után m eg
fontolandó a szisztémás kezelés. Pred
nison 0,5-1,0 m g/kg/nap dózisban a 
pyoderma gangraenosum  standard te
rápiája, ugyanúgy alkalmazandó PPD 
esetén is. A szisztém ás szteroidkeze
lés elégtelensége vagy nemkívánatos 
hatásai m iatt, szerzők néhány alka
lommal egyéb szert alkalmaztak. Első 
vonalbeli teráp iájuk  a dapson volt né
hány hétig, s ezt követően a cyclo- 
sprorin vagy a myocophenolat mofetil.

Raffay István dr.

Diabetológia
A glykaemia tá rsu lása  a 2-es típusú  
diabetes macro- és microvascularis szö
vődményeivel (UKPDS 35): prospek
tiv tanulm ány. Stratton, J. M. és m tsai 
(Diabetes Trials Unit. Oxford Centre 
for Diabetes, Endocrinology and Meta
bolism, Univ. o f Oxford, Radcliffe In
firmary, Oxford 0X2 6HE, United 
Kingdom): Br. Med. J., 2000, 321, 
405-412.

A 10,4 éven keresztül nyomon követett 
United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS) számos értékelhető

adattal szolgált a 2-es típusú diabeteses 
betegek kezelését, érrendszeri szö
vődményeit, halálozását tekintve.

Ebben a 35. tanulm ányban a szer
zőcsoport azt vizsgálta, hogy a glyk
aemia aktuális állapotát kifejezőHbAÍC 
értéke és a macro-, illetve microvas
cularis szövődmények között milyen 
összefüggés deríthető ki a bevezetett 
terápiás kezelések tükrében. Mint is
meretes a 6% alatti HbAIC-értéket vet
ték a vizsgálók optimálisnak, de a ta
nulmány során -  részben a bevezetett 
terápiától is függetlenül -  ennél ma
gasabb értékek is előfordultak. A je
len vizsgálatban a többszörösen meg
ismételt H bAxc-értékeket 6 csoportba 
osztották (6%-nál kevesebbtől 1%-kal 
emelve, átlagosan 10,6%-ig). Elsődle
gesen a klinikai kimenetelt, mégpedig 
a diabetesre visszavezethető halálozást 
és az összhalálozást összesítették. M á
sodlagosan áttekintették a myocardi- 
alis infarctus, a stroke, a végtagampu- 
táció alakulását és külön végpontként 
a nem halálos szívelégtelenséget és a 
cataractam űtétet vizsgálták. A kocká
zatok redukcióját 1 %-os HbAIC-csök- 
kenéssel nézték.

A klinikai szövődmények inciden- 
ciája szignifikáns kapcsolatot mutatott 
a glykaemia alakulásával. A HbA]C-ér- 
tékének 1%-os csökkenése szignifikáns 
csökkenést m utatott mindegyik vizs
gált végpont tekintetében, mégpedig 
21%-ban a diabetesre visszavezethető 
halálozást, 14%-ban a myocardiaüs in- 
farctust és 37%-ban a microvascularis 
szövődményeket tekintve, amputáci- 
ók esetében 1%-os HbAIC-csökkenés 
43%-os stroke esetében 12%-os, cata- 
ractam űtét során 19%-os és szívelég
telenség tekintetében 16%-os kocká
zati aránycsökkenést jelentett.

Már eddig is ismert volt, hogy a 
hyperglykaemia növekedésével a dia
beteses szövődmények kockázata is ará
nyosan növekszik és ebből következően 
a hyperglykaemia redukálja a szövőd
mények kockázatát is. A UKPDS ta
nulm ány ezekhez az ism ert adatok
hoz még azt adja hozzá, hogy direkt 
összefüggés van a vércukorszint és a 
szövődmények kialakulása között, ala
csonyabb glykaemia alacsonyabb kocká
zattal jár, továbbá a hyperglykaemiával 
együttjáró microvascularis szövődmé
nyek növekedése nagyobb, m int a 
macrovascularis megbetegedéseké.

Iványi János dr.
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Diagnosztikai kérdések
Toxikológiai meglepetés. Brunner, G. 
és mtsai (Department of Internál Medi
cine, Karl-Franzens University, Graz, 
Austria): Lancet, 2000, 356, 1406.

A 42 éves férfi 2 óra óta tartó súlyos 
mellkasfájdalommal, hányinger-há
nyással került intézetbe tiszta tudattal. 
Korábbi betegsége nem volt, drogot 
nem szedett. A pulzusa 35/min, a szé
rum  káliumszintje 5,7 mmol/l volt (nor
málisan 3,5-5,5). Az EKG teljes atrio- 
ventricularis blokkot mutatott „escape” 
ritmussal és jobb szárblokkal.

A tünetek felvetették a myocardialis 
infarktus gyanúját és a beteg hozzájáru
lásával szisztémás thrombolysisbe kezd
tek alteplaszal. Két mg atropin iv. és 1 
mg orciprenalin nem hatott a pulzusra, 
azt csak a pacemaker emelte 70/min-re.

Az érkezés után 17 órával a szérum 
digitoxinszintjét igen magasnak találták: 
365 mg/ml. Ezek után a beteg bevallotta, 
hogy suicid szándékkal 1000 mg digi- 
toxint vett be és mellkasi fájdalmat szi
mulált szívinfarktus utánzása végett. A 
férfi aktivált szenet, cholestyramint és 
digoxin-specifikus Fab fragmentumokat 
kapott. A teljes felépülés és a pacemaker 
eltávolítása után elmeosztályra helyezték.

A suicidalis digitális-mérgezés nem 
szokatlan, könnyen felismerjük. Ese
tünkben a mellkasi fájdalom színlelé
se helytelen diagnózishoz és terápiá
hoz vezetett. A betegben az infarktus 
igen valószínűtlen volt. A szisztémás 
thrombolysis EKG-feltételei sem tel
jesültek. A jobb szárblokk nem gátolta 
volna meg a szívinfarktus fő EKG-je- 
leinek, az ST-elevációnak, vagy a Q- 
hullám oknak a felismerését.

Ismeretlen eredetű AV-blokk esetén 
az akut szívinfarktus mellett gondoljunk 
elektrolit-kisiklásra, endomyocarditisre, 
tumorra, drogabúzusra vagy mérgezés
re is, még ha a betegek említenek is mell
kasi fájdalmat.

[Ref.: A szerzők miért végeztek throm- 
bolysist, ha az AM I EKG-kritériumai 
nem teljesültek?]

Kollár Lajos dr.

Dietétika
Az alacsony zsír-, magas ro stta rta l
m ú étrend nem befolyásolja a colorec- 
talis adenom ák recidíváját. Schatzkin,
A. és mtsai (National Cancer Institute, 
Bethesda, Md): N. Engl. J. Med., 2000, 
342, 1149-1159.

Epidemiológiai adatok szerint a világ 
számos részén növekvő gyakoriságú 
colorectalis carcinomák keletkezésé
nek étrendi tényezők is szerepet já t
szanak. A carcinogenesis kockázatát 
a vörös húsok és zsiradékok növelik; 
a főzelékek, diétás rostok és egyes mik
roelemek csökkentik. A szerzők azt 
vizsgálták, hogy az étrend a vastag
bélrákot megelőző adenomatosus po- 
lypok recidíváját befolyásolják-e?

Nyolc klinikai centrum  2079, leg
alább 35 éves, ill. idősebb betegét von
ták be a vizsgálatba. Valamennyi eset
ben legalább 6 hónappal megelőzően 
szövettani vizsgálattal bizonyított colo
rectalis adenomát távolítottak el. Ran
dom szerinti besorolás után a betegek 
fele kevés zsírt (az összkalória 20%-át), 
sok rostot (18 g/1000 kai.), valamint 
gyümölcsöt és főzeléket (3,5 adag/1000 
kai.) fogyasztott. A rost, gyümölcs és 
főzelék mennyisége a diétás csoport
ban növekedett a megfigyelési idő alatt, 
a kontrollokban ugyanez a változás 
csak kisebb m értékű volt. A kontro l
ioknak az eddigi szokásaikkal egyező 
étrendet írtak elő.

A diéta alkalmazása előtt, valamint 
a 4. év végén kolonoszkópiát végeztek, 
melyen során az esetleges polypuso- 
kat eltávolították.

A vizsgálatot 1905 beteg fejezte be 
(958 a diétás és 947 a kontrollcsoport
ból). A követési idő alatt a diétával ke
zeltek 39,7%-ában, a kontrollok 39,5%- 
ában észleltek legalább egy recidiváló 
adenomát. Az adenom ák átlagos szá
ma a diétás csoportban 1,85, a kont
rollokban 1,84 volt. Akiújuló, 1 cm-nél 
nagyobb és a kicsi, 1 cm-nél kisebb át
m érőjű adenomák, valamint a legalább 
25% villosus elemet tartalm azó, a sú
lyos dysplasiát m utató adenom ák, ill. 
a carcinomák számában nem  találtak 
szignifikáns különbséget a két csoport 
között. Colorectalis carcinomát 14 eset
ben észleltek, 10 beteg a diétás, 4 a 
kontrollcsoportban fordult elő.

A szerzők megfigyelései nem  iga
zolták, hogy a zsírban szegény, rost
ban gazdag, sok főzeléket és gyümölcsöt 
tartalmazó étrend csökkenti a colo
rectalis adenoma recidívájának koc
kázatát. Egy másik, Torontóban végzett 
vizsgálattal ellentétben -  ahol diétás 
kezelésben részesülő nőkön -  nem szig
nifikánsan -  ritkábbnak találták a co- 
lonadenom a recidíváját -  a szerzők 
nem bizonyították a diéta prospektiv 
hatását. Valószínű, hogy csak a fiata
labb életkorban végrehajtott étrendi 
változtatások képesek molekuláris, cel-

luláris, vagy szöveti szinten befolyásolni 
a carcinogenesist, a késői életkorban vég
rehajtott diétás módosítás hatástalan. A 
kérdés biztonságos eldöntéséhez 4 évnél 
hosszabb megfigyelési idő szükséges.

Holländer Erzsébet dr.

Endokrinológia
Mellkasi képlet hypertensióval és hypo- 
kalaemiával. Rossi, G. P. és mtsai (De
partments of Clinical and Experimental 
Medicine and Cytopathology, University 
of Padova, Italy): Lancet, 2000,356,1570.

A 63 éves nőt kóros m ellkasi képlettel, 
hypertensióval és hypokalaemiával vet
ték fel a klinikára. 19 hónappal koráb
ban 2,5 cm átmérőjű adenom a miatt 
jobb oldali adrenalectom iája volt. A 
vérnyom ása 170/110 H gm m  volt. A 
bal X. bordáján 7-8 cm ovoid  masszát 
m utattak  ki. Primer daganato t nem 
találták. A teljestest-CT norm ális bal 
mellékvesét, a májban több  csomót, a 
X. bordában 6 cm-es, a D12 és L5 csigo
lyákban több kisebb osteolyticus terüle
tet észlelt. A szérum kálium szintje ala
csony, az aldoszteroné m agas volt.

A gyanús bordarész tűbiopsziája ad- 
renocorticalis eredetre utalt: a sejtekből 
vett RNS RT-PCR vizsgálata aldoszte- 
ron-szintáz gén expresszióját jelezte, te
hát az aldoszteron-többlet itt képződött. 
A teljestest-szcintigráfia -  dexametazon 
szuppresszió után -  a csontlézió Se Met 
koleszterol jelentős felvételét mutatta, 
m egerősítve a m etasztázisok adreno- 
corticalis eredetét. (Adrenocorticalis 
rákban semmi, vagy csak kevés a fel
vétel.) A jobb mellékvese szövettani 
képét átértékelve, az nem  utalt mel- 
lékvese-carcinomára.

A beteg Conn-szindrómáját kezelték 
(canrenon, nadalol, irbesartan , káli
um ), m ajd 140/90 H gm m  vérnyom ás
sal és 2,5 mmol/l szérum kálium m al 
hazaengedték. Fél év m úlva jó álla
potban  volt, a vérnyom ása normális, 
a szérum kálium  3,00-3,5 m m ol/l volt.

A Conn-szindrómát 65% -ban aldo- 
szteront termelő tum or okozza, amely 
általában benignus, ha a daganat mé
rete 4 cm-nél kisebb. Esetükben a 2,5 
cm-es átmérő és az adrenalectomia elle
nére metasztázisok alakultak ki. A szer
zők az ellentmondásokat az „adrenal in- 
cidentaloma”-val értelmezik, amellyel a 
beteg és az orvos legyen tisztában.

[Ref.: Incidentaloma: Tünetmentes 
endokrin tumor.]

Kollár Lajos dr.
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Endoszkópja
Előrehaladt proximalis vastagbél-neo- 
plasmák rizikója tünetmentes felnőt
tekben a distalis colorectalis leletek tük
rében. Imperiale, T. F. és mtsai (Indiana 
Univ. Med. Center, Div. Gastroent— 
Indianapolis, IN, USA): N. Engl. J. Med. 
2000, 343, 169-174.

Szerzők az előrehaladott proxim alis 
neoplasia rizikóját vizsgálták olyan ese

Az életkor előrehaladtával 5 évenként 
1,3-mal nő a re la tív  rizikó, férfiaknál
3,3 a rizikótényező.

A közlemény konklúziója, hogy 50 év 
felett tünetmentes betegekben csak a tel
jes -  coecumig vizsgált -  kolonoszkópia 
fogadható el a szűrésnél. A distalis elvál
tozásjelenléte, a kor előrehaladása, főleg 
férfiakban növeli a rizikót, de ha csak 
distalis elváltozás jelenléte mellett szűr
nének, a proximalis elváltozások közel 
fele maradna felismeretlenül.

Distalis colon Proximalis colon

n (%) n (%)

Polypmentes 1564 (78,4) 1686 (84,6)
Hyperplasticus polyp 201 (10,1) 72 (3,6)
Tubularis adenoma 168 (8,4) 186 (9,3)
Előrehaladott neoplasia 
(villosus adenoma, 
high-grade dysplasia, rák)

61 (3,1) 50 (2,5)

tekben, ahol distalis colorectalis neo- 
plasztikus elváltozást találtak, összeha
sonlítva ezen betegek adatait a distalisan 
neoplasia-m entes csoportéval.

1995-től analizálták a consecutiv, 
tünetm entes, 50 éves vagy annál idő
sebb felnőtteket, akik a szűrővizsgá
latba beleegyeztek. így 1994 beteg ada
tait dolgozták fel. Az endoszkópiák 
során 97%-ban a coecumig ju to ttak  
el, az összes polypoid képlet szövetta
ni feldolgozása megtörtént.

A vizsgálat során talált polypoid el
térések 1. táblázat.

61 beteg (3,1%) esetében találtak 
distalisan lévő előrehaladott neopla- 
siát (ebből 5 rákot), míg 50 esetben 
(2,5%) az előrehaladott neoplasia (ebből 
7 rák) proximalis elhelyezkedésű volt. 
23 betegnek az előrehaladott proxi
malis neoplasma mellett nem volt dis
talis colorectalis polypusa (46%).

Az előrehaladott proximalis elvál
tozás prevalenciája distalis elváltozás 
nélkül 1,5% volt (1564 közül 23 eset, a 
95% konfidenciaintervallum  (95% Cl 
0,9-2,1%). A distalis hyperplasticus 
(gyulladásos) polypusok száma 201 volt, 
ebből 8 (4%)-nak volt proximalis neo- 
plasiája, 95% Cl: 2,5 (1,1-5,9). A distalis 
tubularis adenomák száma 168 volt, 
ebből 12-nek (71,%) volt proxim alis 
neoplasiája (95% Cl: 4,0 (1,9-8,3), míg 
előrehaladott neoplasiája distalisan 61- 
nek volt, ebből 7-nek (11,5%) (95% 
Cl: 6,7 (3,2-16,6) volt proximalis neo
plasiája. A relatív rizikó a 3. csoport
ban 2,6-4,0-6,7 volt, összehasonlítva 
a distalis elváltozás nélküli csoporttal.

Farkas Iván dr.

Érbetegségek
A ballondilatáció hatása hipertóniás 
betegek körében az artéria renalis athe- 
roscleroticus szűkületei esetében. Van
Jaarsveld, B. G, Krijnen, P., Pieterman, H. 
és mtsai (Department of Internal Medi
cine, Erasmus University Hospital, Rot
terdam, University Hospital, Nijmegen, 
Twenteborg Hospital, Almelo, Hollandia):
N. Engl. J. Med., 2000,342,1007-1014.

Goldblatt és m tsa i állatkísérletei óta 
ismert, hogy az artéria  renalis szűkü- 
leti hipertóniát okoz. Kezdetben csupán 
az érsebészeti beavatkozást alkalmazták 
a veseartéria-szűkület megoldásában, 
később a perkután transzluminális bal
lonos angioplasztika stent beültetésé
vel, vagy anélkül helyettesítette a se
bészi beavatkozást. Nem kontrollált, 
retrospektív vizsgálatok szerint a ba l
lontágítás 36-100% -ban vezetett vér
nyomáscsökkenéshez fibromuscularis 
dysplasiás esetekben, de csak néhány 
beteg esetében érték  el a norm ális 
vérnyom ástartom ányt. Eddig két k i
sebb random izált vizsgálat azonban 
ennél kisebb eredm ényeket m utatott, 
így a kezdeti általános lelkesedés is fo
kozatosan alábbhagyott. Szerzők jelen 
multicentrikus, randomizált, kontrollált 
tanulmányukban a ballonos angioplasz
tika és az antihipertenzív gyógyszeres 
kezelés eredm ényeit hasonlítja össze 
atheroscleroticus eredetű artéria re- 
nalis-stenosis okozta  hipertóniás be

tegek körében normális vagy mérsé
kelt fokban beszűkült vesefunkció ese
tén.

Szerzők 26 centrumból 1993 és 1998 
között összesen 168 beteget vizsgál
tak. 53 beteget kizártak a vizsgálatból 
a bevételi kritérium ok alapján, 10 be
teg esetében a kizárásra egyéb ok m i
att került sor. 106 beteg esetében vé
gezték el a randomizálást: 56 beteg a 
ballon-angioplasztika csoportba és 50 
beteg a csak gyógyszerrel kezelt cso
portba került. Ezek a hipertóniás bete
gek 50%-nál nagyobb artéria renalis- 
szűkülettel rendelkeztek, bár mindkét 
csoportban volt 5-5 beteg, akik eseté
ben az artéria renalis szűkülete 50%-nál 
kisebb volt. Az 56 fős angioplasztikás 
csoportban az angiográfia során két 
esetben stent beültetésére is sor került, 
és az esetek zömében az angioplasztika 
teljes eredm ényű volt. A vizsgálatba 
bevontaknál két antihipertenzív gyógy
szer adása ellenére a vérnyomás 95 Hgm 
vagy e feletti és az ACE-gátló gyógyszer 
alkalmazása mellett a szérumkreati- 
nin szintje 200 umol/1 felett volt. A be
tegek vérnyomását, az antihipertenzív 
gyógyszerek adagját és a vesefunkció
kat 3 és 12 hónap múlva ellenőrizték. 
A veseartéria átjárhatóságának kont
rolljára 12 hónap múlva került sor: 48 
esetben az 56 beteg közül a ballonos 
tágításban részesültek közüli csoport
ban (4 beteg visszautasította az ismé
telt vizsgálatot, 3 esetben az első be
avatkozás nem  volt teljesen sikeres és 
egy esetben sebészi revascularisatio tör
tént időközben). A 48 beteg közül 23 
esetben legalább 50%-os szűkületet ta
láltak, de teljes artéria renalis elzáró
dás ebben a csoportban nem  fordult 
elő. Az 50, gyógyszerrel kezelt beteg
csoportban 12 hónap múlva 43 beteg 
esetében történt ismételt renalis angio
gráfia. 43 beteg közül 31 esetben (72%) 
volt 50%-nál nagyobb szűkület, 4 be
tegnél (9%) teljes occlusio és 8 beteg 
esetében 50%-nál kisebb szűkület iga
zolódott.

Az alapvizsgálatnál a betegek vér
nyomása 179±25 Hgmm-es szisztolés 
és 104±10 Hgmm-es diasztolés értékű 
volt az angioplasztikás csoportban és 
180±23 Hgmm szisztolés és 103±8 
Hgmm diasztolés a gyógyszeresen ke
zeltek csoportjában. Három hónap múl
va a két csoport között a vérnyomás- 
értékek alakulása hasonló volt (169±28 
és 99±12 Hgmm az 56 angioplaszti- 
kában részesült betegek körében és 
176±31 és 101±14 Hgmm az 50, gyógy
szerrel kezelt beteg esetében). A p ér
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tékek a következők voltak: szisztolés 
vérnyomásnál p=0,25 és p=0,36 a di- 
asztolés vérnyomásnál. Ugyanakkor az 
angioplasztikás csoport gyógyszeres ke
zelése 2,1+1,3 napi dózis és a csak 
gyógyszeres kezelt csoportban 3,2+1,5 
napi dózis (p<0,001) volt. A gyógy
szerrel kezelt csoportban 22 beteg ese
tében ballon-angioplasztika történt há
rom hónap után, mivel vérnyomásuk 
nem csökkent kellő mértékben két vagy 
három  antihipertenzívum  alkalmazá
sa ellenére sem és vesefunkciós érté
keik romlást m utattak. Az „intention 
to treat” analízisnek megfelelően 12 
hónap múlva nem  volt a két csoport 
között szignifikáns különbség a vérnyo
másértékekben, az alkalmazott gyógy
szerkombinációk számában, adagjában, 
és a vesefunkció alakulásában. Az 56 
angioplasztikás beteg közül 38 beteg 
vérnyomásértékei javultak, de a csak 
gyógyszeres csoportban a 48 beteg kö
zül 18 beteget tudtak 12 hónapig kö
vetni (38%). A 12. hónapban a bal
lon-csoportban 5 beteg esetében (9%) 
és a gyógyszeres csoportban 16 beteg 
(33%) esetében rom lottak a vérnyo
másértékek (p=0,002).

A 3. hónapban az átlagos szérumkre- 
atininszint a ballon-csoportban alacso
nyabb és a kreatinin clearance m aga
sabb volt, mint a gyógyszeresen kezeltek 
csoportjában. 12 hónap múlva ezek az 
értékek nagyon hasonlóak voltak mind
két csoport esetében.

Következtetésük, hogy egyéves kö
vetés alapján a renalis angioplasztika 
előnye minimális az antihipertenzív 
gyógyszeres kezeléssel szemben hiper
tóniás betegek körében. Azt azonban 
kiemelik, hogy a vérnyomáscsökke
nés m indkét csoportban hasonló volt, 
de a ballonos csoportban a kiegészítő 
gyógyszeres kezelés kevésbé vált szük
ségessé. A ballonos csoportban azonos 
gyógyszeradag mellett nagyobb m ér
tékű vérnyomásérték-változásokat ér
tek el.

[Ref: 1937-ben Butler számolt be 
első ízben arról, hogy egyoldali vesebe
tegség (artéria renalis-stenosis) és hiper
tónia betegség esetén a nephrectomia 
javítja a betegek magas vérnyomását. 
A szűkületek sebészi megoldása hason
ló eredményekhez vezetett. Ezek alap
ján komoly erőfeszítések történtek a 
veseartéria-szűkületek igazolására és 
azok megszüntetésére. A jelen tanul
mánynak néhány erősségét és gyenge
ségét emelte ki a cikkhez csatlakozó 
szerkesztőségi közlemény is. Erősség a 
szerzők jelentős betegszáma, a radio

gráfiás leletek pontos és precíz inter
pretálása, a kezelési protokoll pontos 
betartása. A renalis angioplasztika vég
zése közben jelentkező szövődményei
ket a szerzők nem említik, de számuk 
valószínűleg alacsony volt, tekintettel 
arra, hogy nem em lítik akut veseelég
telenség kialakulását, koleszterin-em- 
bolizáció, vérzés felléptét és haláleset 
előfordulását sem. Gyengeségük, hogy 
a rövid követési idő alapján állapíta
nak meg általános tanulságokat. A 12 
hónap valójában nem hosszú követési 
idő a vesefunkció és vérnyomásérté
kek alakulása szempontjából. A vese
funkció alakulása-romlása több okra 
vezethető vissza. A szerzők által kiala
kíto tt két csoportban észlelt hasonló 
eredményeket az ún. „self-perpetuating 
hypertension" jelensége is befolyásol
hatta. Az arteriolák betegsége és a glo
merulosclerosis önmagában is vesefunk- 
ció-beszűkülést okoz, ehhez társult az 
artéria renalis atheroscleroticus szű
külete. A stenosis megoldása önmagá
ban paradox módon a proteinuria fo 
kozódását eredményezheti, az áramlási 
viszonyok javulása miatt. A vesefunk
ció romlásának másik lehetséges oka
ként a koleszterin-embolizáció tételez
hető fe l és nem hagyható figyelmen 
kívül a kontrasztanyag alkalmazásá
nak kedvezőtlen hatása sem a vese
működés alakulására.]

Orosz István dr.

Fekélyes láb. Sumpio, B. E. (Yale 
University School of Medicine, 333 
Cedar St., New Haven, CT 06510, USA): 
N. Engl. J. Med., 2000, 343, 787-793.

A fekély a bőr és a szubkután szövetek 
károsodásának következménye. Súlyo
sabb esetben a csont és izomrendszer 
is érintett. Kialakulása különböző okok
ra vezethető vissza, ezek korai felis
merése és a célzott, oki kezelés a gyó
gyulás alapfeltétele.

Az egyik leggyakoribb ok az artériás 
keringési elégtelenség. Az arterioscle
rosis obliterans okozta érszűkület kö
vetkeztében eleinte relatív vérhiány ala
kul ki a periférián és terhelésre ischae
mia, klinikailag dysbasia jelentkezik. 
A betegség progressziója kapcsán ki
alakuló érszűkület abszolút keringési 
insufficientiához vezet, és az erősen 
lecsökkenő oxigén- és tápanyagellá
tás miatt irreverzíbilis szövetkároso
dás, gangraena alakul ki.

Neuropathia esetén az „A” típusú 
szenzoros rostok károsodása ataxiás

m ozgást és lábizomgyengeséget okoz. 
A „C” típusú szenzoros rostok  káro
sodása a protektiv sensatio  kiesését 
okozza. A motoros rostok károsodása 
a nagy és kis (lumbricalis, interossealis) 
izm ok atrophiájához vezet, melynek 
következménye a talpi boltozati rend
szer összeomlása és abnorm ális ter
helési pontok kialakulása. A vegetatív 
idegrendszer sérülése fokozott izzadás- 
hoz vagy bőrszárazsághoz vezet, mely 
fissurát, callusok kialakulását, bakteriá
lis fertőződést eredményezhet.

A csont- és izom rendszeri rendel
lenességek mozgási diszfunkcióját és 
a biomechanikai rendszer további ká
rosodását okozzák. A norm álistól el
té rő  helyű és mértékű terhelés szövet- 
proliferáció (callus) vagy -hiány (ulcus) 
kialakulásához vezet.

A diabetes mellitus egyszerre érinti 
a neurogén és vascularis rendszert, to
vábbi szervek megbetegítésével rontja 
a beteg gyógyulási esélyeit.

Korai diagnosztika, az oki tényező 
m eghatározása, célzott kezelés szük
séges. Vascularis ok gyanúja esetén 
érfestés és indikált esetben revascula- 
risatiós műtét szükséges. Csont-ízüle
ti eltérések korrekciós m űtéttel vagy 
orthesissel korrigálandók. Alapvető 
az osteomyelitis irányába végzett di
agnosztika és a kialakult seb helyi ke
zelése. A sebet debridem ent után új tí
pusú  hidrokolloid sebfedőkkel lehet 
fedni, szükség esetén tenyésztés alap
ján  helyi vagy szisztémás antibiotikus 
kezeléssel kiegészítve. H a a seb kicsi 
és a kiváltó ok m egszűnt, a seb gyó
gyulhat. Nagyobb szövethiány esetén 
plasztikai fedés szükséges. Ha revas- 
cularisatio nem lehetséges, az időben 
elvégzett amputáció a gyors rehabili
tác ió t segíti.

Összefoglalás: D öntő szerepe van 
az első észlelő orvosnak. A m ultidisz
ciplináris megközelítés, korai, pontos 
diagnózis, oki terápia és a beteg felvi
lágosítása a gyógyulás alapfeltételei. 
Fontos a megközelítés, illetve a korai 
stádium ban m egkezdett gyógyítás, 
m ert így csökkenthető az ulcus kiala
kulása és a major am putációk száma.

Szabó Gábor Viktor dr.

Higiéné
Egész kórházra kiterjedő kézhigiénés 
programmal kapcsolatos együttmű
ködési készség (compliance) tökéletesí
tése. Pittet, D., Hugonnet, S., Harbarth,
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S. és mtsai (Infection Control Program 
me, Dept, o f Internal M edicine, U ni
versity o f Geneva Hospitals, 1211 
Geneva 14, Svájc): Lancet, 2000, 356, 
1307-1312.

A kézhigiéné megakadályozza a ke
resztfertőzéseket a kórházakban, de 
az előírt rendszabályokat általában 
nem tartják  be. Szerzők m egkísérel
ték a kézhigiéné elősegítését egy kór- 
házszerte keresztülvitt program m al, 
kihangsúlyozva az alkoholon alapuló 
dezinfekciókat. Ezzel párhuzam osan 
felmérték a nosocomialis infekció
kat.

Egy oktató kórházban (Genf, Svájc) 
a kézhigiéné kampány bevezetése előtt 
és után m onitorozták az együttm űkö
dési készséget a kézhigiéné v o n a tk o 
zásában. H ét helyen, kórházszerte vé
geztek ellenőrzést, évente kétszer 1994. 
decembertől 1997. decemberig. M á
sodlagosan mérhető következmények 
voltak a nosocomialis fertőzések, a 
methicillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA)-előfordulás aránya és 
a kézbedörzsölésre használt dezinfi- 
ciens fogyasztása.

Megállapítások: Több m int 20 000 
alkalommal vizsgálták a kézhigiénét. 
Az együttműködési készség fokozatosan 
javult: 1994-ben 48%-ról 1997-ben 
66%-ra (p<0,001). Míg a szappanos, 
vizes kézm osás eredménye stabil m a
radt, a kézdezinfekcióé lényegesen 
emelkedett a vizsgálati periódus alatt. 
A kézhigiéné szignifikánsan javu lt a 
nővérek és az asszisztensek között, de 
nem javult az orvosoknál. A vizsgálati 
periódus alatt a nosocomialis fertőzések 
előfordulása csökkent (1994-ben 16,9%, 
1988-ban 9,9%, p=0,04). Az MRSA- 
átvitel aránya 2,16-ról 0,93/10 000 b e 
teg-napra csökkent (p<0,001), az alko
holalapú kézfertőtlenítő oldat fogyasztás 
3,5 literről 15,4 liter/1000 beteg-nap
ra em elkedett 1993 és 1998 közö tt
(p<0,001).

A nosocomialis fertőzések m egelő
zésére a rendszabályok közül a kézhi
giéné és a kézdezinfekció a legfonto
sabb, mégis ez az egyszerű eljárás nem  
eléggé elismert az egészségügyi dolgo
zók (EÜD) körében. Angliában 1997-ben 
megalakult a „Handwashing Liaeson 
Group”, melynek feladata az egészség- 
ügyi dolgozók viselkedésének m egvál
toztatása, eredményes kézmosási stan
dardok kialakítása a beteggondozás 
tökéletesítése érdekében. A szerzők  
feltételezték, hogy az általuk bevezetett 
kampány nemcsak a kézhigiénével kap

csolatos együttm űködési készséget 
fokozza, hanem  csökkenti az MRSA- 
fertőzések terjedését is.

(Kiemelendő a cikk irodalmi ada
tai közül: Jarvis, W. R.: Handwashing -  
the Semmelweis lesson forgotten? Lan
cet, 1994, 344, 1311-1312.)

Módszerek, eljárások. A program ot 
a genfi egyetem oktatókórházaiban 
állították össze. A kórházakban mind
egyikbetegszobában 1-3 mosdó, szap
pan és papírtörülköző volt. 1995. janu
árban indult a program  a kézdezin
fekció jelentőségét bemutató A3 méretű 
poszterrel, 250 területen. Az EÜD cso
porttal együtt kidolgozott anyagot m ű
vészi rajzokkal illusztrálták. Rendsze
res összejöveteleken (6-8/év) a project 
csoport (idősebb nővérek és orvosok) 
mindegyik kórházi osztályon 70 k ü 
lönböző posztert áhítottak össze és m u
tattak be időszakonként. Alkoholalapú 
készítményt, 0,5% klórhexidinglüko- 
nátot és bőrlágyítót osztottak szét nagy 
mennyiségben m indegyik kórterem 
ben és m értékre készült állványokat 
állítottak minden ágyhoz a kézdezin
fekció elősegítésére. Az EÜD-k a zse
bükben dezinficiens-tartalm ú, erre a 
célra készített palackot hordtak. Az 
infekciókontroll program  külön hang
súlyozta a kézhigiéné jelentőségét. Kü
lön külső pénzalap nem  volt a vizsgá
lati periódus alatt.

Együttműködési készség a kézhigiénés 
eljárásokkal. A hét helyen, évente két
szer végzett ellenőrzést az infekció
kontroll nővérek egy az erre a célra 
összeállított protokoll szerint m oni
torozták, 2-3 hét alatt a kézmosás mód
ját (szappannal vagy dezinficienssel 
történt). A megfigyelők nem voltak 
alkalmatlankodók, de nem rejtőzköd
tek (a megfigyelt EÜD-k nem ismerték 
a munkatervet). A teljesítést a kórházi 
újságban közölték évente kétszer. Az új 
alkalm azottaknak bemutatták a helyes 
kézhigiénés m ódszereket.

Másodlagosan mérhető következmé
nyek. A nosocom ialis fertőzéseket a 
szakképzett infekciókontroll nővérek 
regisztrálták és besorolták a standard 
definíciók szerint (CDC). Az MRSA- 
surveillance a kolonizált vagy a fertő
zött betegekre terjed t ki, hetenkénti 
szűrésekkel. A szelektált betegeket mu- 
pirocin orrkenőccsel kezelték 5 napig 
és naponta Chlorhexidines lemosással 
10 napig. Az MRSA-átvitel előfordu
lási arányát 100 kórházi felvételre jutó 
új, a kórházban akvirált MRSA-ese- 
tekre számították. Meghatározták a kór
ház által használt antimikrobiális sze

reket, egy napi felnőtt dózisra számítva. 
Statisztikai analíziseket alkalmazva a 
0,05 alatti p értékeket tekintették szig
nifikánsnak.

Eredmények és megbeszélés. 1994 
és 1997 között 20 082 adatot gyűjtöttek. 
Táblázatban foglalták össze a kézhigié
nével kapcsolatos tevékenységet, nő
vérek, orvosok és kórházi osztályok 
(sebészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, 
gyermekgyógyászat), valamint a fer
tőzés kockázata szerint.

Az együttműködés 1994-beli 47,6%- 
ról 66,2%-ra javult 1997-ben. A stan
dard  kézmosással az együttműködési 
készség stabilan, 30%-on maradt, a kéz- 
dezinfekcióval 13,6%-ról 37,0%-ra emel
kedett. Az alkoholalapú kézdezinficiens 
oldat 3,51/1000 beteg-nap volt 1993-ban, 
ez a mennyiség fokozatosan emelke
dett 15,4 1-re 1998-ra. A kórház egész 
területén végzett ellenőrzés során a 
nosocomialis fertőzések előfordulása 
16,9%-ról (1994) 9,9%-ra csökkent 
(1998). Az MRSA-betegek előfordulási 
gyakorisága 1994 és 1998 között 2,16%- 
ról 0,93%-ra csökkent 10 000 beteg
napra számítva. A kórházban szerzett 
MRSA bacteriaemia 0,74-ről 0,24 esetre 
(10 000 beteg-nap) csökkent. Antimikro
biális program változtatása nem történt 
a vizsgálati periódus alatt. Az amino- 
glikozidok és az intravénás amoxycil- 
lin/klavulánsav felhasználása 16,97- 
ről 12,57-ra és 44,92-ről 19,43-raDDD 
(daily defined doses/1000 beteg-nap 
csökkent. Ezalatt az imipenem és a 
széles spektrumú béta-laktám antibio
tikumok használata 13,85-ről 20,07 és 
21,42-ről 27,18-ra (DDD/1000 beteg
nap) emelkedett. A kézhigiéné prog
ram  szignifikánsan eredményes volt, 
a hosszú távú eredm ényt nem  vizsgál
ták.

A kézhigiénés együttműködési kész
ség általában gyenge az EÜD-k között. 
Hivatkozás történik bőrirritációra, túl
terheltségre vagy nem  kellő odafigye
lésre. A poszterkam pány ezeket a ki
fogásokat célozta meg.

Vizsgálataik megerősítik az Egye
sült Királyságban Teare és mtsai által 
javasolt kézmosási módszert, az alko
holalapú kézbedörzsölést, mint fő kéz
higiénés eszközt. A siker eléréséhez mó
dosítani kell az EÜD-k viselkedését, 
megoldatlan még az orvosok egyetér
tése, amit különböző módszerekkel kell 
elérni.

Kontrollcsoportok kialakításának 
etikai akadálya volt, valam int nehezí
tette  a kiértékelést a sokoldalú beavat
kozás is. A költségek közül a személyzet
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munkaideje volt a legjelentősebb, eh
hez járult a kézbedörzsölő oldat költ
sége (101,15 Sfr/1000 beteg-nap). A 
poszterek és az indirekt költségekkel 
együtt a teljes program  380 000 Sfr 
volt. Nosocomialis fertőzésként 3500 
Sfr volt a m egtakarítható, 108 fertőzés 
1995-1997. Ha 25%-ot leszámítanak a 
fertőzési gyakoriság előfordulási ered
ményességéből a kézhigiénés gyakor
lat bevezetése akkor is több m int 900 
fertőzést előzhetett meg. A közölt ada
tok szerint a program  költség-haté
kony volt, mégis finomabb analízist 
tartanak szükségesnek ennek a d u r
vább becslésnek az érvényesítésére.

Milch Hedda dr.

Képalkotó eljárások
Új eljárás a deformálható, mozgó lágy
részek három dim enziós (3D) ábrázo
lásához. Deng, J., Newton, N. M., Hal- 
Craggs, A. és m tsai (Dept, of Medical 
Physia, 1st Floor Shropshire House, 
11-20 Capper Street, London WC1E 
6JA, Anglia): Lancet, 2000,356,127-131.

Az ajkak alapvető szerepet játszanak 
az emberi arckifejezésben és számos 
élettani folyamatban, mint a szopás, a 
rágás vagy a beszéd.

Az ajkakban a működésük során zajló 
változásokról nagyon kevés inform á
cióval rendelkezünk, melyek többnyi
re post m ortem  vizsgálatokból, illetve 
m űtét közben szerzett tapasztalatok
ból származnak. Ez a tény csaknem az 
összes többi lágyrészre is igaz.

Ugyanakkor a baleset, sérülés, be
tegség utáni, valamint veleszületett el
változások rekonstrukciója a lágyrész
elváltozások és funkcionális zavarok 
pontos tisztázását igényli.

Az ultrahang relatíve olcsó, sugár- 
terheléssel nem  járó vizsgálómódszer, 
mely a nagyfrekvenciás transducerek- 
nek köszönhetően nagy térbeli felbon
tóképességgel rendelkezik. Hátránya, 
hogy a vizsgálat alatt a közvetlen kon
taktus m iatt deformálja a lágyrésze
ket, gátolja, illetve lehetetlenné teszi 
természetes mozgásukat.

A szerzők egy általuk kifejlesztett új 
ultrahangos módszerről számolnak be, 
mely az ajkak és egyéb mozgó lágyré
szek a -  klinikai gyakorlatban az utóbbi 
időben meghonosodó -  3D, illetve di
namikus 3D (4D) ábrázolását teszi le
hetővé a vizsgált képlet deformálása 
és m ozgásának korlátozása nélkül.

Négy önkéntes vett részt a tanul
mányban. Köztük egy korábban 
naevus flammeus m iatt m űtött sze
mély, aki már több rekonstrukciós 
m űtéten esett át. Valamennyi személy 
ugyanazt -  egy fénykép segítségével 
elsajátított -  az arckifejezést -  csücsö- 
rítés -  vette fel, illetve ismételte a vizs
gálat alatt.

A vizsgálatokhoz egy, az arc mére
teinek megfelelő műanyag tartályt ké
szítettek, melynek egy fali szakasza az 
ultrahangot áteresztő műanyagfilmből 
állt. E szakaszhoz illesztették kívülről 
a transducert. A vizsgált személyek a 
tartályba öntött vízbe merítették fejüket 
orrukig, ily m ódon ajkaik természetes 
alakjukat megőrizve váltak vizsgálha- 
tóvá. Amennyiben az orrlyukak is víz 
alá kerültek, úgy benntarto tt levegő 
mellett történt a vizsgálat, mely 10-20 
másodpercig tartott.

A scannelés 12 és 7,5 Mhz-es trans- 
ducerekkel történt. Kiindulási alap
ként hagyományos kontaktképeket is 
csináltak.

A statikus 3D felvételeket egy 4D 
Echo Scan készülék segítségével készí
tették sagittalis és transversalis irányban
1-2 mm-es léptetéssel, m inden beállí
tásból csak egy framet rögzítettek. Irá
nyonként 10-50 felvétel készült.

A dinamikus háromdimenziós (4D) 
felvételeket oly módon készítették, hogy 
minden egyes sagittalis, illetve transver
salis beállításban 15-25 framet rögzítet
tek, melyek a mozgás különböző fázisait 
ábrázolták. A mozgások pontos időzí
téshez egy EKG stimulátort használtak.

A különböző beállításokban a moz
gás azonos fázisaiban készült felvéte
lekből először összeállították a fázis
nak megfelelő 3D rekonstrukciót, majd 
ezeket egymás után rendezve elkészült 
a dinamikus (4D) rekonstrukció is. A 
3D, 4D, valamint a hagyományos 2D 
képeket együtt értékelték.

Az új technikával készült 2D képek 
90 százaléka jobbnak bizonyult a ha
gyományos felvételekhez képest. A rög
zített 4D sorozatok 75%-át rekonstruál
ták, melyeknek 5-20% -án lehetett 
időzítési hibát látni. A 4D sorozatok
ból nyert dinam ikus 2D felvételeken 
tisztán látható volt az ajkak izmainak 
mozgása csücsörítés közben.

Az utóbbi két évtizedben több olyan 
vizsgálómódszer terjedt el, amely al
kalmas az orofacialis struktúra meg
jelenítésére. Azonban mindegyik 
módszernek megvannak a korlátái és 
egyik sem ad inform ációt a mozgás 
során történő változásokról.

A laser scanning pon to s  3D leképe
zést tesz lehetővé. Az O ptikai Kohe
rencia Tomográfia á thato ló  képessé
ge azonban csak 2-3 m m . A CT és az 
MR képes teljes m élységében ábrázol
ni ezt a területet, de egyiket sem hasz
nálják az orofacialis izom zat részletes 
ábrázolására. M indkét m ódszer rela
tíve költséges, a CT sugárterheléssel 
jár. MR készíthető real-tim e felvétel 
ultra-fast vagy echo-planar techniká
val, azonban ezeknek kicsi a térbeli és 
kontraszt felbontásuk. A jó  felbontás
hoz ezenkívül felszíni tekercsekre van 
szükség, amelyek deform ációt okoz
nak. Ultrahanggal szin tén  ábrázolha
tó  a fenti régió, de a hagyományos 
kontak t scanek szintén deformációt 
okoznak. Mindezeken felül egyik eljá
rás sem biztosít direkt 3D inform áci
ót, így a legalapvetőbb arcmozgások 
dinam ikája továbbra is csak találgatá
sok tárgya marad.

A szerzők által leírt új eljárás nem 
csak a 2D ábrázolás m inőségét javí
to tta , hanem lehetővé te tte  a 3D és 4D 
ábrázolást is. Mivel az arcra  nehezedő 
víz nyomása gyakorlatilag elhanyagol
ható, az arcbőr alatt elhelyezkedő izom
zat megőrizte természetes formáját, ily 
m ódon lehetővé vált az arckifejezé
sekhez társuló természetes izommozgá
sok tanulmányozása. A vizsgálat nyil
vánvaló hátránya, hogy abban az 
esetben, ha az orrlyukak is víz alá ke
rülnek, úgy benntarto tt levegővel le
he t elvégezni. További hátrány, hogy 
olyan funkciók sem vizsgálhatók, me
lyek során szájon át lélegzünk, mint 
például a nevetés.

A vizsgálóberendezés továbbfejlesz
tésével e tényezők egy része a jövőben 
kiküszöbölhető lesz. Természetes, 
amennyiben a vizsgálni kívánt terület 
nem  az arc vagy az o rr, úgy abban az 
esetben nincs időbeli korlátozó ténye
ző. A 4D scanek során fellépő időzítési 
hibák a triggerelés továbbfejlesztésé
vel és a real-time volum etrikus ultra
hang-berendezések megjelenésével 
lesznek kiküszöbölhetők.

[Re/: A szerzők á lta l leírt eljárás 
egyaránt lehetővé tette  a normál és 
patológiás orofacialis mozgások vizsgá
latát. Ez az orofacialis izom zat működé
sének pontosabb megértéséhez, valamint 
a helyreállító sebészi beavatkozások 
eredményességének javulásához vezet
het. Az eljárás a továbbiakban más 
fe lszín i lágyrészstruktúra vizsgálatá
ra is alkalmassá tehető.]

Forgács Balázs dr.
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Klinikai farmakológia
A morfinadag és a mellékhatások -  
összehasonlító vizsgálat idősebb és fia
talabb tumoros betegek fájdalomcsil
lapításánál Loick, G. és m tsai (Klinik 
und Poliklinik für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin és K lkinik 
für M und-, Kiefer- und G esichtschi
rurgie der Universität zu Köln, Linden
tal, 50924 Köln): Dtsch. Med. W schr., 
2000, 125, 1215.

Szerzők az irodalomban több olyan 
véleménnyel találkoztak, hogy erős fáj
dalmakat kiváltó betegségekben az idős 
betegeknél nem emelhető az analgeti- 
kum adagja a kellően hatásos szintig, 
mert érzékenyebbek, rosszabbul to le
rálják a mellékhatásokat, m in t a fiata
labbak.

Szerzők ezt vizsgálták a fájdalom 
am bulanciájukon 1994. január -  1996. 
április között kezelt 557 tum oros be
teg kórlapjának számítógépes feldol
gozásával. Valamennyi beteg vagy az 
otthoni ápolás során észlelt nem  k i
elégítő eredm ény, vagy intolerábilis 
mellékhatások miatt került beu talás
ra.

Az adatok hiányossága, vagy a beteg 
lemorzsolódása miatt 69 beteg adatait 
nem értékelték.

508 beteg (262 ffi és 246 nő) adatait 
azonban kiértékelték; ehhez m egfele
lő kérdőívet szerkesztettek. A végzett 
vizsgálatok száma 5572 volt. É letko
ruk szerint a betegeket 3 csoportba 
sorolták: 65 évnél fiatalabbak, 65-74 
év közöttiek és 75 évnél idősebbek.

A fájdalom  erősségét 0-10-ig (0: 
nincs fájdalom, 10: tűrhetetlenül kínzó 
fájdalom), a mellékhatásokat 0 -4-ig  
(0: nincs, 2: könnyű, 3: közepes, 4: sú 
lyos) pontozták.

Saját vizsgálataik eredményét és más 
irodalmi adatokat figyelembe véve arra 
a következtetésre jutottak, hogy a daga
natos betegségben szenvedő idős bete
geknél a W HO irányelvek szerint vég
zett fájdalomcsillapítás éppen olyan 
eredményes, m in t a fiatalabb betegek
nél. Megfigyelték azonban, hogy a 75 
év felettieknél az eredményes fájda
lomcsillapításhoz szükséges m orfin  
adagja a többi csoportban alkalm a
zottnál szignifikánsan magasabb volt. 
Ami a mellékhatásokat illeti, azok elő
fordulása sem kvalitatíve, sem kvanti- 
tatíve nem m utatott különbséget az 
egyes korcsoportok között.

Nagy Gábor dr.

Kórélettan
Lipoproteinhez kapcsolódó foszfolipáz 
A2, mint koszorúér-betegség függet
len prediktora. Packard, C. J., O’Reilly, 
D. S. J., Caslake, M. J. és mtsai (Depart
ments of Pathological Biochemistry, 
Glasgow University, Glasgow, Skócia, 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals 
Harlow, Egyesült Királyság): N. Engl. 
J. Med., 2000, 343, 1148-1155.

A gyulladásos sejtek felfedezése az athe- 
roscleroticus p lakkban adta a feltétele
zést, hogy gyulladásos folyamatok 
kulcsszerepet já tszanak  a plakkrup- 
tura okozta folyam atok elindításában. 
Az A2 foszfolipázok azon enzimek közé 
tartoznak, am elyek a foszfolipideket 
az sn2 helyen hidrolizálni tudják, amely
nek eredm ényeként lizofoszfolipidek 
és zsírsavak képződnek. A II. típusú 
szekretoros foszfolipáz A2 aterogene- 
zisben játszott szerepét számos újabb 
vizsgálat igazolta. Ez az enzim a m é
dia falában helyezkedik el és az LDL 
lerakódását befolyásolja.

Szerzők a különböző foszfolipázok, 
a lipoproteinhez kapcsolódó thrombo- 
cytaaktiváló faktor acetilhidroláz néven 
is ismert foszfolipáz A2 szerepét vizs
gálták kisszámú esetkontroll tanulmány 
keretében és azt találták, hogy az a ko
szorúér-betegség kockázatának egy le
hetséges prediktora. Ennek az enzimnek 
a kiválasztását gyulladásos mediátorok 
szabályozzák, főleg az LDL-koleszte- 
rinhez kötődik és szerkezeti és sajá
tosságai eltérnek a 14 kd kalciumfüg
gő szekretoros II. típusú  szekretoros 
foszfolipáz A2-től.

Szerzők a „West of Scotland Preven
tion Study” keretében  -  amelynek so
rán egyébként a pravastatin-kezelés 
preventív hatásait vizsgálták hyper- 
cholesterinaemiás férfiak körében és 
azt találták, hogy a koszorúér eredetű 
történések és a halálozás előfordulása 
egyharmadával csökkent a hypercholes- 
terinaemiás férfiak körében -  az ún. bio
lógiai bankban rendelkezésre álló vér
mintákból a gyulladásos markerek szint
jét elemezték: így a lipoproteinhez 
kapcsolt foszfolipáz A2 (vérlemezkeak- 
tiváló faktor acetilhidroláz), a -C-reaktív 
fehérje-, a fibrinogénszintet és a fehér
vérsejtszámot. A vizsgálat célja annak 
kiderítése volt, hogy ezen faktorok 
szintjének a koszorúér-történés előrejel
zésében milyen szerepük van. Egyválto
zós analízis alapján a négy változó emel
kedett értéke kapcsolatban volt a vizsgá
lati végpontok fokozott kockázatával.

580 férfi koszorúér-történéseit (nem 
halálos akut myocardium-infarctus, 
ischaemiás szívbetegség okozta halá
lozás, vagy revascularisatiós beavat
kozás) vizsgálták és elemezték életkor 
és dohányzási status alapján kontroll
csoporttal (összesen 1160 egyén) szem
beállítva. Azok a betegek, akik köré
ben koszorúér-történés következett be, 
idősebbek voltak, dohányoztak, ma
gasabb volt a vérnyomásértékük, az 
LDL-koleszterin-szintjük és alacso
nyabb a HDL-koleszterin-értékük. A 
fehérvérsejtszám, C-reaktív protein- és 
fibrinogénszint erős prediktornak bi
zonyult koszorúér-történés előrejelzés 
szempontjából. Ezen tényezők 1 SD-s 
változása a cardiovascularis kockázat 
fokozódását 19-27 százalékkal emel
te. A C-reaktív fehérje szintje szoros 
összefüggést m utato tt a fehérvérsejt
számmal és a fibrinogénszinttel, de az 
életkorral, a szisztolés vérnyomással, 
a szérum trigliceridszintjével és az LDL-, 
HDL-koleszterin szintjével is.

Ha a fehérvérsejtszám, a C-reaktív 
fehérje-szint és a lipoproteinhez kap
csolódó foszfolipáz A2-szint alapján a 
betegeket quintilekbe sorolták, a car
diovascularis történések kockázata a 
felső ötödben csaknem kétszeres volt az 
alsó ötödhöz képest, bár ez az össze
függés csökkenő erősséget m utatott 
életkor, szisztolés vérnyomás és lipo- 
proteinszint, m int változókra való 
korrigálás után.

Az egyváltozós modellben a relatív 
kockázat és a 95% konfidenciainter
vallum  becslése is m egtörtént a do
hányzás, a nem dohányzás, a pravas
tatin-kezelés és a kontrollok között. A 
foszfolipáz A2-szint 1 SD-nyi változá
sának relatív kockázata a nem dohány
zók között 1,32 (95% Cl [1,0, 1,76]), 
m íg dohányosok esetében 1,44 (95% 
Cl [1,11; 1,87]) volt. Természetesen, 
azok akik pravastatin-kezelésben ré
szesültek, összességében alacsonyabb 
kockázatúak voltak a placebocsoport- 
ban  levőkhöz képest. A C-reaktív fe
hérje-szint 1 SD-nyi emelkedése szem
pontjából a relatív kocázat 1,39, illetve 
1,17 volt a két csoportnak megfelelően. 
A lipoproteinhez kapcsolt foszfolipáz 
A2 szintje szoros összefüggést m uta
to tt a koszorúér-történések bekövet
keztének kockázatával: a relatív rizi
kó 1,67 (95% Cl [1,24; 2,25]) és 1,17 
(95% Cl [0,09; 1,51]) volt a pravas
tatin , illetve a kontrollcsoportban.

Következtetésük, hogy a krónikus 
gyulladás markerei hasznosak a cardio- 
vascularis történések előrejelzésében
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és a kockázatbecslésben is. A lipopro- 
teinhez kapcsolódó foszfolipáz A2 ezen 
felül potenciális kockázati tényezőnek 
is tekinthető, mivel közvetlen szerepe 
lehet az atherosclerosis kialakulásá
ban.

Orosz István dr.

Környezetvédelem
A kültéri, ill. közlekedési eredetű lég- 
szennyezés hatása a populáció egész
ségére: Európa-szintű felmérés. Künzli, 
N. és mtsai (Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin, Universität Basel, 
Steinengraben 49, 4051 Basel, Svájc): 
Lancet, 2000, 356, 795-801.

A szennyezett környezeti levegő m or
biditást és m ortalitást növelő hatása 
az utóbbi évtizedekben vitán felülivé 
vált. Ha az oksági összefüggés nem  is 
világos m inden esetben, az epidem io
lógiai kapcsolat egyértelmű.

A népes nemzetközi szerzőcsoport 
három  országban -  Ausztria, Francia- 
ország, Svájc -  mérte fel a teljes, ill. a 
közlekedési eredetű légszennyezés 
egészségi kihatásait. Az egészségká
rosító hatás a közlekedésnek olyan já 
rulékos költségtényezője, mely a köz
lekedés piaci áraiban nincs képviselve 
és így máshol, a betegellátási költsé
gek és a leromló környezet form ájá
ban jelenik meg. A tanulm ány ezen 
járulékos teher egyik fő részét, a köz
lekedési eredetűn légszennyezésnek 
betudható esetszámokat méri fel.

A komplex fizikokémiai jelenség for
máját öltő légszennyezést a szerzők a 
PM10 szemcsefrakció szintjével szám- 
szerűsítették. Az éves átlagszinteket 5 
pg/m 3 pontosságú kategóriákba osz
tották fel és referenciaszintnek a 7,5 
Llg/m'-t tekintették (ez megfelel a m in
den bizonnyal apatogén természetes 
háttérnek). A populációt érő expozí
ciót a szennyezés és a lakosság térképi 
eloszlásából határozták meg, az expo
zíció és hatás összefüggését pedig meg
bízható morbiditási és m ortalitási 
adatok metaanalízisével kapták. A be
tudható  esetszámot a 100 000 lakosra 
eső teljes esetszámból és a lég- 
szennyezés relatív kockázati függvé
nyéből kalkulálták, ez utóbbi additív 
jelleggel a referenciaszinthez képest 
mért expozíciónövekedésből származó 
többletesetszám ot adja meg. A szám í
tást nyolc egészségi következményre 
végezték el: teljes halálozás 30 év fö
lött, kórházi felvétel légzési problém a

miatt, kórházi felvétel szív-érrendszeri 
probléma miatt, idült bronchitis-inci- 
dencia 25 év fölött, bronchitises epizó
dok 15 év alatt, napi tevékenység korlá
tozottsága 20 év fölött, asztmás roham 
15 év alatt és asztmás roham 15 év fölött.

A három országban igen hasonló volt 
a populációt érő expozíció. A közle
kedés hozzájárulása a PM10 frakció
hoz a teljes szinttel arányosan 28 és 
58% között volt. A közlekedés a számí
tások alapján a teljes mortalitás 6%-áért 
(évi több mint 40 000 halálesetért) te 
hető felelőssé, továbbá kb. 25 000 új 
felnőttkori idült hörghurutért, 290 000 
gyermekkori akut hörghurutért, 500 000 
asztmás rohamért és több mint 16 millió 
csökkent egészségben eltöltött napért.

A légszennyezés befolyása az egyes 
ember egészségére csekély, összlakos- 
sági szinten azonban a hatás jelentős. 
A közlekedési eredetű légszennyezés to
vábbra is az európai populációs egész
ségvédelem fontos problémája.

Papp András dr.

Máj- és epeútbetegségek
Autoantitestek a hepatológiában és a 
gasztroenterológiában. Storch, W. B. 
(Medizinische Fakultät der Universität 
Heidelberg, NSZK): Dtsch. Med. 
Wschr., 2000, 125, 1265-1266.

A z autoimmun hepatitis (AIH)
Az AIH csoport jellemzői a y-globulin, 
különösen az IgG extrém mértékű fel- 
szaporodása, a női nem túlnyomó érin
tettsége, a vírusmarkerek hiánya és a 
különböző IgG antitestek magas titerű 
jelenléte.

A nemzetközi AIH két fő csoportot 
javasol. A klasszikus autoimmun vagy 
lupoid hepatitis magas antinukleáris 
és/vagy simaizom-ellenes antitest-titer- 
rel rendelkezik, a m ásik típusban máj 
és vese mikroszomális antitestek m u 
tathatók ki. Hangsúlyozni kell, hogy 
legalább 6 féle endoplazma-retikulum 
ellenes antitest van, amelyeknek a dif
ferenciáldiagnosztikában van jelentősé
gük.

Ezen két AIH főcsoport mellett van 
még számos olyan megbetegedés, 
amelyeknél egyéb antitestek ú tm uta
tóul szolgálhatnak a diagnózist illető
en, m int például a cytosol-ellenes an 
titest, illetve antitestek az epeutak és az 
epecsatornák ellen, vagy podocyta-, 
calreticulin- és calpastatin-ellenes an 

titestek. Ezek közül kiemelendő a cyto
sol-ellenes antitest, mivel ennek kó
dolása már megtörtént. Ezt az antitestet 
először 1975-ben írták le. Részben ha
sonló antitesteket látszólag „újra” fel
fedeztek 1981 és 1987-ben, és külön
böző elnevezéseket kaptak, m in t máj- 
és pancreas-ellenes antitest, valamint 
SLA (Soluble Liver Antigen).
Primer biliaris cirrhosis (PBC)
Ennél a kórképnél és az ezt megelőző 
nem gennyes, destruáló cholangitisnél 
a kis intrahepaticus epeutak cholesta- 
sisa jön létre. Főleg a középkorú  nők 
betegsége. Vezető antitest a mitochon- 
drium-ellenes antitest, főleg a kettes 
típus. A későbbi stádium ban megnő a 
bilirubin, az alkalikus foszfatáz és az 
IgM szintje. A mitochondrium-ellenes 
antitest 95%-ban fordul elő. Azt lehet 
mondani, hogy ezen an titest hiánya a 
PBC diagnózisát valószínűtlenné teszi. 
Másrészt a mitochondrium-ellenes IgG 
antitest-titer 1:1280 felett a PBC diag
nózisát valószínűsíti.
Autoim m un cholangitis (AIC) 
Jelenleg még nem  eldöntött, hogy ön
álló megbetegedésről van-e szó, vagy 
a PBC különleges form áját képviseli, 
amelynél m itochondrialis antitestek 
nem m utathatók ki, de antinukleáris 
antitestek igen.
Primer sclerotisáló cholangitis 
A betegség jellemzője az extra- és int
rahepaticus epeutak beszűkülése, ame
lyekhez gyulladásos infiltráció is társul. 
Bár a betegség már 100 éve ismert, a di
agnózis az ERCP bevezetésével vált gya
koribbá. A PBC-vel ellentétben, főleg fi
atal- és középkorú férfiak betegsége, 
egyidejű bélbetegség kíséretében. Mito
chondrium-ellenes an titest csaknem 
mindig hiányzik, ellenben neutrofil gra- 
nulocyták elleni autoantitestek gyakran 
előfordulnak. Az antitest kimutatása 
azonban nem specifikus a betegségre. 
Az antigént még nem sikerült kimutatni.

A gyomor-bél traktus betegségei. 
A coeliakia. Diagnosztikailag a coeliakia 
legfontosabb autoantitestje egy, a kötő
szövet extracelluláris mátrixa elleni IgA 
antitest. A fő antigén a kötőszövet 
transzglutamináz.

A utoim m un enteropathia. Az ún. 
autoim m un hasm enés az enterocyták 
elleni autoim m un antitestekkel jelle
mezhető. Az antigén, am elyet nemré
gen fedeztek fel egy 75 kD fehérje.

Anaemia perniciosa. A  diagnózishoz 
nem szükséges az in trinsic  faktor és a 
parietal-sejtek elleni antitestek  kimu
tatása, de a differenciáldiagnosztiká
ban hasznos lehet.
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Colitis ulcerosa és M. Crohn. Ezen 
kórképeknél -  különösen az u tóbbi 
időkben -  számos autoantitestet írtak  
le, de a diagnosztikus értéküket n a 
gyon különbözően ítélik meg. M eg
em líthető colitis ulcerosánál egy 40 kD 
fehérje elleni antitest és egy neutrofil 
granulocyta elleni antitest. Ez utóbbi a 
colitis ulcerosás esetek 60-70%-ában ki
mutatható, de nem döntő jelentőségű a 
diagnózis felállításánál, mert előfordul a 
Crohn-betegségben is, bár alacsonyabb 
titerben, és egyéb más betegségben is.

Kara József dr.

Szülészet és nőgyógyászat
Az incarcerált terhes méh kolono- 
szkópiás oldása. Seubert, D. E. és mtsai 
(Puder K. S.: Grace Hospital, 6071 W est 
O uter Drive, Detroit, MI 48235, USA): 
Obstet. Gynecol., 1999. 94, 792-794.

A terhés méh kizáródása mintegy 3000 
terhességből egyben fordul elő. T üne
tei a mérsékelt-súlyos alhasi, m ed en 
cei vagy hátfájdalom, végbél táji nyo 
más, béldiszfunkció nélkül, a méhfenék 
a keresztcsont vájulatába ékelődött, a 
cervix előre a szeméremcsont m ögé 
helyeződött, a méh nagysága 12 hetes 
vagy nagyobb terhességnek felel meg. 
A tünetek a méh repozíciója után oldód
nak. Ultrahanggal a hátrahajlott m éh 
mutatható ki, amint a végbél hátsó felét 
benyomja. Ha kézzel a repozíció nem  
sikerül, kőmetsző helyzetben a kolo- 
noszkópia (a proximalis leszálló vas
tagbélig) kísértendő meg. Így némi el
lenállás után a beavatkozás sikerül. A 
bélkacsok nyomása mellfelől a m űszer 
haladásával előre nyomja a méh fundu- 
sát és drámaian oldja a beteg kellemetlen 
érzését. A hasfal felől tapintható lesz a 
fundus, a cervix a hüvelyben hátra kerül, 
a keresztmetszet vájulata pedig üres lesz.

A szerzők öt betegnél 6 alkalommal 
végezték ezt az eljárást. A kolonoszkóp 
kacsképződéssel nyomást gyakorol az 
incarcerált méhre és előre nyomja, el
kerülhetővé téve a laparotomiát.

Jakobovits A n ta l dr.

Terápiás kérdések
Nyújtott hatású venlafaxin a migrén 
és a tenziós típusú fejfájás megelőzé
sére; retrospektív klinikai tanulmány.
Adelman, J. C. és mtsai (Headache

Wellnes Center, Suite, 302,510 N. Elam 
Ave, G reensboro, NC 27403, USA): 
Headache, 2000, 40, 572-580.

Az USA-ban a m igrén megelőzésére 
leggyakrabban a triciklikus antidep- 
resszánsokat, közöttük is első helyen 
az amitriptylint használják. Sajnos ezek
nek a szereknek elég sok mellékhatásuk 
van (túlzott szedatív hatás, a kognitív 
funkciók rosszabbodása, orthostaticus hy- 
potensio, száraz száj, hányinger, car- 
dialis eltérések). Ezért történnek pró
bálkozások újabb antidepresszánsok 
kipróbálására s a jelen közlemény a 
venlafaxinnál szerzett tapasztalatokat 
tárgyalja. Ez az antidepresszáns egy
formán gátolja a szerotonin és nor- 
adrenalin újrafelvételét, biológiai felezé
si ideje 6-7 óra. Az eddigi vizsgálatok 
szerint lényeges interakció nem ismert.

A szerzőcsoport retrospektív vizs
gálat formájában elemezte az 1998-ban 
a fejfájás-klinikán megjelentek nyúj
tott hatású venlafaxinnál kapcsolatos 
eredményeit. 56 idült tenziós típusú 
fejfájásban szenvedő és 114 klasszikus 
migrénes beteg kezelési eredményeiről 
számolnak be. M indkét csoport több
ségét nők alkották, az átlagos életkor 
42 év és valamennyi betegnek legalább 
2fejfájásos epizódja volt havonként az 
utolsó évben. M indezek mellett az ese
teknek közel felében volt kim utatható 
depresszió és anxietas. A betegek elő
zetesen már legalább 5 fajta szert szed
tek fejfájásaik m iatt és a gyógyszerek 
többnyire hatástalanok voltak. A venla- 
faxint átlagosan 6 hónapon át szedték 
zömmel 150 mg-os napi adagban 
(37,5-300 m g/nap).

Az eredm ények eléggé meggyőző- 
eknek látszanak, m ert a tenziós típusú 
fejfájósok havi epizódjai a szer hatására 
szignifikánsan csökkentek (24,0-ról 15,2 
hónapi előfordulásra). Hasonló szigni
fikáns csökkenést tapasztaltak a típu
sosán migrénes esetekben is (16,1-ről 
11,1-re csökkent a havi epizódok szá
ma).

A venlafaxint általában jól tolerálták 
a betegek, de m in t m inden antidep- 
resszánsnak, ennek is számos mellék
hatása van. A szerzők 24 fajta mellékha
tást regisztráltak, ezek a kétféle típusú 
fejfájásban átlagosan 51%-ban fordul
tak elő. A migrénes csoportban a 114 
betegből 31 (27%) hagyta abba a nyúj
tott hatású venlafaxin szedését, előtte 
már 4 hónapon keresztül szedték a 
szert. 18%-ban m ellékhatások miatt 
következett be a szer elhagyása. Az 
idült tenziós típusú  fejfájásos csoport

ban valamivel nagyobb volt a szer sze
dését abbahagyok száma és aránya (56 
betegből 17 -  30%). Mellékhatás sze
rin t itt ugyancsak 18%-ban hagyták 
abba a kezelést. A mellékhatások között 
sorrendben első volt a nausea (8,2%), 
m ajd a letargia (7,1%) utána az ál
matlanság  (6,5%) és 5,9%-ban szexu
ális zavarok következtek.

M iután az eredmények a korábbi 
antidepresszánsokhoz viszonyítva job
bak voltak, a szerzők kettős vak, place- 
bóval kontrollált további vizsgálatok 
elvégzését tartják szükségesnek arra, 
hogy pontosan megítélhető legyen a 
venlafaxin helye a fejfájás megelőzé
sében.

Iványi János dr.

Traumatológia
Azonnali terheléses járás a combcsont 
szártörésének statikusan elreteszelt 
velőűrszegezése után. Brumback, R. 
J., Toal Jr. T. R., M urphy-Zane, M. S. 
és mtsai (Sect. Orthop. Trauma, Shock 
Center and Orthop. Biomech. Labor. 
Univ. Maryland, Baltimore, USA): J. 
Bone Joint Surg., 1999, 81-A, 11, 
1538-1544.

A szerzők két ütem ben vizsgálták az 
azonnali terhelés hatékonyságát és eset
leges hátrányait, statikailag elreteszelt 
velőűrszegezés után. Először tizenegy 
különféle elreteszelő velőűrszeget vizs
gáltak statikai szilárdság szempontjá
ból, kísérletben imitált törésben. Leg
szilárdabbnak a Russel-Taylor szeget 
és a Zimmer-féle velőűrszeget találták, 
m indkettőt distalis reteszelőcsavarral. 
Egy csavarral szignifikánsan kisebb volt 
a szilárdság. Igazolták, hogy a két szeg
típus még romtörés esetén is lehető
séget nyújt azonnali terhelésre.

Ennek alapján 35 rom os törésben 
alkalmazták az eljárást, 16-65 évese
ken (átlagkor 33 év). Az ellenőrzésen 
7 beteg nem jelent meg, illetve hiá
nyos volt dokumentációjuk. A 28 el
lenőrzött közül 21 volt férfi, 7 nő, a tö
rések közül 4 volt nyílt. Szeg- vagy 
csavartörés nem fordult elő. Egy eset
ben kellett 5 hónap után  kivenni a 
csavarokat a gyógyulás elhúzódása mi
att (a beteg 8 hónapra gyógyult). Már 
6 hét u tán  10 beteg bot nélkül, a többi 
egy bottal terhelve járt. Valamennyi 
beteg törésgyógyulása (egy kivételé
vel) zavartalan volt, 5-ből kellett a re
teszelő csavarokat később eltávolítani, 
m ert a lágyrészekben izgalmat keltettek.
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Ezek alapján az elreteszelő velőűr- 
szegezést azonnali terheléssel eredm é
nyes kezelésnek tartják a kórházi ápolás 
és a rehabilitáció tartamának csökken
tése érdekében.

Kazár György dr.

Külső rögzítő, m int áthidaló kezelés 
politraum atizáltak femurtörésében.
Scales, T. M., Boswell, S. A., Scott, J. D. 
és mtsai (Adams Cowley Shock T rau
ma Center, Univ. Maryland, Nat. Study 
Center Traum a & EMS Div. Orthop. 
Univ. School Med., Baltimore, USA): 
J. Traum a, 2000, 48, 613-623.

Újabb eredm ény a törések korai rög
zítésének kedvező hatása, különösen 
koponyasérülések ellátásában. Ez ál
talában fixateur externe-nel is elérhe
tő. Ezért olyan sérülteken, ahol a primer 
velőűrszegezés kockázata nagyon nagy, 
egy I. szintű traum aközpontban 3 év 
alatt a 327 femurtörött közül 43 esetben 
elsődlegesen fixateur externe-t alkal
maztak. E betegcsoport mutatói lénye
gesen kedvezőtlenebbek voltak: ISS 16,8 
helyett átlag 26,8; folyadékszükséglet 
6,21 helyett 11,91; vérpótlás 1 1 helyett 
1,5 1; agyi elváltozás (GCS-érték) 14,2 
helyett átlag 11; több m int negyedük 
intracranialis nyomásmonitorozást igé
nyelt, az esetek felében thoracoabdo- 
minalis sérülés is fennállt.

A fixateur externe m űtét 35 percet 
tett ki 90 ml vérpótlással, a velőűr- 
szegezettek műtété átlag 135 percig 
tarto tt 400 ml transzfúzióval.

A 43 esetből 35-ben 5 nappal a fixa
teur felhelyezése után végezték el a velő- 
űrszegezést. Négy beteget súlyos fejsé
rülés miatt vesztettek el. A másodlagos 
velőűrszegezésnek nem volt halálozá
sa, egy esetben jelentkezett csontfer
tőzés.

Eredményeik alapján a primer fixa- 
teurt jó alternatívának tartják a legsú
lyosabb sérültek fem urtörésének ellá
tásában.

Kazár György dr.

Tüdőgyógyászat
Alacsony dózisú inhalációs szteroidok 
és az asztm ás halálozás megelőzése.
Suissa, S., Ernst, P„ Benayoun, S. (Di
vision of Clinical Epidemiology, Royal 
Victoria Hospital 687 Pine Ave. West,

Ross 4.29, M ontreal, QC H3A 1A1, 
Kanada): N. Engl. J. Med. 2000, 343, 
332-336.

Az asztmás halálesetek legnagyobb 
része -  főleg a fiatal korú asztmás be
tegeké -  megelőzhető. Az asztmás ha
lálozás -  mely az asztma súlyosabb 
formáinál gyakoribb -  az Egyesült Ál
lamokban a 80-as években csaknem 
duplájára emelkedett. Az inhalációs 
kortikoszteroidoknak a légúti gyulla
dás és a hiperreaktivitás csökkentésé
re gyakorolt kedvező hatása a gyógy
szer kiterjedt használatához vezetett: 
a felnőttkori asthm a bronchiale kö
zépsúlyos és súlyos formáiban ma ez 
az elsőként választott fenntartó keze
lés. Hatásukra nő a tünetmentes na
pok száma, javulnak a légzésfunkciós 
értékek, csökken a kórházi felvételek 
száma és az életet fenyegető súlyos tü 
netek előfordulása. Több felmérés iga
zolta, hogy az inhalációs kortikoszte- 
roidok kiterjedt használata csökkenti 
az asztmás halálozást, nem vizsgálták 
azonban az alkalm azott dózis és ezen 
kedvező hatás összefüggését.

Jelen populációs vizsgálat olyan 5-44 
év közötti betegekre terjedt ki, akik az 
1975 és 1991 közötti időszakban anti- 
asztm atikum okat szedtek. A 30 569 
ilyen beteg között 562 haláleset for
dult elő, ez 77 esetben asztma m iatt 
történt. 66 betegről állt rendelkezésre 
minden szükséges adat, ezt 2681 -  min
den szempontból megegyező -  k on t
roll adataival vetették össze. Rögzítet
ték a theophyllin, a porlasztott és per 
os adagolt béta-agonista gyógyszerek 
felírásának gyakoriságát az orális szte
roidok használatát és az inhalációban 
alkalmazott béta-agonista kaniszterek 
számát, valamint az asztma miatt szük
ségessé vált kórházi kezelések előfor
dulását.

Az asztma m iatt meghalt betegek 
átlagéletkora 30 év volt (9 és 54 év kö
zött), 17 beteg 18 év alatti volt, vala
mennyien az asztm a súlyos form ájá
ban szenvedtek. A megelőző két évben 
53%-uk szorult kórházi kezelésre, 48,5% 
használt orális szteroidokat, 57,6% több 
m int 18 palack béta-agonistát íratott 
fel, mely adatok magasabbak a kon t
rollcsoport gyógyszerfogyasztásánál. 
Inhalációs kortikoszteroidot az elhunyt 
betegek 53%-a használt, a kontroll
csoportban ez a szám 46%. A felírt 
gyógyszeradagjuk az esetek 93%-ában 
beclomethason 50 mcg/puff volt. Az 
elemzésekből az derült ki, hogy az éven
te 6 vagy több palack inhalációs szte-

roidot használó betegeknél a halálozás 
kockázata 50%-kal csökkent, ugyan
akkor a gyógyszer sporadikus hasz
nálata -  ami évente 4 vagy kevesebb 
palack elfogyasztását jelentette  - , te
kintve, hogy súlyos asztm ás betegek
ről van szó, magasabb kockázati té
nyezőt jelent.

A kezelés abbahagyását követő első 
három  hónapban az asztm ás halálo
zás növekedett a gyógyszert továbbra 
is használókhoz képest. A különbség 
a kezelés hosszabb kim aradása esetén 
is észlelhető, de nem szignifikáns. Te
kintve, hogy az alkalm azott inhaláci
ós szteroidok adagja alacsony volt, a 
magasabb halálozási arány okaként a 
kezelés abbahagyását követő mellék- 
vesekéreg-elégtelenség nem  jöhet 
szóba. A legvalószínűbb magyarázat a 
tényre az, hogy m egszűnt a kezelés 
protektiv hatása.

Összefoglalva: a kisdózisú inhalá
ciós szteroidok rendszeres használata 
csökkenti az asztmás halálozás kocká
zatát.

Gács Éva dr.

Allergiás bronchopulmonalis aspergil
losis (ABPA) asthm ás beteganyagban.
Eaton, T. és mtsa (Respiratory Servi
ces, Green Lane Hospital, Green Lane 
West, Auckland, New Zeland): Chest, 
2000,118, 66-72.

Az ABPA leggyakrabban asthm ás be
tegeknél fordul elő, pontos prevalen- 
ciája azonban nem ismert. Jellemzője az 
Aspergillus fumigatus (AF)-hiperszen- 
zitivitás, valamint, hogy súlyos pulmo- 
nalis károsodást idézhet elő. Az ABPA 
korai diagnózisa azért fontos, mert ide
jében alkalmazott szteroidkezeléssel a 
betegség progressziója megelőzhető. 
A mellkasi CT-vizsgálattal az ABPA-ra 
jellemző centrális bronchiectasia biz
tonsággal felismerhető, így jelentős sze
repe lehet a megbetegedés korai kóris- 
mézésében, de ezt eddig csak retrospek
tív vizsgálatban értékelték.

A szerzők prospektiv vizsgálatban 
tanulm ányozták a CT értékét az ABPA 
diagnózis felállításában. A betegség 
esetében előforduló tüneteket két cso
portba osztották: szükséges kritériu
m ok (asthm a, AF-ra pozitív bőrpróba 
-  SPT -  magas ossz- és AF-ra specifi
kus IgE-érték, ism étlődő pulmonalis 
infiltrátum , vagy centrális bronchiec
tasia), illetve a m inim álisan szükséges 
kritérium ok (asthm a, AF-ra pozitív 
SPT, centrális bronchiectasia). A ta
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nulm ányban 255 asthmás beteg adatait 
elem zik, akiknek 86,8%-a volt atópiás 
és 21,6%-a (47 beteg) AF SPT-pozitív. 
Az AF-pozitívak közül 35 betegnél tö r
tén t mellkasi CT-vizsgálat. A szüksé
ges kritériumok alapján a 35 beteg közül 
9 (25,7%), csak a minimális k rité riu 
m okat értékelve, 13 (37,1%) esetben 
lehetett az ABPA kórismét bizonyíta
ni.

A diagnosztikus algoritmus h a té 
konysága a betegség prevalenciájától és 
a diagnosztikus kritériumoktól függ. 
A közölt vizsgálat alapján úgy látszik, 
hogy az asthmás betegek esetében vég
zett AF bőrpróba alkalmas eszköz az 
ABPA-ra gyanús esetek kiszűrésére. 
Az AF-ra pozitívak között a k rité riu 
m októl függően az esetek 25-37%-ában 
lehetett CT-vel centrális bronchiecta- 
siát k im utatn i. A költséghatékonyság 
elemzése azt mutatta, hogy a m ellkasi 
CT-vizsgálatot érdemes az ABPA d i
agnosztikus algoritmusában szerepel
tetni.

Károlyi Alice dr.

Az allergiás bronchopulmonalis asper
gillosis (ABPA). Szerkesztőségi közle
m ény. Speir, W. A. (Section of P ulm o
nary  and  Critical Care M edicine, 
M edical Director, Medical Intensive 
Care U nit, Medical College of G eor
gia, Augusta, GA 30912-3135 USA): 
Chest, 118, 7-8.

Az Észak-Amerikai Allergiológiai és 
Im m unológiai Társaság (NUAI) állás- 
foglalása szerint az ABPA diagnózisa 
klinikai és laboratórium i vizsgálato
kon alapul. ABPA-CB-nek nevezik a 
centrális bronchiectasiával szövődött, 
szerológiai ABPA-nak a hörgőtágulat 
nélküli eseteket. A klinikai és labora
tórium i leletek alapján az ABPA k ó r
isme különböző valószínűségi szintjét 
lehet m egkülönböztetni (lehetséges, 
valószínű, biztos). Az ABPA lehetősé
gét m inden  asthmás beteg esetében ki 
kell zárni, mivel a korai felismerés le
hetőséget ad a íibrosist megelőző szte- 
roidkezelésre.

Károlyi Alice dr.

A bronchoalveolaris lavage értéke a 
HIV-asszociált tüdó'megbetegedések fel
derítésében. Ersch, J. és mtsai (Dpt. In
nere Med.: Inst. f. Kiin. Mikrobiologie u. 
Dpt. Med. Radiologie, Universitätsspiel 
Zürich): Dtsch. Med. Wschr., 2000,125, 
789-793.

FlIV-fertőzött betegeknél az alsó lég
utak bakteriális infekciói (bronchitis 
és pneum onia) a leggyakoribb okai az 
akut pulm onalis tüneteknek. A tüdő 
az egyik legfontosabb célszerve a 
HIV-fertőzésnek. Szubakut pulmona
lis panaszoknál, különösen, ha a CD-4 
lymphocytaszám kisebb 200 um/l-nél, 
a csökkenő prevalencia ellenére Pne
umocystis carinii (pc. c.)-pneumo- 
niára kell gondolni. A pc. c-pneumonia 
kórisméjét a betegek kétharm adában 
spontán vagy indukált köpetből ki le
het mutatni, egyharm ad részénél csak 
bronchoalveolaris lavage (BAL)-zsal 
lehet igazolni. Eltekintve a pc. c.-pne- 
umonia diagnózisától, a BAL-nak fontos 
szerepe van más kórokozók kimutatá
sánál (baktériumok, melyek magukban 
foglalják a m ycobacterium okat, a no- 
cardiákat és a Chodococcus equit Cryp- 
tococcus neoform anst, a Penicillium 
marneffeit és más ritka gombafajtákat). 
A BAL citológiai vizsgálata értékes infor
mációt nyújt gyógyszeres pneumopathia 
jelenlétére, exogén allergiás alveolitisre, 
valamint a HIV-betegeknél ritkán tünetet 
okozó CD-8 lymphocytás alveolitisre. 
Ezenkívül a broncho-szkópos vizsgálat 
fontos inform ációkat ad az endo- 
bronchialis Kaposi-sarcoma, a HIV- 
asszociált malignus pulmonalis lympho
ma és egyéb tüdőneoplasiákat illetően.

A bronchoszkópia és a BAL során fel
lépő szövődmények még az im m un- 
szupprimált betegek esetében is rit
kák és abszolút kontraindikáció nem 
áll fenn. Term észetesen ez nem jelent 
biztos indikációt. A legfontosabb an 
nak mérlegelése, hogy a betegnek a 
vizsgálatból milyen haszna származik.

Szerzők 1994. m ájustól 1995. jú liu
sig a Zürichi Egyetemi Kórházban 59 
tüdőszövődményes HIV-fertőzött be
tegnél értékelték a B AL-t. 48 férfi és 11 
nő átlagéletkora 38,5 (22-70) év volt. 
Pulmonalis tünetek  (köhögés, köpet- 
ürítés, dyspnoe, mellkasi fájdalom, láz)

voltak. 36 beteg (62%) volt a HIV-in- 
fekció C stádiumában, közülük 34 C4- 
ban, 44 betegnek (75%) volt dohányos 
anamnézise. Speciális figyelmet for
d ítottak a BAL indikációjának felállí
tására és az abból eredő leletekre, va
lam int a köpetvizsgálat és a BAL 
összehasonlítására. Azonkívül minden 
betegnél Legionella pneumophila-kul- 
túrát végeztek és PCR segítségével atí- 
pusos baktériumokat (mycoplasmát, 
chlamydiát) kerestek. Előtte rutinsze
rűen kétirányú mellkasfelvételt készítet
tek, melyet resrospektíven értékeltek.

A BAL-lal kombinált bronchoszkó
pia indikációját két csoportba osztot
ták:

a) A köpetből a BAL időpontjában 
nem  volt kim utatható kórokozó.

Ötven beteg esetében (85%) egyér
telm ű volt az indikáció a BAL végzé
sére, mivel kórokozó a köpetben nem 
volt kimutatható (n=36), vagy nem volt 
reprezentáns köpetm inta (n= 14). Kö
zülük 30-nál (60%) bronchoszkóp és 
BAL segítségével fel lehetett kórismét 
állítani. Ötvenből 25-nél a BAL segítsé
gével kimutatták a kórokozót. Összessé
gében a leggyakoribb kórokozó a pc. 
c. volt 12 esetben. Ötnél más kórismét 
lehetett felállítani, 2 endobronchialis 
Kaposi-sarcomát, 1 hörgőcarcinomát, 
1 lym phom át és 1 CD-8 lymphocytás 
alveolitist. Húsz vizsgálat zárult nega
tív eredménnyel.

b) Köpetből kórokozó kim utatha
tó volt, de a kezelés ellenére fennma
radó tünetek koinfekció vagy más pa
tológiai lelet keresését indokolták.

Kilenc betegnél a köpetből talált kór
okozó kiiktatása után is a fennálló tü
netek koinfekció ra utaltak. Valóságos 
koinfekció csak 1 esetben igazolódott. 
A további 8 esetben a BAL-ból azt a 
kórokozót m utatták ki, melyet a kö- 
petvizsgálattal találtak. A retrospektív 
röntgenanalízis 51 betegnél infiltrátu- 
mot mutatott ki (33 kétoldali), 8 esetben 
nem volt elváltozás. A BAL-lal kombi
nált bronchoszkópos vizsgálat HIV-asz- 
szociált tüdőbetegségek felismerésében 
nagyértékű, különösen negatív vagy 
eredménytelen köpetvizsgálat esetén. 
Atípusos baktériumkeresés értelm et
lennek látszik.

Prugberger Emil dr.

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok leadásának határideje a lap megjelenése e lő tt 40  nap, 
a 6 h etes nyomdai átfutás m iatt.

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Tudom ányos Kiadó
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Először is a megdöbbentő tények: A szív- és érrendszeri 
betegségek jelentik a legnagyobb veszélyt a felnőtt lakosság 
számára, több mint 15 millió halálesetet okozva évente 
világszerte. Ez az összes halálozás mintegy 30%-át teszi ki.

Mindezek ellenére van ok a bizakodásra. Az 
AstraZeneca 40 éve folytat kutatásokat a szív- és érrendszeri 
betegségek leküzdése érdekében. Termékskálánk már 
7 terápiás területet foglal magában, beleértve a szív- és 
érrendszeri megbetegedések elleni gyógyszereket, amelyek

gyártásának hátterében folyamatos kutatómunka áll. Ennek 
segítségével fejlesztettük ki jelenlegi széles termékskálánkat.

Folyamatos munkánk célja, hogy innovatív termékekkel 
jelenjünk meg a piacon, amelyek a jelenleg létező terápiás 
eljárásokon túlmutatva hatékony segítséget nyújtanak a 
thromboembolia, a dyslipidaemia és a cukorbetegség ellen.

A szív- és érrendszeri betegségek enyhítése iránti 
elkötelezettségünket bizonyítják mindazok a korszakalkotó 
tanulmányok, amelyeket azért készítettünk, hogy hozzá-

AstraZeneca Kft., 2045 Törökbálint, Park u. 3. w w w.astrazeneca.hu  

Tel.: +36-1-457-7855 Fax: +36-1-457-7857járulhassunk az orvostudomány fejlődéséhez, és csökkentsük a 
szív- és érrendszeri megbetegedések által okozott egész
ségügyi problémákat.

Végső célunk, hogy a szív- és érrendszeri megbetege
dések lehetőségének csökkentésével jobb és hosszabb emberi 
életet biztosíthassunk.

Talán soha nem jutunk el idáig, de nem adjuk fel!
A ,

AstraZeneca
É L E N  A Z  É R T É K T E R E M T É S B E N
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Richter Gedeon rt.

Iro da lom : A desogestrel tartalmú hormonális 
fogamzásgátlóval társult androgenizációs bőrje
lenségek kezelésében szerzett tapasztalataink

Nagy Károly Dr., Szabó László Dr.,
Pusztai Zoltán Dr., Godó György Dr.

Magyar Nőorvosok Lapja 63, 103-110 (2000)

Richter desogestrel tartalm ú fogam zásgátló  
előnyös bőrgyógyászati tulajdonságokkal.
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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 te
rületéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek 
a mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolat
ban 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 kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.

Kéziratok: A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gép
írással, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi 
szerzőnek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az eset
re, ha a szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), keywords;
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 (feltün
tetve 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) lé
nyegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csu
pán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lé
nyegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás 
hossza igazodjon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt -  
külön-külön -  ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefog
lalóban sem szerepelhetnek.

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

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidí
tésekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó 
számára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mon
datban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi 
bevezetést 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 azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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 megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények 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 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.

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

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A., Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-1-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015-2023. 
Rónai P., Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalata
ink. Orv. Hetik, 1982,123, 2293-2298.

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kéz
irat szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben 
való megadásával történjék.
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A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid 
szerkezete, előfordulása és szerepe az élettani 
működésekben

Vincze Éva dr. és Köves Katalin dr.1
BM Központi Kórház és Intézményei, Budapest, IV. Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztály (főorvos: Mályi Imre dr.) 
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Hum ánm orfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet 
(igazgató: Oláh Imre d r.)1

A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptidet, vagy 
angol neve alapján mozaikszóval PACAP-ot, 1989-ben 
izolálták Miyata és mtsai birka hypothalamusból azon 
tulajdonsága alapján, hogy a peptid erélyesen stimulálta az 
adenilát-cikláz aktivitását hypophysis mellső lebeny-sejt- 
kultúrában. Szerkezete szerint a PACAP a szekretin-család 
tagja, legközelebbi rokonságban a vazoaktív intestinalis 
polipeptiddel áll (VIP), amellyel 67%-os strukturális ho
mológiát mutat. A PACAP aminosavszekvenciája nagy 
fokban konzerválódott az evolúció során, amely a peptid 
fontos élettani szerepére utal. A szervezeten belül a 
PACAP, hasonlóan más, ún. „brain-gut" peptidekhez, 
nemcsak a központi, hanem a perifériás idegrendszerben, 
valamint nem idegi struktúrákban is előfordul. A PACAP 
a hypothalamo-hypophysealis rendszerben hypophysiotrop 
hormonként viselkedik, ezenkívül résztvesz a só-víz-ház- 
tartás, a cardiovascularis funkciók, a gastrointestinalis 
motilitás és szekréció, a reproduktív működés szabályo
zásában. Szerepe van neuro-immuno-endokrin folyama
tokban, az idegrendszeri differenciálódásban, valamint 
neuroprotektív hatású ischaemia és bizonyos toxikus 
ágensek esetén. Lokálisan autó- és parakrin hormonként, 
valamint neurotranszmitterként és neuromodulátorként 
hat számos szervben. A VIP mellett fontos szerepet ját
szik a photo-neuro-endocrin rendszer működésében.

Kulcsszavak: PACAP, neuropeptid, biológiai hatások

A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptidet, m o
zaikszóval PACAP-ot, új releasing faktor keresése során 
M iyata és mtsai (38) 1989-ben izolálták birka hypothala
musból, azon képessége alapján, hogy erélyesen stimulálta 
az adenilát-cikláz tevékenységét hypophysis mellső lebeny- 
sejtkultúrában. Struktúrája alapján a peptid a szekretin-csa- 
ládhoz tartozik, legközelebbi rokonával a vazoaktív intestina
lis polipeptiddel (VIP) 67%-os szerkezeti homológiát mutat.

A PACAP génje a 18. kromoszómán, Pl 1-es pozícióban 
helyezkedik el és 2681 nukleotidból áll (25). A szervezet
ben két, biológiailag aktív am idált form ában fordul elő, 
kb. 90%-ban, m int 38 aminosavat tartalm azó PACAP-38 
és kisebb mennyiségben m int az N-terminális 27 am ino
savat tartalmazó PACAP-27 (4). A peptidek szekvenciája 
azonos birkában, patkányban és emberben.

PACAP-38
H-S-D-G-I-F-T-D-S-Y-S-R-Y-R-K-Q-M-A-V-K-K-Y-L-
A-A-V-L-G-K-R-Y-K-Q-R-V-K-N-K-NH2

PACAP-27
H-S-D-G-I-F-T-D-S-Y-S-R-Y-R-K-Q-M-A-V-K-K-Y-L-
A-A-V-L-NH2

Structure, localization and physiological role of pitu
itary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP).
PACAP was isolated on the basis of its ability to  stimulate 
adenylate cyclase in primary anterior pituitary cell cul
ture from ovine hypothalami by Miyata et al. in 1989. 
This peptide is structurally related to the secretin family 
and shows a 67% sequence homology with vasoactive 
intestinal polypeptide (VIP). The amino acid sequence of 
PACAP has been highly preserved during the evolution 
that may be connected with its important physiological 
role. Similar to other „brain-gut peptides" PACAP is lo
calized not only in the central but in the peripheral nervous 
system and in non-neural tissues as well. In addition to its 
hypophysiotropic effects in the hypothalamo-hypophy- 
sial system PACAP exerts its effects on water-salt ba
lance, cardiovascular functions, gastrointestinal motility 
and secretion and also on the regulation of reproductive 
functions. PACAP has a role in certain neuro-immuno- 
endocrine processes, in the differentiation of the ner
vous system, and it has neuroprotective effects in the 
case of ischaemia and various toxic agents. Locally PACAP 
takes its effects as an auto- and paracrine hormone, a 
neurotransmitter or a neuromodulator in different or
gans. Besides VIP, PACAP plays an important role in the 
function of the photo-neuro-endocrine system.

Key words: PACAP, neuropeptide, biological effects

Békában is csak egy aminosav-eltérés található. Az, 
hogy az aminosavszekvencia így konzerválódott az evo
lúció során, a peptid fontos élettani szerepére utal.

A PACAP előfordulása a szervezetben
Megjelenését és funkcióját tekintve, az ún. „brain-gut” 
peptidek közé sorolható, vagyis m egtalálható nemcsak a 
központi és a perifériás idegrendszerben, hanem  nem 
idegi struktúrákban is, többek között az endokrin miri
gyekben és a gastrointestinalis tractus teljes hosszában 
(4, 27-30, 33, 36, 54, 65) (1. táblázat).

A PACAP előfordulása a központi idegrendszerben 
A PACAP a központi idegrendszerben legnagyobb arányban 
a hypothalamusban m utatható ki. PACAP-immunpozitív 
sejteket írtak le a hypothalam us m agno- és parvocellu- 
laris rendszerében egyaránt. A hypothalam usban talál
ható PACAP-pozitív idegsejtek axonjai a hypophysis hátsó 
lebenyében és az em inentia mediana felületes zónájában
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1. táblázat: A PACAP előfordulása a szervezetben 

Idegrendszer
Központi: hypothalamus, septum pellucidum,

hippocampus, amygdala, thalamus, cerebralis 
cortex, cerebellum

Perifériás: elsődleges érző neuronok, vegetatív prae- és 
postganglionaris neuronok

Mirigyek
Endokrin: hypophysis-gonadotrop sejtek,

pancreas-Langerhans-szigetsejtek, 
mellékvese-chromaffin sejtek

Exokrin: gyomor-parietalis sejtek
Egyéb

Tüdő-neuroepithel sejtek
here-spermiogenezis sejtalakjai

végződnek (31), ahol a PACAP ü rü l a portalis keringésbe 
(11). Számos extrahypothalamicus területen, így a sep- 
tum ban, a hippocampusban, az am ygdala centralis m ag
jában, a thalamusban, a cerebralis cortexben (27, 28, 31) 
és a cerebellumban (14) is le írtak  PACAP-pozitív ideg
elemeket.

A PACAP előfordulása a perifériás idegrendszerben 
A perifériás idegrendszerben a spinalis ganglionok kis 
érzőidegsejtjei (24, 55), ill. a vegetatív prae- és post
ganglionaris neuronok tarta lm aznak  PACAP-ot (56). A 
PACAP részt vesz a zsigerek sim aizom zatának (30,54) és 
m irigyeinek beidegzésében (30). Az agyalapi erek, az agy
szöveten belüli kisebb artériák, valamint a perifériás szervek 
ereinek falában is vannak PACAP-pozitív rostok (29).

A PACAP előfordulása nem idegi struktúrákban 
PACAP az endokrin-mirigyekben. A hypothalamus után 
a PACAP a herében és a hypophysisben fordul elő legna
gyobb mennyiségben (4). A h u m án  PACAP gént emberi 
testis cDNS-könyvtárból klónozták, így állapították meg 
a gén nukleotid-szekvenciáját és a horm on dedukált ami- 
nosav-szekvenciáját (25). A hypophysis mellső lebenyében 
elsősorban a gonadotrop-sejtek term elik (33). A PACAP- 
im m unreaktív sejtek a hypophysisben legnagyobb szám
ban a mellső lebeny rostralis, ún. gonadotrop zónájában 
vannak. Kettős festést alkalmazva a PACAP-immunreak- 
tivitás sok esetben LH-, ill. FSH-immunreaktivitással ko- 
lokalizál.

A PACAP a mellékvese chromaffin-sejtjeiben is kim u
tatható (70), ahol a tirozin-hidroxiláz aktivitását serkenti 
(20). Jelen van a pancreas Langerhans-szigetsejtjeiben is, 
ahol PACI-receptoron keresztül stim ulálja a béta-sejtek
ből a glükóz-függő inzulinfelszabadulást (70).

PACAP az exokrin-mirigyekben. A  PACAP részt vesz 
exokrin-mirigyek, például a nyálm irigyek, a bélhám be
idegzésében (54). A pancreasban m ind  az exokrin-miri
gyek, m ind a Langerhans-szigetek körül PACAP-immun- 
pozitív rostok figyelhetők meg (30).

Immunhisztokémiai vizsgálatainkban intenzív PACAP- 
pozitivitást észleltünk, különböző speciesek gyomrának 
parietalis sejtjeiben az intracelluláris járatrendszerhez 
asszociálva (64).

PACAP a parenchymás szervekben. A  parenchymás 
szervekben: a szívben, a tüdőben, a m ájban, a vesében és 
a nyirokszervekben (thymusban, lépben) található PACAP

valószínűleg nagyrészt, de nem  kizárólag az idegelemek
ből származik. Uddman és m tsai (61) például a tüdő, ún. 
neuroepithel sejtjeiben találtak PACAP-immunpozitivi- 
tást.

PACAP-receptorok a szervezetben
A PACAP hatását a szervezetben specifikus receptorok 
közvetítik. A receptornak hét transzm em brán karja van 
és egy intracelluláris G -proteint kötő dóm én található 
rajta. A receptor szerkezete hasonló más, a szekretin- 
családba tartozó peptidek receptorához: 47%-ban ha
sonlít a szekretin, míg 38%-ban a glükagon-receptorhoz. 
A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a PACAP-nak há
rom receptora van (19), amelyek affinitása a PACAP-hoz 
és a VIP-hez különböző.

A PACI ké t-három  nagyságrenddel nagyobb affini
tást mutat a PACAP-hoz, m int a VIP-hez. Hat variánsa 
ismert. Ezek különböző affinitást mutatnak a PACAP-27 és 
a PACAP-38 iránt, amely a receptor-altípusok 3. in tra
celluláris hurkának különböző szerkezetéből adódik (50). 
A VPAC1 a PACAP-ot és a VIP-et azonos affinitással 
köti. Valójában a VPAC1 azonos a klasszikus VIP-recep- 
torral (63). A VPAC2-receptoron a PACAP a VIP-pel és a 
heloderminnel osztozik (2, 63).

A PACAP-receptorok eloszlása függ a receptortípustól. 
PACI-receptort lehet kim utatni az agyban, a gerincvelő
ben, az adenohypophysisben, a mellékvese-velőben és a 
herében. A VPAC1-receptor a központi idegrendszer mel
lett megtalálható a tüdőben, a májban, a lépben, a thymus
ban, az ovariumban és a gastrointestinalis tractusban (15).

A humán PA CI-receptort kódoló gén a 7. krom oszó
mán található 14-es és 15-ös pozícióban (21, 45).

PACAP és a second messenger 
mechanizmusok
A PACAP-receptorok G-proteinhez kötött hatásm echa
nizmussal m űködnek. A PACI a Gs-proteinen keresztül 
GTP-dependens adenilát-ciklázt aktivál és így növeli az 
intracelluláris cAMP-szintet, vagy Gq-proteint aktiválva 
a foszfolij)áz C rendszeren keresztül növeli az intracellu
láris Ca -szintet. Ez történhet azáltal, hogy az in tra
celluláris raktárakat üríti ki IP3 közvetítésével, ez egy 
gyors Ca2+-mobilizáció, vagy a sejtm em brán csatornái 
nyílnak meg IP4 és DAG közvetítésével, amely egy las
súbb mechanizmus (45, 47, 48).

A PVR3 (legújabb nóm enklatúra szerint VPAC2) egy 
Ca2+-dependens intracelluláris Ca2+-ion-szintet növelő 
folyamatot aktivál, amely feltehetőleg nem a foszfolipáz 
C kaszkádot veszi igénybe (49).

A PACAP biológiai hatásai
Hypophysiotrop hormon
A  PACAP eleget tesz a hypophysiotrop horm onokkal 
szemben tám asztott klasszikus követelményeknek:

1. PACAP-immunpozitív rostok végződnek az emi- 
nentia mediana zona externájában található portalis ka
pillárisok körül (27, 28).
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2. A PACAP kim utatható a portalis keringésben, ahol 
nagyobb koncentrációban van jelen, m int a szisztémás 
keringésben (11).

3. Specifikus receptorai vannak a hypophysis mellső 
lebenyében (15, 66).

4. Befolyásolja az adenohypophysis-sejtek egy részé
nek működését.

A PACAP direkt és indirekt m ódon képes befolyásolni 
az adenohypophysis sejtjeinek aktivitását. Direkt módon 
serkenti az adenilát-cikláz tevékenységét és cAMP-akku- 
m ulációt idéz elő, valamint stim ulálja a foszfolipáz C ak
tivitását és emeli az intracelluláris Ca~+-koncentrációt 
(68). Az adenophypophysis valam ennyi sejttípusa ren 
delkezik specifikus PACAP-receptorral. Mindhárom re
ceptor megtalálható a mellső lebenyben, de legnagyobb 
m ennyiségben a PACI. Alacsonyabb rendű állatokban a 
PACAP valószínűleg growth horm one releasing horm on
ként funkcionál. Emlős állatok és em ber hypophysisében 
nem  tekinthető erős secretagog hatásúnak. Patkány mellső 
lebeny-sejtkultúrában szuperfúziós rendszerben képes 
GH-, PRL-, ACTH- és LH-felszabadulást eredményezni 
(38). In vivo bizonyos körülm ények között serkenti az 
LH-, GH- és PRL-termelősejtek aktivitását. A gonado- 
trop sejtvonalon a PACAP potenciálja a GnRH hatását 
(9), míg a somatotrop sejteken a GHRH és a PACAP között 
additív hatást írtak le (16). A PACAP dózisdependens 
m ódon serkenti a hormont nem szekretáló folliculo-stella- 
te sejtek interleukin-6-term elését (59). PACAP-kezelés 
hatására a folliculo-stellate sejtek dendritszerű nyúlvá
nyokat növesztenek, amelyeken keresztül szoros kon
taktusba kerülhetnek az adenohypophysis hormontermelő 
sejtjeivel és befolyásolhatják azok aktivitását parakrin 
m ódon. Az interleukin-6 serkenti a GH-, PRL-, FSH- és 
LH-elválasztást, valamint befolyásolja a sejtek növeke
dését (59).

Neurotranszmitter és neurom odulátor az 
idegrendszerben
Az érző ganglionok kis idegsejtjeiben lévő PACAP való
színűleg befolyásolja a gerincvelői reflex apparátust. Erre 
utal az a kísérlet, hogy intrathecalisan adott PACAP a 
spinalis nociceptiv ingerre adott reflexválaszt hosszan

2. táblázat: A PACAP biológiai hatásai 1

1. Hypophysiotrop hormon
2. Neurotranszmitter és neuromodulátor az 

idegrendszerben (spinalis nociceptiv reflex, 
photo-neuro-endokrin rendszer)

3. Hátsólebeny-hormon (szerepe a só-víz háztartásban: 
antidiuretikus)

4. Cardiovascularis hatású (csökkenti a vérnyomást és a 
pulzusszámot, lokálisan vazodilatációt okoz)

5. Gastrointestinalis hatások (simaizomzat: relaxáció, 
mirigyek: hat a sósav-, pepszin-, klorid-, bikarbónát-, 
amiláz- és inzulinszekrécióra)

6. Hatásai a reproduktív rendszerben (szerepe lehet a 
spermiogenesisben, a pubertás kialakulásában, az 
ovulációban, az ovarium hormontermelésében, a 
tubamotilitásra hatva a megtermékenyítésben)

7. Neuroprotektív hatású (idegrendszeri differenciálódás, 
apoptosis, regeneráció)

8. Neuro-immuno-endokrin vonatkozások (kimutatható 
immunsejteken, serkenti a folliculostellate sejtek 
interleukin-6-termelését)

tartóan elnyom ta (55, 72). A PACAP hippocam pusba 
adott mikroinjekciója növelte az acetilkolin-felszabadu- 
lást m ikrodialízis módszerrel vizsgálva (37). Ezt a hatást 
valószínűleg praesynapticusan fejti ki. In vitro  a PACAP 
növelte a tirozin-hidroxiláz aktivitását hypothalam icus 
szeletben (3).

PACAP-immunreaktivitást leírtak a retinohypothala- 
micus tractusban (17, 34), ahol glutam át-im m unreak- 
tivitással kolokalizál (18). A pálya PACAP-tartalmú rostjai 
a nucleus suprachiasmaticus idegsejtjeivel synaptizál- 
nak. Ez a m ag fénymennyiség-változások hatását közve
títi az endokrin hypothalamus és a hypophysis felé (26).

Szerepe a só -v íz  háztartásban
Patkányban sóterhelés után a hypothalamus magnocellu- 
laris sejtcsoportjaiban (supraopticus, paraventricularis, 
com m issura anterior magja) a PACAP-immunpozitivi- 
tás intenzitása nő. Az itt term elődő PACAP a tractus 
supraoptico-paraventriculo-hypophysealison keresztül, 
áthaladva az eminentia m ediana zona in ternáján , a hy
pophysis hátsó lebenyébe jut. A PACAP-immunreaktivi- 
tás részleges kolokalizációt m utat arginin-vasopressin- 
(57) és oxitocin-im m unreaktivitással (31). Intracereb- 
roventricularisan beadott PACAP serkenti a hypophysis 
hátsó lebenyből az arginin-vasopressin-release-t, tehát 
antidiuretikus hatású (44).

Szerepe a gastrointestinalis rendszer 
motilitásának és szekréciós 
tevékenységének szabályozásában
A PACAP-immunreaktív anyag mennyisége nagyobb az 
em észtőtraktus proximalis, m int distalis részében (4). A 
gastrointestinalis tractusban a PACAP elsősorban az ente- 
ralis idegrendszerben, a sim aizom zatot és mirigyeket be
idegző lokális ganglionokban fordul elő: PACAP-pozitív 
idegsejtek és dús rosthálózat m utatható ki a plexus myen- 
tericusban és subm ucosusban (54). A PACAP beidegzi a 
nyálmirigyeket és PACAP-pozitív idegrostok mutathatók 
ki a duodenum  Brunner-mirigyei, valam int a pancreas 
exokrin és endokrin mirigyei körül (30).

Az utóbbi években sok adat gyűlt össze a PACAP 
em észtőrendszerben játszott élettani szerepére vonatko
zóan. Befolyásolja a bélmotilitást: a bélfali idegelemekben 
non-adrenerg, non-kolinerg gátló neurotranszmitterként, 
a PACI típusú receptoron hatva simaizom-relaxációt ered
ményez (41). Serkenti a bélben a klorid- (8) és bikarbo- 
nát-szekréciót (58).

A beadás helyétől és dózisától függő m ódon  hat a gyo
m orszekrécióra. Intracerebroventricularisan adva dózis
függő m ódon serkenti a gyomor sósav- és pepszin-elvá- 
lasztását, mely hatását a vagotom ia kivédi (46). Éber 
állatokban intravénásán adott PACAP dózisfüggően gá
tolja a bazális és stimulált gyom orsósav-szekréciót (42, 
43). Feltehetően ezt a hatását en teroendokrin  sejteken 
keresztül fejti ki. Szomatosztatint term elő D-sejteken és 
hisztam int szekretáló enterochromaffin-like (ECL) sejteken 
írtak le PACAP-receptorokat. Izolált ECL-sejtkultúrában 
a PACAP fokozza a hisztamin-kibocsátást, valamint PACAP 
és antiszom atosztatin szérum  együttes adása serkenti a 
savszekréciót (71). A PACAP trophicus hatására utal, 
hogy befolyásolja az ECL-sejtek proliferációját (35).
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A PACAP a pancreasban serkenti az amilázszekréciót 
(40) és a glükózfüggő inzulin-felszabadulást (70).

Cardiovascularis hatásai
A PACAP patkányban intravénás (1), illetőleg emberben 
in traarterialis (67) adásakor kis dózisban vérnyomás- 
csökkentő hatást figyeltek meg, m íg nagyobb dózisban 
adva a hatás bifázisos jellegű volt: átm eneti hypotensio 
és tachycardia után hypertensiót és bradycardiát okozott 
(22). Intracerebroventricularis adás enyhe vérnyomás
em elkedést eredményez. A PACAP intracerebralis mikro- 
injekciója az agyi vérátfolyást növeli (62). Lokálisan va- 
zodilatációt idéz elő, intraderm alisan hyperaemiát és oe- 
dem át okoz (67).

Szerepe a reproduktív rendszer működésében  
Radioimmunassay vizsgálatok arra utalnak, hogy a hypo
thalam us után a testisben van a legnagyobb mennyiség
ben PACAP. A fejlődő spermiumokban m ind a PACAP-ot, 
m ind a PACAP mRNS-ét leírták, míg a Sertoli-sejteken 
PACAP-receptorokat m utattak ki (51).

Patkányban a tüszőrepedést megelőző napon, a prooest- 
rus napj án az ún. kritikus periódus előtt intracerebroventri- 
cularisan adva meggátolja az LH-csúcs kialakulását és blok
kolja az ovulációt LHRH-ra ható más hypothalamicus 
factorok közvetítésével (23, 32). Nőstény patkánynak új
szülöttkorban adagolva késlelteti a pubertást (34). A női 
nem i szervekben a PACAP a vascularis és nonvascularis 
(tuba uterina) simaizomzat beidegzésében vesz részt (12, 
13). A PACAP és a PACI-receptor a petefészek granulosa 
sejtjein expresszálódik (52). G ranulosa-sejtkultúrában a 
PACAP stimulálja a szteroidogenezist (73) és progesz- 
teron-release-t idéz elő mellékveséből (7).

Szerepe az idegrendszeri differenciálódásban, 
neuroprotektív hatás
Az embrionális fejlődés során nanom oláris koncentráció
ban gátolja a szenzoros és m otoneuronok apoptosisát (5). 
Sejtkultúrában stimulálja a neuroblastok proliferációját 
és differenciálódását, serkenti a neuritogenesist (10). A 
PACAP kivédi az idegsejtek különböző ágensek (HÍV gp 
120-as tokfehérjéje, ischaemia vagy glutam át) által elő
idézett pusztulását (5, 6, 39). N em csak intrathecalisan, 
hanem  intravénásán is hatékony, mivel, hacsak kis szá
zalékban is, de képes átlépni a vér-agygáton (6).

Szerepe neuro-immuno-endokrin folyam atokban  
PACAP-receptor kimutatható a lymphocytákon. Monocy- 
tákban és macrophagokban a PACAP stimulálja az ade- 
nilát-cikláz aktivitását. Gátolja a konkavalin-A indukálta 
splenocyta-proliferációt (60). A hypophysisben serkenti 
a folliculo-stellate sejtek interleukin-6-term elését (59).

A PACAP klinikai alkalmazásának 
perspektívái
A jelenlegi kutatási eredmények elsősorban a PACAP 
idegrendszeri szerepének tisztázásában haladtak előre, 
oly m értékben, hogy a klinikai alkalmazás gondolata 
m ár felmerülhessen. A PACAP neuroprotektív  és neuro- 
proliferatív hatása, különös tekintettel arra, hogy a peptid, 
bár kis mennyiségben, de képes átju tn i a vér-agy gáton,

felhasználható lehet idegrendszeri traum ák, vírusinfek
ciók (HÍV) és stroke esetén.

Lokális parakrin hatásai az egyes szervekben egyelőre 
inkább kísérleti jelentőségűek, de trophicus hatása (pél
dául a gyomor ECL-sejtjeire) felveti, hogy más neuro- 
peptidekhez hasonlóan szerepe lehet a regenerációban 
(például hámpótlás és ulcusgyógyulás), ill. a karcino- 
genezisben is.

A munka a Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlő
désbiológiai Intézetben készült az ETT 165/99 kutatási támoga
tás segítségével.
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EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK

Összefüggés a daganatos és az alkohollal kapcsolatos 
halálozás között egy bácskai községben

Péter Árpád dr.
„Iatrika” Eü. Bt., Felsőszentiván

A bácskai községben, Felsőszentivánon egyedüli körzeti, 
majd háziorvosként tevékenykedő, addigra az orvosi sta
tisztikában és alkohol-epidemiológiában jártasságra szert 
tett szerző, odakerülése első teljes naptári évének, 1987-nek 
kezdetétől módszeresen gyűjti és folyamatosan publikál
ja a község (praxis) morbiditási és mortalitási adatait. Az 
1987. január 1-jén 2158-as, 1999. december31-én 2042-es 
lakosságszámú, mind az ország, mind a megyenépes
ségnél lényegesen elöregedettebb mezőgazdasági tele
pülés lakossága körében a 13 év alatt bekövetkezett ha
lálozást egy évenkénti csoportosítású, minden releváns 
információt magában foglaló, külön regiszterben rögzí
tette. A megfigyelési időszakban 503 felsőszentiváni la
kos hunyt el. E „tisztított" szám alapján az évenkénti ha
lálesetek átlagos száma 38,6-nak, az évente 1000 lakosra 
jutó halálesetek száma az országos mutatót több ezre
lékkel meghaladónak adódott. Az elhunytak közül 278 
(55,3%) volt férfi és 225 (44,7%) nő. A rosszindulatú da
ganatos megbetegedésben elhalálozott 118 fő az össz- 
halálozás 23,5%-át tette ki. A daganatos halálozás 67,7%- 
át (80 eset) a férfiak, 32,3%-át (38 eset) a nők tették ki. A 
primer elváltozás szerinti lokalizáció tekintetében kiemel
kedő elsőséget az emésztőszervek rosszindulatú daga
natai (BNO 10 C15-C26) mutatnak. Alkohollal kapcsola
tos halálként 180 eset (az összhalálozás 35,8%-a) került 
számbavételezésre. Ezen esetek 50%-ában (90 esetben) 
„az alkoholistákra különösen jellemző halálokok" vala
melyike bizonyult letálisnak; daganat mint vezető halál
ok 43 esetben (23,9%) fordult elő. A daganatos halálo
zás alkohollal kapcsolatos hányada férfiak esetében 50, 
a nők körében csupán 7,9%-osnak mutatkozott. A száj- 
és garatüreg daganatai kizárólag férfiak körében és alko
holfüggőség talaján bizonyultak életet kioltónak. A leg
főbb epidemiológiai következtetés, hogy a daganatos 
betegségek megelőzésének, különösen pedig bizonyos 
lokalizációjú daganatok mint halálokok kiküszöbölésé
nek egyik kulcskérdése az alkoholabúzus visszaszorítása.

Kulcsszavak: a halálozás kockázati tényezői, alkohollal kapcso
latos halálozás, daganatos halálozás, alkohollal kapcsolatos da
ganatos halálozás, esetfelkutatás faluközösségben, Közép-Eu- 
rópa, megelőzés

K orunkban m ind a daganatos betegségek (9), mind az al
kohollal kapcsolatos egészségproblémák epidemiológiá
jának és epidemiológiai m eghatározóinak (4-7, 12, 17,

A Nemzetközi Mezőgazdasági és Faluegészségügyi Társaság 14. Kong
resszusán (Pécs, 2000. május 25-27.) és a Magyar Orvosok Millenniumi 
Világtalálkozóján (Szeged, 2000. augusztus 16-19.) elhangzott előadá
sok alapján készült közlemény

Relationship between the cancer mortality and the 
alcohol-related mortality in a Southern Hungarian 
village. The author, who had former practical experi
ence in the research-field of the medical statistics and al
cohol-epidemiology, has collected the data of the total, 
and the cause-specific mortality continuously in the vil
lage where he has worked as the single GP from Decem
ber 1986 to 1999. The village is located in the Great Hun
garian Plain. It is an agricultural community, currently 
with population of 2042 inhabitants. The longevity in 
the village was above the national average. Total morta
lity and cause specific mortality in the village were calcu
lated between January 1, 1987 and December 31,1999. 
During the period, 503 people died. From these 278 
(55.3%) were male, and 225 (44.7%) were female. 118 
deaths, 23.5% of all deaths in the village were can
cer-related. 67.7% (80 cases) of these were among males, 
and 32.3% (38 cases) among females. 40.7% (48 cases) 
of cancer-related deaths were attributable to  gastroin
testinal-tract cancers (ICD 10 C15-C26). The proportion of 
deaths which were directly or indirectly alcohol-related 
was 35.8% (180 cases) of the total mortality. In 50% (90 
causes) of these deaths, the cause of death was one of 
the „especially characteristic death's cause of alcoho
lics". Proportion of alcohol-related-mortality attribu
table to cancer-related causes was high as 23.9% (43 
cases); and vice versa: proportion of cancer-mortality at
tributable to alcohol-related causes was 36.4% (50% 
among males, and only 7.9% among females). Cancers 
of the cavity of mouth and pharynx as cause of death (6 
cases) occured only among alcohol-addicted males. The 
most important epidemiological conclusion is that the 
prevention of alcoholism/alcohol abuse is one of the 
most promising way for the prevention of (certain) can
cers, too.

Keywords: mortality risk-factors, alcohol-related mortality, can
cer-mortality; deaths from alcohol-related cancers, case-history 
of one rural community. Central Europe, prevention

25,45) vizsgálata kiterjedt ágazata az epidemiológiai tudo
mányterületnek. Az odafigyelés egyre növekvő mértékének 
magyarázata elsődlegesen e betegségek és egészségprob
lémák népegészségügyi súlyában, gyakran halálba torkolló 
természetében keresendő. Immár évtizedekben mérhető 
múltra tekintenek vissza ugyanakkor azon megfigyelések és 
kutatások, amelyek az alkohol (visszaélésszerű, ill. kóros 
mértékű) fogyasztásának a daganatképződésben játszott
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szerepére (22, 46) világítanak rá. E szerep egyértelm űen 
máig nem tisztázott. Még ha bizonyos szervi lokalizációk 
(közte: az emlődaganatok [40]) vonatkozásában egyesek 
valószínűsítik is a „dózisfüggő” viszonyt -  azaz: az a lko
holfogyasztás mértékével lineárisan növekvő direkt össze
függést szakmai berkekben napjainkig inkább csak 
„vitatott” (9, 12) jelzővel illetik az alkoholfogyasztásnak 
a karcinogenezisben „önm agában” játszott szerepét és 
bizonyíthatónak inkább csak a dohányzás ártalm ait po- 
tencírozó hatását fogadják el (például a szájüregi-, ga
rat-, nyelőcső- és gégerák keletkezésében [9]). Míg egyes, 
a nem zetközi irodalomból is bőven merítő hazai szerzők 
(9) az alkoholfogyasztást a daganatos halálozás kb. 3% -áért 
teszik felelőssé, addig más (46) „epidemiológiai szem 
pontból rendkívül jelentős”-nek írja le az alkohol „kokar- 
cinogén hatását”. Tény: az utolsó 2 -3  évtizedben, n ap ja 
inkig a különböző lokalizációjú malignom ák egy soránál 
került leírásra az (abuzív-excesszív, ill. patológiás m érté 
kű) alkoholfogyasztás, m int „szám os humán daganat k i
alakulásában valószínűsíthetően, vagy éppen kétségtele
nül szerepet játszó tényező” (4, 9, 12, 17, 20-22, 40, 46).

Egy vizsgálat, mely egy kis község halálozásának 13 év 
alatti alakulását teszi tárgyául, vajon e szerepet a lá tá
masztó, netán  megkérdőjelező adatokat és következteté
seket szolgáltat?

A bácskai községben, Felsőszentivánon lefolytatott vizs
gálat a sokadik abban a sorban, am ely vizsgálatsorozat
nak m indenkori célja az „egykörzetes község” lakossága 
egészségállapotának, kockázati tényezőinek, megbetege
dési és halálozási viszonyainak behatóbb megismerése, 
ill. megismertetése. Noha a megelőző vizsgálatok ném e
lyike (31, 32, 35) konkrét adatokat szolgáltatott az „alko
hollal kapcsolatos halálozás” kategóriáján belüli dagana
tos halálozásra nézve is, a jelenlegi az első olyan, am ely a 
fe ltá rt „teljes körű” daganatos és alkohollal kapcsolatos 
halálozás összevetését célozza.

A vizsgálatra olyan községben kerü lt sor, ahol -  a v izs
gálatot végző háziorvos reménye és hite  szerint -  az a lko
hollal kapcsolatos egészségproblémák (a vizsgálati p e ri
ódus kezdetére visszamenően) legalább olyan találati 
aránnyal kerülnek kórismézésre (és osztályozásra), m in t 
a daganatos megbetegedések (és nem  az utóbbiak kárára); 
nyom ában pedig az alkohollal kapcsolatos halálozás k a 
tegóriája legalább olyan odafigyeléssel és orvosi tárgyila
gossággal kerül behatárolásra, m in t a daganatos halálo
zás kategóriája.

A község leírását lásd a forrásm unkák némelyikében 
(31,32, 35).

Módszer
A felsőszentiváni lakosok közül a vizsgálati periódusban, 1987. 
január 1. -  1999. december 31. között elhunytak valamennyiére 
kiterjedő, külön nyilvántartás készült, évenkénti bontásban. A 
kizárólagosan a háziorvos által vezetett, füzet formátumú, „... 
évi halottak” feliratozású nyilvántartás oldalain, az elhalálozás 
sorrendjében, más megjelöléssel kerültek bejegyzésre a körzet- 
(1992-től praxis) lakosság köréből elhunytak, mással az azon 
kívüliek (3 haláleset, mely esetekben családtagoktól, ill. általuk 
betekintésre átnyújtott dokumentumokból származott az in
formáció), ismét mással a községben ápolási célból leteleped
tek (más lakóhelyről a helyi Időskorúak Otthonába költözöt- 
tek) köréből elhunytak. Ez utóbbiak körében bekövetkezett 
halálozás (13 haláleset) nem képezte a vizsgálat tárgyát.

E folyamatosan vezetett, külön nyilvántartásban -  a személyi 
adatokon túl -  rögzítésre került az elhalálozás helye, a halott
vizsgálatot végző, ill. halottvizsgálati bizonyítványt kiállító sze
mély, ill. intézmény neve (külön tekintettel a kórboncolás, ill. 
rendőrorvosi boncolás eseteire), a halálhoz vezető betegségfo
lyamat kialakulásában szerepet játszó vagy játszható valamennyi 
lényeges -  a halál bekövetkezte előtt és környékén a háziorvos 
tudomására jutott információ mint -  anamnesztikus adat. Az 
„Előzmény” rovatban ugyancsak rögzítésre kerültek olyan fon
tosabb életesemények (például „5 év fogság”), jóval korábban 
elszenvedett súlyos megbetegedések (például „Peritonitis diffusa”), 
ill. a halált megelőző időszakban is fennálló kísérő-betegségek 
(például „Cholelithiasis”), amelyek a halálhoz vezető konkrét 
betegségfolyamat kialakulásában nem játszottak -  orvosi meg
ítélés szerint nem játszhattak -  lényeges szerepet. A dohányos 
múltra a „nikotin-abusus”, ill. „tabacomania” bejegyzés utal
nak. Az előzményben szereplő tartós, visszaélésszerű alkoholi
zálásra vonatkozóan a „St. p. alc. chr.”, „alcohol-abusus”, „al- 
cohol-dependencia”, valamely szövődményére nézve pedig a 
konkrét kórisme -  nem ritkán többes számban -  az irányadó.

Végül bejegyzésre kerültek, BNO-kód kíséretében, a halottvizs
gálati bizonyítványból átmásolt halálokok. A halálozási adatok 
feldolgozása során „alkohollal kapcsolatos halál” minősítést 
kapott a halál oly esetekben is, amikor a halottvizsgálati bizo
nyítványba bejegyzett halálokok önmagukban erről nem árul
kodtak.

Míg az „alkohollal kapcsolatos halálozás” kategóriájába be
sorolás részleteit illetően a forrásmunkák némelyikében (29-32, 
35) leírtakra utalunk, addig a „daganatos halálozás” kategóriá
ját illetően kiemelésre csupán az kívánkozik, hogy kórismeként 
az elsődleges szervi lokalizációk kerültek feldolgozásra, a meg
jelölés csak kis számban -  azon esetekben, amikor a páciens 
egészségi állapota kizárta bizonyos technikai eljárások alkal
mazását -  alapult csupán „klinikai diagnózison”; a rosszindu
latú daganat, mint halálok közelebbi megnevezése pedig a BNO 
10 szerint került csoportosításra akkor is, ha az eredeti nyilván
tartásban még BNO 9-beli kódot kapott.

Eredmények
A község 1987. január 1-jei lakosságszámát kor és nem 
szerint lásd az 1. táblázatban.

Ekkor mind az országos, mind a megyei átlagot 1/3-dal 
meghaladó volt a 60 éven felüliek részaránya, a 80 éven 
felüli lakosságcsoporté pedig az országos átlag duplája. 
Az 1999. december 31-re 2042-re csökkent lakosságú köz
ségben a vizsgálati periódusban az elöregedés folyamata 
m ár csak annak következtében is folytatódott, hogy a 
90-es évek első felében felszámolásra került a Gyermek- 
otthon intézménye (60 körüli fiatal, többségében kiskorú 
távozott); az ugyanazon objektum földszinti részén a 
90-es évek m ásodik felében kialakított Időskorúak Ott
honába pedig a lakók túlnyomó többsége (25 fölötti szám
ban) más településről költözött.

1. táblázat: A község lakosságszáma 1987. január 1-én, kor és 
nem szerint

Kor Összes % Férfi % Nő %

18 év alatt 447 20,7 243 23,3 204 18,3
18-54 év 991 45,9 503 48,1 448 43,8
55-59 év 137 6,4 50 4,8 87 7,8
60-69 év 280 13,0 130 12,4 150 13,5
70-79 év 210 9,7 81 7,8 129 11,7
80 év felett 93 4,3 38 3,6 55 4,9
Összesen 2158 100,0 1045 100,0 1113 100,0

1. A megyei adatbanktól kapott adatok alapján (ill. csoportosításban).
2. A lakosság 51,6%-a nő, 48,4%-a férfi.
3. Az összlakosság 27%-ának, a nők 30,1%-ának, a férfiak 23,8%-ának 
az életkora meghaladja a 60 évet
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A községbeli lakosoknak a vizsgálati periódusban be
következett halálozását összesítve a 2. táblázat mutatjabe.

A feldolgozásra került összes (503) haláleset 55,3%-a (278) 
a lakosság kisebb hányadát kitevő férfiak, 44,7%-a (225) a la
kosság nagyobb hányadát kitevő nők körében következettbe.

A halálozás évenkénti megoszlását az 1. ábra szemlélteti.
A vizsgálati periódusban a m eghaltak évenkénti szá

ma 47 és 32 között ingadozott; évente átlagosan 38,6 ha
láleset következett be; a 13 év alatti halálozás alapján az 
1000 lakosra évente jutó halálozási szám, a mortalitási 
ráta 18,4-nek -  azaz a 90-es években a legnagyobb halá
lozást hozó évre számított országos m utatót közel 3%o-

2. táblázat: A község összhalálozása kor és nem szerint 
1987. január 1 és 1999. december 31. között (Százalék az 
összhalálozás arányában megadva)

Nem

Kor férfi nő____  együtt

esetszám % esetszám % esetszám %

18 év alatt 5+ 1,0 1 0,2 6+ 1,2
19-34 év 7 1,4 4 0,8 11 2,2
35-59 év 61 12,1 21 4,2 82 16,3
60 év felett 205 40,8 199 39,5 404 80,3
Összesen 278 55,3 225 44,7 503 100,0

+ Ebből 2 csecsemőhalál
1. Az adatok azon halálesetektől (13 eset) tisztítottak, melyek a 
községben ápolási célból tartózkodtak és / vagy letelepedtek (más 
lakóhelyről a helyi Idősek Otthonába költöztek) körében következtek be.
2. Az adatok magukban foglalják azon haláleseteket (3 eset), amelyek bár 
községbeli, de nem a praxisba tartozó lakosok körében következtek be

1. ábra: A község ossz- és nem szerinti halálozása évenkénti 
megoszlásban 1987. január 1. és 1999. december 31. között

kel m eghaladónak -  adódott. Az ábrából k itűn ik  még, 
hogy a nők halálozási görbéje, emelkedőben, mindössze 
3 alkalommal m etszette át a férfiak halálozási görbéjét.

Az összhalálozásból kiemelve a daganatos halálozást 
-  a következő táblázatokban „rákhalálozás”-kén t jelölve 
azt - ,  annak összesített adatait a 3. táblázat tartalm azza, 
BNO 10 szerinti csoportosításban.

Rosszindulatú daganat, m int halálok a vizsgálati peri
ódusban 118 esetben került számbavételezésre. M ind az 
esetszámot (48), m ind részarányát (40,7%) tekintve, ki
emelkedik közülük „Az emésztőszervek rosszindulatú 
daganatai (BNO-IO C15-C26)”-csoport. Noha erről a táb
lázatból nem tájékozódhatunk, kiegészítő adatként ad
juk meg, hogy e csoporton belül 25 esetben colorectalis 
malignoma jelentette a végzetes kórt, míg elsődleges májrák 
mindössze 2 ízben (további 1 alkalommal „a m áj- és epe
hólyag rákja” megjelölést kapott az elsődleges lokalizáció). 
Az emésztőszervi manifesztációkat „A légző és intratho- 
racalis szervek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C30-C39)” 
követik a sorban, m ind esetszámban (22), m in d  gyakori
ságban (18,6%). Azon irodalmi adattal összevetve, m i
szerint a „ tüdőrák ... az összes daganatos halálozás 29%- 
áért felelős” (9), megállapítható, hogy a községben a vizs
gálati periódusban elhunytak körében az ilyen lokalizá- 
ciójú daganat lényegesen ritkábban bizonyult letálisnak, 
m int ahogyan az várható lett volna. Külön figyelmet ér
demlő „Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú dagana
tai (BNO-10 C00-C14)”, m int halálokok -  az em lő rossz
indulatú daganataival m int halálokokkal megegyező -, 
mind esetszáma (6), m ind gyakorisága (5,1%). Azé a da
ganatféleségé, mellyel az 1999-ben orvosi m űködésének 
4. évtizedébe lépett, jelen vizsgálatot lefolytatott házior
vos működésének első felében szinte nem  is találkozott.

A daganatos halálozás megoszlását kor és nem  szerint 
lásd a 4. táblázatban.

A táblázatból kitűnik, hogy a vizsgálati periódusban a 
község daganatos halálozása az összhalálozás 23,5%-át 
tette ki, 2/3-os részesedést is meghaladó volt a férfi-túl
súly a daganatos halálozás tekintetében: az összes ilyen 
halál 67,7%-a a férfiak, és csupán 32,3%-a a nők köréből 
adódott. K orcsoport szerint a férfi-túlsúly a 35-59 évesek 
és az a fölötti korosztályúak körében szinte megegyező 
mértékűnek m utatkozott.

A község alkohollal kapcsolatos halálozását a vezető 
halálok megjelölésével az 5. táblázat dem onstrálja.

3. táblázat: A község rákhalálozása a BNO-10 szerinti csoportosításban 1987. január 1. és 1999. december 31. között

Rosszindulatú daganat, mint halálok Esetszám %

I. Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatai (BNO-10 C00-C14) 6 5,1
II. Az emésztőszervek roszindulatú daganatai (BNO-10 C15-C26) 48 40,7
III. A légző és intrathoracalis szervek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C30-C39) 22 18,6
IV. A mesothelialis és lágyszövetek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C45-C49) 5 4,2
V. Az emlő rosszindulatú daganatai (BNO-10 C50) 6 5,1
VI. A női nemi szervek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C51-C58) 5 4,2
VII. A férfi nemi szervek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C60-C63) 8 6,8
VIII. A húgyrendszer rosszindulatú daganatai (BNO-10 C64-C68) 8 6,8
IX. A szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C69-C72) 5 4,2
X. A pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai (BNO-10 C73-C75) 1 0,8
XI. A nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganati (BNO-10 C81-C96) 4 3,5
Együtt (BNO-10 C00-C96) 118 100,0
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4. táblázat: A község rákhalálozásának megoszlása kor és nem 
szerint 1987. január 1. és 1999. december 31. között (Százalék 
az összhalálozás arányában megadva). Összesített adatok

Kor Férfi
(%)

Nő
(%)

Együtt
(%)

18 év alatt 0,0 0,0 0,0
19-34 év 0,0 0,4 0,4
35-59 év 3,2 1,4 4,6
60 év felett 12,7 5,8 18,5
Összes 15,9 7,6 23,5

5. táblázat: A község alkohollal kapcsolatos halálozása a vezető 
halálok megjelölésével 1987. január 1. és 1999. december 31. 
között. Összesített adatok

Vezető halálok Esetszám

Rosszindulatú daganat 43
Nyelv-, szájüregi-, garat-, nyelőcsőrák 8
Hasnyálmirigy-, máj-, gyomorrák 8
Alsó gastrointestinalis traktus rákja 6
Nyaki kötőszövet és lágyrészek daganata 1
Tüdőrák 9
Hólyagrák 4
Petefészekrák 1
Dülmirigyrák 1
Gégerák 1
Gátőr rosszindulatú daganata 1
Agy rosszindulatú daganata 1
Méhnyakrák 1
Non-Hodgkin-lymphoma 1

Cirrhosis hepatis alcoholica 32
Hepatitis chronica alcoholica 4
Cardiomyopathia alcoholica 15
Alkoholfüggőségi tünetegyüttes 12
Öngyilkosság 7

Önakasztás 5
Gyógyszer-intoxikáció 1
„Harakiri” 1

Politraumatizáció 8
Közlekedési baleset következtében 6
Lezuhanás következtében 2

Egyéb baleset 3
Áramütés 1
Füstmérgezés 2

Gyilkosság (szúróeszközzel elkövetett testi sértés) 1
Heveny szívizominfarktus (életet kioltó ritmuszavar?) 19
Hasi aortaaneurysma-ruptura 1
Kombinált aortavitium 3
Tüdő verőér rögös elzáródása 2
Combvisszér-elzáródás 2
Embolia artériáé mesentericae 1
Agylágyulás (rosszul meghatározott agyi érbetegség) 14
Agyi thrombosis 3
Agyvérzés 1
Érelmeszesedéses elmezavar 3
Cor pulmonale chronicum 4
Diabeteses coma 1
Nephropathia diabetica 1
Összes 180

Amennyiben a táblázatból kiragadjuk csupán a nyelv-, 
szájüregi-, garat- és nyelőcsőrák, valam int a cirrhosis 
hepatis alcoholica-val kezdődő, gyilkossággal (szúróesz
közzel elkövetett testi sértéssel) végződő rész halálok 
megfelelőinek esetszámait, megállapítható, hogy a halá
lok 90 esetben -  az alkohollal kapcsolatos halálozási ka
tegóriát képező 180 haláleset 50%-ában -  „az alkoholis
tákra különösen je llem ző  halálokok” (44) valamelyike 
volt. (Ugyanakkor megjegyzendő, hogy „az alkoholistákra 
különösen jellemző halálokok” némelyike távolról sem 
csupán az „alkohollal kapcsolatos halálozás” vezető ha
lálokaként került nyilvántartásba a vizsgálati periódus
ban! így például a 13 év alatti 17 öngyilkos-halál csupán 
kisebb hányada -  a táblázatból kiolvashatóan 7 eset -  
adott okot az „alkohollal kapcsolatos” m inősítésre. A 
táblázatból kiolvasható azon információ pedig, hogy az 
alkohollal kapcsolatos halálozási kategóriát képező 180 
haláleset másik 50%-ában „az alkoholistákra különösen 
jellem ző  halálokok” körén kívül eső a vezető halálok, jól 
cseng egybe Sim eknek  azzal a jóval korábbi -  a szakiro
dalomból és köznapi tapasztalatból egyaránt m erített -  
megállapításával, hogy „Az alkoholisták 50-60%-a ... 
mégsem ... a „különösen jellemző” halálokokba hal bele..., 
hanem  egyéb betegségekbe, rendszerint az általánosan 
vezető halálokok valamelyikébe (keringési rendszer be
tegségei, daganatos betegségek stb.)” (44). Az egybecsen- 
gés akkor is megkérdőjelezhetetlen, ha szám olunk azzal, 
hogy jelen feldolgozásban az „alkohollal kapcsolatos ha
lálozási kategória” esetszámait nemcsak -  napjainkra 
idejétmúlt szóval -  az „alkoholisták” körében bekövet
kezett halálozás esetszámai jelentik, de megjelennek benne 
azon halálesetek is, mely esetekben például az alkalmi 
ivás, ill. egyszeri alkoholos befolyásoltság volt megra
gadható a halálhoz vezető történéssorozatban.) Végül, a 
táblázatból kiolvasható, hogy az alkohollal kapcsolatos
nak talált 180 haláleset 23,9%-ában (43 esetben) rosszin
dulatú daganat jelentette  a vezető halálokot, azaz: a da
ganatos halálozásnak az alkohollal kapcsolatos halálozáson 
belüli részesedése az összhalálozáson belüli részesedésé
vel (23,5%) közel megegyező volt.

Az alkohollal kapcsolatos halálozást ko r és nem sze
rin t -  az arányszám okat m ind az ossz-, m ind a kor-speci
fikus halálozás vonatkozásában megjelenítve -  a 6. táb
lázat szemlélteti.

Az összesítő táblázat azt is tükrözi, hogy a 18 év alatti
ak közül egyetlen felsőszentiváni lakost sem sújtott alko
hol-halál; azt is, hogy a vizsgálati periódusban a 35-59 
éves férfiak sorát 47-tel apasztó, közvetlenül vagy köz
vetve az alkohol(izmus) számlájára írható halál az összes 
(503) halál 9,3%-át, míg a korcsoport haláleseteinek (61 
eset, lásd a 2. táblázatbanl) 77%-át teszi ki; és azt is, hogy 
az összhalálozás 35,8%-ára rúgó „alkohollal kapcsolatos 
halálozás” mily riasztó túlsúllyal a férfiakat tizedelte (eset
számot és gyakoriságot tekintve a férfi-nő-arány közel 
8:1-hez!).

A rákhalálozás (azon belül az alkohollal kapcsolatos 
rákhalálozás) kor és nem  szerint, a vizsgálati periódus 
egészére nézve, a 7. táblázatban  összesítettek szerint ala
kult a községben.

Megállapítható, hogy míg a férfiak körét tizedelő összes 
(80) daganatos halál 50%-ában (40 esetben) volt megra
gadható az alkohol(izmus), mint a letálisnak bizonyult 
megbetegedés kialakulását és kimenetelét -  akár alapve-
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6. táblázat: Az alkohollal kapcsolatos halálozás kor és nem szerint Felsőszentiván községben 1987. január 1. és 1999. december 31. között 
(Százalék mind az össz-, mind a kor-specifikus halálozás arányában megadva.) Összesített adatok

Nem

Kor
férfi nő együtt

% a korspec. % az össz- % a korspec. % az össz- % a korspec. % az össz-
halálozás esetszám halálozás halálozás esetszám halálozás halálozás esetszám halálozás
arányában arányában arányában arányában arányában arányában

18 év alatt 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0
19-34 év 57,1 4 0,8 25,0 1 0,2 45,5 5 1,0
35-39 év 77,0 47 9,3 23,8 5 1,0 63,4 52 10,3
60 év felett 52,7 108 21,5 7,5 15 3,0 30,4 123 24,5
Összesen 57,2 159 31,6 9,3 21 4,2 35,8 180 35,8

7. táblázat: A rákhalálozás (azon belül az alkohollal kapcsolatos rákhaklálozás) kor és nem szerint Felsőszentiván községben.
1987. január 1. és 1999. december 31. között. Összesített adatok

Férfi Nő Együtt
Kor

esetszám ebből: alk. % esetszám ebből: alk. esetszám ebből: alk. %kapcs. kapcs. % kapcs.

18 év alatt 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
19-34 év 0 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
35-39 év 16 13 81,3 7 1 14,3 23 14 60,9
60 év több 64 27 42,2 29 2 6,9 93 29 31,2
Összesen 80 40 50,0 38 3 7,9 118 43 36,4

tőén, akár járulékosan! -  befolyásoló tényező (ergo: epi
demiológiai módszerrel talált „kokarcinogen”), addig a 
nők köréből nyilvántartásba került összes (38) daganatos 
halálnak csupán 7,9%-ában (3 esetben) (esetszámot te
kintve a férfi-nő-arány több m int 13:1-hez!). Az „alko
hollal kapcsolatos daganatos halál” gyakorisága kiemel
kedő (60,9%) a 35-59 évesek körében, azon belül pedig 
riasztó m értékű (81,3%) a férfiak soraiban (az ilyen korú 
férfiak köréből származó 16 daganatos halál közül 13-nál 
volt megragadható az excesszív vagy mértékvesztett alkohol- 
fogyasztás „patogenetikus” szerepe). A mindösszesen 43 „al
kohollal kapcsolatos daganatos halál” részét képezi az a 6 
haláleset (lásd a 3. táblázatban), amely esetben az ajak, száj
üreg- és garat rosszindulatú daganatainak  (BNO-10 
C00-C14) valamelyike jelentette a vezető halálokot. Ilyen lo- 
kalizációjú daganat, mint halálok, kizárólag alkoholfüggő 
férfiak köréből került számbavételezésre. Végül, a daganatos 
halálozásnak közel ugyanakkora (36,4%) hányada bizonyult 
„alkohollal kapcsolatos”-nak, m in t az összhalálozásnak 
(35,8%). A daganatos halálozás alkohol-következményes há
nyadát tekintve, a férfi-nő-arány 6:1-nek mutatkozott.

Megbeszélés
Az „egykörzetes” bácskai község (Felsőszentiván) daga
natos és alkohollal kapcsolatos halálozásának összeveté
sét olyan -  az addiktológiából 1992-ben honoris causa 
szakképesítést kapott -  háziorvos választotta vizsgálat 
tárgyául, aki 1. az orvos-statisztikai tűzkeresztségen még 
a 70-es évek m ásodik felében, „m onstre” tanulm ánya 
(26,27) készítése kapcsán átesett; 2. jelentős számú alko
hol-epidemiológiai m unkáján (28, 29, 31, 32, 35, 38) túl, 
többszörösen m utato tt rá az alkoholprobléma népegész
ségügyi súlyára (33, 34); 3. szűk körű szakértői munkacso
port tagjaként „nyers változatát” fogalmazta meg az

„alapellátás alkohológiája” kérdéseit felölelő m ódszerta
ni levélsorozatnak (3) stb., amellett 4. m odell-értékű 
daganat-epidemiológiai felmérésnek (36) is részese volt, 
és 5. nemzetközi fórum on is kifejthette elképzeléseit az 
alkoholabúzus jelensége csökkentésének egy ígéretesebb 
módjáról -  éppen a rákprevencióval összefüggésben (37). 
Olyan háziorvos, aki -  reménye és hite szerint; támasz
kodva az intézm ényhálózat biztosította diagnosztikai le
hetőségekre -  egyforma találat aránnyal képes a dagana
tok és alkoholproblém ák, ill. az azokból eredeztethető 
halál(ozás) feltárására (és nem az előbbiek kárára!). 
Olyan, akinek korábbi vizsgálati eredm ényeit más házi
orvosok vizsgálati eredm ényei (13-15, 24, 43, 47), ill. 
egyéb forrásokból kiolvasható adatok (2, 8, 25) tám aszt
ják alá. Olyan háziorvos, akit az esetfelkutatási módsze
ren alapult vizsgálat során mindvégig azon intenció ve
zérelt, hogy a halottal együtt ne kerüljön eltem etésre se a 
boncjegyzőkönyv, és ne vesszen kárba az alapbetegségen 
túli összes többi diagnózis se (48). Mindez, abban a kor
ban, am ikor a valós alkohollal kapcsolatos halálozás a 
többszöröse-sokszorosa annak, m int azt a hivatalos sta
tisztikák jelzik (1, 10, 11, 16, 19, 39, 49); am ikor (másfe
lől) a bácskai községből származó adatok értékelésekor 
nem hagyhatók figyelmen kívül azok a terü leti és etnikai 
hovatartozástól függő egyenlőtlenségek, amelyek kétség
telenül jelen vannak (11, 41, 42) és az adatok  értékelése
kor nem hagyhatók figyelmen kívül; am ikor nyilvánva
lóan más ok keresendő a vidéki India számunkra irreálisan 
magas száj-garatüregi rák-gyakorisága (23) hátterében, 
m int ami a hazánkban alarmírozóan em elkedő gyakori
ságú hasonló daganatok m ögötteseként m unkál.

A mérleg m ásik serpenyőjébe téve azon skandináv 
szerzőpárostól származó vizsgálati eredm ényt, hogy az 
élethossziglani (alkohol)absztinensek a daganatos beteg
ségek szem pontjából az alacsony kockázatúak csoportját 
képezik (18), a felsőszentiváni adatokból is leszűrhetjük
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azt az epidemiológiai következtetést, hogy az alkohollal 
sokkal kevésbé visszaélő lakosságcsoport -  összességében 
a nők teljes köre! -  relatíve védett a daganatos betegségek 
összessége, különösen pedig a bizonyos lokalizációjú da
ganatok okozta halál(ozás) tekintetében. Ám a felsőszent- 
iváni adatok ténylegesen és m indenekelőtt Sréter (46) és 
m ások azon megállapítását tám asztják alá, hogy epide
miológiai szempontból rendkívül jelentős az alkohol sze
repe a malignus tumorok kialakulásában. Az epidem io
lógiai evidenciából levonható legfőbb következtetés pedig, 
hogy általában a daganatos betegségek megelőzése, külö
nösen pedig bizonyos lokalizációjú daganatok okozta  
halál(ozás) kiküszöbölése szempontjából a kulcskérdések 
egyike az alkoholabúzus visszaszorítása.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A csont ásványianyag-tartalmának utánkövetéses 
vizsgálata postmenopausás primer biliaris cirrhosisos 
nőbetegekben

Lakatos Péter László dr., Firneisz Gábor dr., Lakatos Péter dr., Horváth Csaba dr. és Szalay Ferenc dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: de Chatel Rudolf dr.)

Primer biliaris cirrhosisban (PBC) gyakori a fokozott csont
vesztés és az osteopenia. A szerzők a metabolikus erede
tű csontvesztés súlyosságát és progresszióját vizsgálták 
postmenopausás PBC-s nőbetegekben. Tizenhét, kalci
um- és D-vitamin-szupplementációban részesülő PBC-s 
nőbeteget (AMA M2 pozitív, II—IV. stádium, életkor: 41-84 
év, átlag: 52 év, ascites nélkül) átlagosan 6,3 évig követ
tek. Évente meghatározták a lumbalis gerinc és a bal 
femurnyak ásványianyag-sűrűségét (BMD) kettős röntgen
foton abszorpciometriával (XR26, Norland), illetve a radius- 
harmadolópont ásványianyag-tartalmát (BMC) egyes fo
ton abszorpciometriával. Standard májfunkciós teszte
ket, a szérum 25-OH-D3-szintjét és HPLC-vel a vizeletben 
a piridinolin/kreatinin (pir/c) és a deoxipiridinolin/krea- 
tinin (D-pir/c) hányadát határozták meg a betegek köve
tése során. Kiinduláskor a lumbalis gerinc BMD 0,885 SD 
± 0,26 g/cm2, a femurnyak BMD 0,725 ±0 ,16  g/cm2, a 
radius BMC 0,703 ± 0,14 g/cm volt. Hét betegben már ek
kor osteoporosisnak megfelelő denzitást mértek (t-score 
< -2,5). Tendenciaszerűen megfigyelhető volt, hogy a 
már kezdetben is osteoporosisos betegekben a csont
vesztés éves mértéke nagyobb volt, mint a kezdetben 
nem osteoporosisos betegekben. Korreláció volt kimu
tatható a csontreszorpció mértékét mutató vizelet Pir/c 
és D-pir/c-értékek és a csontvesztés éves mértéke között 
(r: -0,79; p < 0,01). Postmenopausás PBC-s betegekben 
a csontvesztés mértékének üteme a kalcium- és D- 
vitamin-szupplementáció ellenére is fokozott volt, első
sorban a már kezdetben is osteoporosisos betegekben.

Kulcsszavak: PBC, osteoporosis, metabolikus csontbetegség, 
kezelés

A prim er biliaris cirrhosis (PBC) egy krónikus, az intra- 
hepaticus kis epeutak progresszív gyulladásával, chole- 
stasissal járó ismeretlen eredetű májbetegség, amely az 
esetek többségében középkorú nőket érint. A betegség 
gyakori szövődménye az osteoporosis, amely az életkortól 
függetlenül, fogamzóképes korban is és a hyperbiliru- 
binaem ia klinikai jelei nélkül is kialakulhat (10,13,17).

Az osteoporosis a PBC-vel járó m orbiditás jelentős 
hányadáért felelős, míg a korábban gyakorinak tartott 
osteomalacia ritkán m utatható ki (6, 10, 13, 26). Króni
kus májbetegségekben a csontok épségére számos tényező 
van kedvezőtlen hatással; m int például a hiányos táplál
kozás, a horm onális tényezők megváltozása, az im m obi
lizáció. Felvetették, hogy a cholestasis m iatt a bélből h i
ányzó epesavak, illetve az em iatt fennálló kalcium- és 
D-vitamin-malabszorpció és/vagy a másodlagosan ki

Bone mineral density follow up in postmenopausal 
patients with primary biliary cirrhosis. Osteopenia is a 
common complication in primary biliary cirrhosis (PBC). 
In this follow-up study the authors investigated the meta
bolic bone disease in postmenopausal PBC patients. 17 
Ca and vitamin D supplemented, postmenopausal fe
male patients with PBC (stage II—IV, age: 41-84, mean: 
52, each AMA M2 positive, without ascites) were fol- 
lowed-up for an average of 6.3 years. Bone mineral den
sity (BMD) was measured yearly by dual energy x-ray 
absorptiometry (XR26, Norland) in lumbar spine (L2-4), 
femoral neck (FN), and radius BMC by single photon 
absorptiometry. Urinary pyridinoline/creatinine (Pyr/c) 
and deoxypyridinoline/creatinine ratio (D-Pyr/c) by HPLC, 
25-OH-D3 level and standard liver function tests were 
monitored in all patients. At the beginning the BMD was 
decreased in 7 out of 17 patients (T-score < -2.5). The 
mean BMD was 0.885 SD ± 0.26 g/cm2 in L2-4, 0.725 ±
0.16 g/cm2 in FN and the BMC 0.703 ± 0 .1 4  g/cm in the 
radius. During follow-up the rate of annual bone loss 
was increased in patients with osteoporosis at the start 
of this study. There was a correlation between the uri
nary Pyr/c and D-pyr/c values and the annual rate of bone 
loss in patients with PBC (r: -0.79; p < 0.01). In patients 
with severe osteoporosis at the time of the diagnosis of 
PBC a more pronounced progression of bone loss was 
observed during the follow-up period.

Key words: PBC, osteoporosis, metabolic bone disease, treat
ment

alakuló hyperparathyreosis okozná a szkeletális rendszer 
elváltozásait (3 ,23-25). A PBC-ben kialakuló osteoporo
sis patom echanizm usa nem tisztázott. Ellentmondásos 
közlések ism ertek a csontújdonképzés szerepéről, ame
lyek fokozott, illetve csökkent csontturnoverről (csont
képzés és reszorpció) egyaránt beszámoltak (18,19,26,31).

Az osteomalacia meggyógyítható, azonban minded
dig nem ismert egyetlen olyan kezelési sém a sem, amely 
a betegséggel együtt járó osteoporosis kialakulását bizto
san meggátolná. Aktív D-vitaminkezelés, kalciumpótlás, 
ösztrogén, kalcitonin és etidronat, sőt a betegségben bá
zisterápiának szám ító ursodeoxycholsav (UDCA) a kli
nikai és kísérletes vizsgálatok szerint, többé-kevésbé 
kedvező hatással van  az osteoporosisra, a folyamatot a 
kezelések különböző mértékben lassíto tták  (3,11,13,14, 
22, 24, 25).
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Jelen m unkánkban a m etabolikus eredetű csontvesz
tés súlyosságát és progresszióját vizsgálatuk kalcium- és 
D-vitamin-szupplementációban részesülő menopausás 
PBC-s nőbetegekben. Vizsgáltuk továbbá a csontturnover 
mértékére utaló piridinolin/kreatinin (pir/c) és deoxi- 
piridinolin/kreatinin (D-pir/c) hányadost a vizeletben. 
Kerestük, hogy kimutatható-e kapcso la t a csontturnover 
sebessége és a csont árványianyag-tartalom  vesztésének 
mértéke között.

Betegek
Tizenhét menopausás PBC-s nőbeteget (életkor: 41-84 év, át
lag: 52 év, stádium II—IV.) átlagosan 6,3 évig követtünk. A diag
nózis a jellegzetes klinikai tüneteken és laboratóriumi eltéréseken, 
az extrahepaticus epeelfolyási akadály kizárásán, az antimito- 
kondriális antitest (AMA M2)-pozitivitáson, valamint a hiszto- 
lógiai leleten alapult. A betegek klinikai adatait az l.ésa 2. táb
lázatok tartalmazzák.

1. táblázat: A PBC-s betegek klinikai és laboratóriumi adati az 
utánkövetés kezdetén, az ursodeoxycholsav-terápia megkezdése előtt

PCB-s
betegek adati

Kezdetben 
osteoporosis 

volt jelen 
(A-csoport)

Kezdetben 
osteoporosis 

nem volt jelen 
(B-csoport)

Betegek száma 17 7 10
Szérumbilirubin 34,9 ± 42,7 49,0 ± 59,5 22,9 ± 18,3
(pmol/1) 
ASAT (U/l) 92,0 ±41,7 101,1 ± 44,7 84,3 ± 40,8
ALAT (U/l) 108,2 ± 65,6 134,5 ± 75,3 85,7 ±51,1
GGT (U/l) 512,2 ±391,9 639,8 ± 400,1 402,9 ± 378,8
ALP )U/1) 1227,8 ±714,4 1695,1 ± 687,6 827,4 ± 470,6
Ca (pmol/1) 2,25 ± 0,10 2,27 ± 0,11 2,25 ± 0,09
Az értékek átlag ± SD-ben vannak megadva

2. táblázat: A PBC-s betegek klinikai és laboratóriumi adati az 
utánkövetés végén

Kezdetben Kezdetben
PCB-s

betegek adati
osteoporosis 

volt jelen 
(A-csoport)

osteoporosis 
nem volt jelen 

(B-csoport)

Betegek száma 17 7 10
Életkor (év) 60 ± 10 65 ± 10 57 ±9
Betegség 11,0 ±4,9 16 ± 3,8 8 ± 1,8
fennállásának 
ideje (év) 
Szérumbilirubin 37,1 ± 72,8 56,7 ± 106,6 21,8 ±28,6
(pmol/1)
Direkt bilirubin 15,1 ± 36,5 25,7 ± 53,4 6,8 ± 13,6
(pmol/1) 
ASAT (U/l) 39,2 ± 24,8 45,7 ± 33,8 34,2 ± 15,1
ALAT (U/l) 35,6 ± 27,2 43,1 ± 39,0 29,8 ± 12,6
GGT (U/l) 190,3 ± 193,1 237,4 ± 243,5 153,6 ± 148,2
ALP )U/1) 596,9 ± 548,9 853,1 ± 742,2 397,7 ± 223,3
Ca (pmol/1) 2,34 ± 0,14 2,34 ±0,11 2,35 ± 0,18
D-vitamin 188,1 ± 116,6 181,1 ± 154,3 193,6 ± 87,0
(nmol/1) (53-358) (85-358) (53-306)
Az értékek átlag ± SD-ben vannak megadva

A betegek a bázisterápiának számító ursodeoxycholsav-ke- 
zelés mellett egységesen napi 1000 mg kalciumot és egyénileg 
napi 1000-3000 NE-nek megfelelő D3-vitamint kaptak tabletta 
formájában. A 25-OH-D3 szintjét átlagosan 3 havonta monito- 
roztuk, és szükség esetén a dózist módosítottuk. Amennyiben a

betegek kezdeti D-vitamin-szintje a normálisnál jelentősen ala
csonyabb volt, egyszeri 50 000 NE/hét szubsztitúcióban részesültek. 
A szérumkalcium minden betegben a normális tartományban 
volt az utánkövetés során. Az osteoporosis megelőzését célzó 
másfajta kezelést a betegek nem kaptak.

Módszer
A csont ásványianyag-tartalmának meghatározására évente került 
sor. A lumbalis gerinc (L2-4) és a bal femurnyak (FN) denzitását 
(BMD, g/cm ) kettős röntgenfoton abszorpciometriával hatá
roztuk meg (XR26, Norland), a radius harmadolópontjának ás- 
ványianyag-tartalmát (BMC, g/cm) egyes foton abszorpciomet
riával (NK364, Gamma) mértük.

A betegek klinikai és rutin-laboratóriumi ellenőrzésére 3-6 ha
vonta került sor. Az aszpartát-aminotranszferáz (ASAT), alanin- 
aminotranszferáz (ALAT), gamma-glutamil-transzferáz (GGT), al- 
kalikus foszfatáz (ALP) aktivitását és a szérumbilirubin-kon- 
centrációt Olympus AU600 készülékkel 37 °C-on mértük. Az 
enzimaktivitásokat U/l-ben, a bilirubin koncentrációját pmol/1- 
ben adtuk meg.

Az AMA M2 meghatározása immunfluoreszcens módszerrel 
történt. Az utánkövetés során a 25-OH-D3-szint meghatározá
sát RIA-val, a vizelet piridinolin/kreatinin (pir/c) és deoxipiri- 
dinolin/kreatinin (D-pir/c) meghatározását HPLC-vel végez
tünk. A pir/c és D-pir/c hányados meghatározásának előnye, 
hogy mivel a piridinolin kizárólag a csontból származhat, így a 
számított értékből a csontspecifikus kollagénmetabolizmusra 
lehet következtetni. A májbetegség, a fibrosis és cirrhosis miatt 
megváltozott kollagén-anyagcsere nem zavarja a módszert.

Statisztikai módszerek: Shapiro Wilk’s W-tesztet alkalmaz
tunk a normalitás vizsgálatára. A különböző varianciájú cso
portokra a D-próbát és a Pearson-korrelációt alkalmaztuk az 
eredmények értékelése során.

Eredmények
A csont ásványianyag-tartalmának változását az L, 2. és 
3. ábrák m utatják. Az utánkövetés kezdetén 7 (41%), az 
utánkövetéses periódus végén 9/17 (53%) betegben volt 
igazolható osteoporosis jelenléte a denzitás-érték alap
ján  (t-score < -2,5). Az átlagosan 6,3 éves utánkövetés so
rán  a BMD a lum balis gerincen (0,885 ± 0,26 vs. 0,839 ± 
0,29; p = 0,04) és a bal femurnyakon (0,725 ± 0 ,16  vs. 
0,686 ± 0,19, n. s.; p = 0,07), illetve a BMC a radius 
harmadolópontján (0,703 ± 0,14 vs. 0,630 ± 0,16; p <0,0001)

1. ábra: A lumbalis gerinc csontdenzitásának változása 
postmenopausás primer biliaris cirrhosisos nőbetegekben az 
életkor függvényében (a vonalak a korban és nemben illesztett 
egészséges kontrollokban mérhető BMD értékeket mutatják)
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mérve csökkent (3. táblázat). A PBC-s betegek csontden- 
zitás-értékei kissé csökkentek voltak a korban és nem 
ben illesztett egészséges populációhoz képest, illetve a 
normális tartom ány alsó harm adába estek.

2. ábra: A bal femurnyak csontdenzitásának változása 
postmenopausás primer biliaris cirrhosisos nőbetegekben az 
életkor függvényében (a vonalak a korban és nemben illesztett 
egészséges kontrollokban mérhető BMD értékeket mutatják)

A kezdetben is osteoporosisos betegek (kezdeti t-score 
< -2,5) körében az éves százalékos csontvesztés mértéke 
kissé fokozott volt a kezdetben nem osteoporoticus bete
gekhez képest, a különbség azonban nem  volt szignifikáns 
(2. táblázat). Ford íto tt összefüggés volt k im utatható  a 
csigolyákon és a femurnyakon mért BMD, a radius BMC- 
értékek és a betegség fennállási ideje között (p < 0,01 
m inden esetben). A tizenhét betegből öt betegben fordult 
elő legalább egy csonttörés.

Nem találtunk kapcsolatot a májbetegség súlyosságát 
m utató biokémiai param éterek (szérum bilirubin, ASAT, 
ALAT, GGT, ALP, album in, protrom bin) és a csont ásvá- 
nyianyag-tartalm a között.

A követés végén meghatározott, a csonttum over (csont- 
reszorpció) m értékét m utató piridinolin/kreatinin (pir/c) 
és deoxipiridinolin/kreatinin (D-pir/c) értékek a vizelet
ben tendenciaszerűen magasabbak voltak a kezdetben is 
osteoporosisos csoportban, a különbség azonban nem 
volt szignifikáns. Kapcsolat volt k im utatható  a csont
vesztés éves százalékos mértéke és a vizelet p ir/c, illetve 
D-pir/c-értékek között (pir/c: rL2.4 = -0,8; p L2.4 = 0,03, rFN 
= -0,86, pFN = 0,001, rRadius = -0,72, pRadius = 0,01, D-pir/c: 
rL2 - 4  = -0,87, pL2_4 < 0,001, rFN = -0,84, p FN = 0,001, rradius = 
-0,77, p radius = 0,006) Pearson-korrelációval.

3. ábra: A radius-harmadolópont csonttartalmának változása 
postmenopausás primer biliaris cirrhosisos nőbetegekben az 
életkor függvényében

Megbeszélés
Az osteoporosis előfordulását prim er biliaris cirrhosis- 
ban különböző szerzők 24-43%-nak találták, hasonló 
gyakorisággal fordul elő csonttörés is. Ez a gyakoriság
2-4-szer nagyobb, m in t az azonos korú  és nem ű populá
cióban várható lenne (6,26, 30). Az előfordulás gyakori
sága jelentősen eltért, attól függően, hogy m ilyen betege
ket vizsgáltak. A régebbi közlésekben általában nagyobb 
volt a III—IV. stád ium ú betegek aránya, am i azt jelenti, 
hogy a betegségük hosszabb ideje állt fenn (6). Ez lehet az 
egyik magyarázata annak, hogy az osteoporosist gyako
ribbnak és súlyosabbnak találták.

A diagnosztika fejlődésének és a betegségről alkotott 
ismeretek szélesebb körben való elterjedésének köszön
hetően a PBC ma m ár sokkal ham arabb kerül felismerés
re. Az általunk vizsgált betegcsoportban is nagyobb volt 
a kevésbé súlyos II—III. stádiumú betegek aránya és vi-

3. táblázat: L2-4, Femur BMD (g/cm2, átlag±SD) Z- és T-score illetve Radius BMC és Z-score a kezdetben osteoporosisos 
(t-score <-2,5) és nem osteoporosisos postmenopausás PBC-s betegekben (p=p-érték)

BMD-BMC Z-score T-score

elején végén elején végén elején végén

L2-4
Kezdetben osteoporosis 0,64 ± 0,06 0,56 ± 0,13 -2,07 ± 1,07 -2,44 ± 1,69 -4,63 ± 0,66 -5,38 ± 1,48
Kezdetben nincs osteoporosis 1,05 ± 0,19 1,02 ± 0,21 0,88 ± 1,57 0,71 ± 1,33 -0,69 ± 1,60 -1,13 ± 1,50
P >0,0001 >0,0001 0,0003 0,002 >0,0001 >0,0001

Femur
Kezdetben osteoporosis 0,57 ±0,07 0,52 ±0,13 -2,10 ±0,85 -2,20 ±1,35 -4,04 ±0,64 -4,47 ±1,26
Kezdetben nincs osteoporosis 0,84 ±0,09 0,80 ±0,14 -0,37 ±0,44 -0,23 ±0,66 -1,37 ±0,95 -1,61 ±1,25
P >0,0001 0,0007 0,001 0,008 >0,0001 >0,0001

Radius
Kezdetben osteoporosis 
Kezdetben nincs osteoporosis 
P

0,57 ± 0,07 
0,79 ± 0,10 

0,0001

0,49 ± 0,09 
0,72 ±0,12 

0,0007

-1,38 ± 1,17 
-0,38 ± 0,59 

0,01

-2,68 ± 1,94 
-0,28 ± 1,11 

0,01
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szonylag kicsi a már kialakult cirrhosisoké (IV. stád i
um). Ezért is figyelemreméltó a porosis viszonylag gya
kori előfordulása.

Fontos kérdés, hogy a PBC-s betegekben előforduló 
osteoporosis mennyiben tartható  az alapbetegség követ
kezményének, és hogy mennyiben lehet szó az idiopathiás 
vagy menopausás osteoporosissal való véletlenszerű együt
tes előfordulásról. További kérdés, hogy a májbetegség 
minden betegben, vagy csak a porosisra  hajlamos bete
gekben fokozza-e a csontvesztés mértékét.

A jobb összehasonlíthatóság céljából, ebben a m unká
ban csak a menopausában lévő PBC-s betegek adatait 
elemeztük. Az általunk vizsgált betegek 43%-ában talált 
csökkent BMD-arány megegyezik a nemzetközi iroda
lomban közölt adatokkal és jóval nagyobb, m int a nem  
májbeteg, csak menopausás átlagos populációban. Az á t
lagosan hatéves nyomonkövetés végén az arány még m a
gasabb (53%). Ugyanakkor ism ert, hogy a BMD csökke
nésének m értéke nincs mindig közvetlen összefüggésben 
az osteoporosis klinikai jeleivel, a csonttörések gyakori
ságával (7,25, 31). Megfigyelésünk szerint a csontvesztés 
üteme az évek során, azokban a betegekben volt jelentő
sebb, akik m ár a vizsgálat kezdetén poroticusak voltak.

A csontvesztés patomechanizmusa PBC-ben 
A PBC-ben kialakuló osteoporosis patom echanizm usa 
pontos részleteit tekintve, nem ismert. Több tényező együt
tesen hozza létre a csontrendszer eltéréseit.

Felvetődött, hogy a cholestaticus körülmények m iatt 
a bélből hiányzó epesavak, illetve az emiatt fennálló kal
cium-, D- és K-vitamin-m aiabszorpció és másodlagosan 
kialakuló hyperparathyreosis okozná a szkeletális rend 
szer elváltozásait (6,10,13,19, 24, 25). Ennek kivédésére 
az általunk vizsgált betegek ex tra  kalcium- és D-vita- 
min-bevitelben részesültek, közben  a szérum D-vita- 
m in-szintjét rendszeresen ellenőriztük, hogy m ind az 
aluldozírozást, m ind a túladagolást elkerüljük. Az iroda
lomban a tanulm ányok nagy részében a megfelelő kalci
um- és D-vitamin-bevitel m ellett norm ális szérumkalci
um- és D-vitamin-szintet találtak (8,9,19,31). így volt ez 
a mi betegeink esetében is (lásd 1. és 2. táblázat).

Vizsgálták az osteocalcin m űködése szempontjából 
fontos K-vitamin-hiány  lehetséges szerepét is és m egál
lapították, hogy sok betegben m ár a K-vitamin-hiány 
megjelenése előtt diagnosztizálható az osteoporosis (2).

Lehetséges magyarázat a csont-remodellingmegválto
zása. Ellentmondásos közlések ismertek, amelyek egy része 
fokozott csontturnovenől (7 ,18,29) -  fokozott csontkép
zés és reszorpció -  számolt be, a tanulmányok elsősorban a 
menopausás osteoporosis kialakulásában is fontosnak

tartott osteoclast-hiperfunkció szerepét emelik ki. Mások 
az alacsony csontturnovert tartják jellegzetesnek és a nem 
megfelelő osteoblast-funkcióra helyezik a hangsúlyt (9, 
19, 31). A csökkent csontképzés szerepére utal, hogy 
m unkacsoportunk egyik előző tanulm ányában az osteo- 
blast-funkciót jelző osteocalcin szérumszintjét súlyos cho
lestasis esetén alacsonyabbnak találta nem  alkoholos 
idült májbetegekben és PBC-s betegekben (33,34). Vizs
gálatunkban az utánkövetés kezdetén is osteoporosisos 
betegekben magasabb keresztkötés pir/c és D-pir/c-érté- 
keket kaptunk a vizeletben, a kezdetben nem  osteoporo
sisos betegekhez képest. Ez a megfigyelés a fokozott csont- 
turnover -  a csontreszorpció -  szerepét tám asztja alá. Az 
értékek ugyanakkor a postmenopausás norm ális tarto
m ány felső harm adába estek. A csontturnover különbö
zőségére részben magyarázatot adhat továbbá, hogy az 
utánkövetés kezdetén is osteoporosisos betegek átlagosan 
8 évvel voltak idősebbek a vizsgálat elején nem osteo- 
poroticus betegeknél.

In vitro vizsgálatokban a nem konjugált hyperbiliru- 
binaemia gátolni tudja az osteoblastok osztódását (20). 
Az irodalomban a bilirubin szerepéről ellentm ondó köz
lések ismertek (13, 30). A mi vizsgálatunkban nem volt 
kim utatható kapcsolat a májbetegség biokém iai param é
terei, közöttük a szérum bilirubin és a csont ásványi- 
anyag-tartalma között. Magyarázhatja a megfigyelést, hogy 
a betegek kivétel nélkül ursodeoxycholsav-terápiában ré
szesültek, ami a cholestaticus paramétereket befolyásolta.

A májbetegség közvetett vagy közvetlen szerepét tá
masztja alá, hogy azokban a betegekben, akikben a máj
betegség hosszabb ideje állt fenn, gyakrabban volt diag
nosztizálható osteopenia, illetve osteoporosis (6, 31). 
Vizsgálatunkban -  a korábbi tanulmányokhoz hasonlóan -  
fordított kapcsolat volt kim utatható a betegség fennállá
sának ideje és a BMD-, illetve BMC-értékek között (lásd 1. 
és 2. táblázat). Az osteoporosisos betegekben hosszabb 
ideje állt fenn és előrehaladottabb volt a májbetegség, 
m int azokban, akikben osteoporosis nem  volt kim utat
ható. Fontos megjegyezni, hogy a betegség kezdetben so
káig tünetmentes lehet, diagnosztizálása az első tünetek 
megjelenése u tán  akár évekig is elhúzódhat, így a beteg
ség tényleges fennállásának ideje általában nem ismert. 
Bár direkt kapcsolatot nem sikerült kim utatnunk a bio
kémiai param éterek és a BMD-értékek között, a korábbi 
tanulm ányokban és a mi vizsgálatunkban is összefüggés 
volt kim utatható a betegség stádiuma, fennállása és a 
csont ásványianyag-tartalma között. M indezek, arra utal
nak, hogy maga a májbetegség -  részben eddig ismeret
len mechanizmusok révén -  tehető felelőssé a betegségben 
megfigyelhető szkeletális eltérésekért.

4. táblázat: A kezdetben osteoporosis (t-score >-2,5) és nem osteoporosis postmenopausás PBC-s betegekben mért átlagos éves csontvesztés 
mértéke (%-ban) és a csontturnover mértékét mutató vizelet piridinolin/kreatinin (pir/c) és deoxipiridinolin/kreatinin (D-pir/c) értékei

%-os éves értékcsökkenés

n Életkor Stádium pir/c D-pir/c L2-4 femur radius

Kezdetben 7 65 ± 10 3,3 173 ± 126 45,2 ± 49,3 -1,7 ± 2,6 -1,5 ± 2,6 -2,1 ± 1,8
osteoporosis 
Kezdetben nincs 
osteoporosis

10 57 ± 9 2,6 106 ± 48,5 18,3 ± 6,6 -0,02 ± 0,08 -0,5 ± 2,5 -1,6 ± 1,4

P 0,16 0,08 n.s. n.s. n.s.

n = betegek száma; pir/c: pmol piridinolin/m m ol kreatinin; D-pir/c: pm ol deoxipyridinolin/mmol kreatinin; stádium = a májbetegség „átlagos” 
stádiuma; érték = átlag ±SD;é n.s. = nem  szignifikáns
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Egyre több adat utal arra, hogy a citokinek befolyásolják 
a csont-anyagcserét. A proinflammatorikus citokinek közül 
az IL-l-béta, a TNF-alfa és az IL-6 fokozzák az osteoclastok 
aktiválását és osztódását, ezúton az osteoporosis irányá
ba hatnak (1,35). Ezzel összhangban van, hogy PBC-s be
tegek szérumában emelkedett IL-6- és TNF-alfa-szintről 
számoltak be (37). Nem lehet tudni azonban, hogy loká
lisan milyen a citokinek koncentrációja és hatása. A kérdés 
bonyolultságát mutatja, hogy osteoporosisos betegekből 
és kontrollszemélyekből származó osteoblastsejtek in vitro 
citokin-produkciójában nem találtak különbséget (36). 
Még sok vizsgálat szükséges, hogy a citokinek szerepét 
tisztázni lehessen az osteoporosis kialakulásában.

Az osteoporosis kialakulásában örökletes, genetikai 
tényezők szerepe sem zárható ki. Egy tanulm ányban a 
D-vitamin-receptor génjének Bsm I polimorfizmusát vizs
gálva a kontrollcsoporthoz képest PBC-s betegekben lé
nyegesen gyakoribb volt a B alléi jelenléte (kontrollcso
portban BB: 16%, Bb: 47%, bb: 37%; PBC-ben BB: 45%, 
Bb: 32%, bb: 22%) (16). A vizsgálatok alapján a B alléi je
lenléte alacsonyabb BMD-vel, így az osteoporosis foko
zott jelenlétével hozható kapcsolatba (5). Eddigi ismeretek 
szerint PBC-s betegekben a csontvesztés multifaktoriális 
folyamat, de pontos mechanizmusa nem ismert.

A terápia kérdéséről
A PBC kezelésében új korszakot nyitott az ursodeoxychol- 
sav-kezelés bevezetése. Nagy m ulticentrikus nemzetközi 
tanulm ányok alapján az ursodeoxycholsav-kezelés nem 
csak a laboratórium i adatokat és az életminőséget javítja, 
hanem  lassítja a betegség lefolyását és megnöveli a m áj
transzplantációra való alkalmasság idejét is (12, 28). A 
betegeink mindannyian kaptak ursodeoxycholsav-keze- 
lést. Természetesen ez a kezelés az alapbetegséget nem 
gyógyítja meg és a csontbetegségre gyakorolt kedvező 
hatását sem bizonyították még klinikai beteganyagon.

Fontos a D-vitamin  és a kalcium  szérumszintjének 
m onitorozása és a szükség szerinti pótlás (21, 25). Iro
dalmi adatok szerint a betegek D-vitamin-igénye változó, 
ezért a kezelésnek is individuálisnak kell lennie. Általában 
1-1,5 g/napnak megfelelő elemi kalcium bevitele elegendő.

Ösztrogének adása a mellékhatások (közöttük a cho
lestasis) m iatt ellentmondásos, bár egy kis esetszámú 
vizsgálatban hatását kedvezőnek találták PBC-s betegek
ben (15). A hatásmechanizmus talán részben az IL-6-ter- 
melés gátlásán keresztül valósul meg, más elképzelések 
szerint fontosabb az osteoclastok IL -l-re adott válaszá
nak gátlása (32). Aű/dfom'n-terápiának semmilyen ked
vező hatása nem  volt 6 hónapos utánkövetés során (4). 
Fluorid adása hasonlóan eredménytelen volt, ugyanak
kor egy kétéves utánkövetéses vizsgálatban az etidronat 
-  talán részben az osteoblastok IL-6-termelésének gátlá
sa által (27) -  hatásosnak bizonyult a további csontvesz
tés megelőzése szempontjából (11).

Konklúzió
Összefoglalva, az osteoporosis előfordulása az általunk 
vizsgált postm enopausás PBC-s nőbetegekben, a nem 
zetközi adatokhoz hasonlóan, gyakori volt. A csontvesz
tés éves mértéke tendenciaszerűen elsősorban azokban a 
betegekben volt fokozott, akikben már a vizsgálat kezdetén 
osteoporosis volt kim utatható. Ezekben a betegekben a 
májbetegség többnyire előrehaladottabb stádiumban volt.

Ilyen betegekben a kalcium- és D-vitamin-kezelés mellett a 
postm enopausás osteoporosis kezelésében bevált gyógy
szerek adása indokolt.

A munka az OTKA T022453 és a ETT02-510/96 támogatásával 
készült.
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Helyreigazítás

Lugosi László dr. és Molnár Imre dr.: Terápiás és preventív klinikai vizsgálatok metaanalízise (Orv. Hetik, 141,51, 2779-2784.) című 
tanulmány „Mintapéldák” rész képletei hibásan jelentek meg.

Az említett rész helyesen;

Mintapéldák
Az orvostudományi kutatási vagy klinikai vizsgálatok meta- 
analízisének illusztrálására: (i) folytonos változóval mért keze
lések hatásának modelljét és (ii) dichotom változóval értékelt 
védőoltás hatásának modelljét mutatjuk be. A modellek adatai
nak értékelését statisztikailag validáló szoftverrel végeztük 
(14).

Magyarázat a metaanalízist bemutató két táblázatban sze
replő statisztikai fogalmak és nullhipotézisek (H0) értelmezésé
hez. Az alább megadott alapképletekhez több, a varianciákkal 
és a mintaelemszámokkal súlyozott összetett képlet tartozik 
(5). Az összes képlet leírását a szerzők kérésre elküldik. 

Jelölések:
n: vizsgálatok száma
i, c: az i hatás és a közös hatás indexei (i = l...n)
Hj, Hc: az i és a közös hatások jelölése
var (H;), var (Hc): az i és a közös hatások varianciája 
H (LL, UL): a hatások konfidenciahatárai (2 a  szinten)
w: a hatások súlyozó faktora

Az 1. táblázathoz folytonos változóval mért vizsgálat esetén: 
Asszociáció fix  modellben. Ha:z = HC / ^/(var (HJ); azaz, az

egyes vizsgálatok kezelt és kontrollcsoport átlagérték különb
ségeire becsült standard hatásokból számított közös standard 
hatás értéke = 0,0.

Homogenitás fix modellben.

H„:X2„ - , = É  (H ,-H ()2/var(H ,);
i—l

azaz, az egyes vizsgálatok standard hatásai azonosak.
Random modellek. Az asszociáció és a homogenitás H0 kép

letei a random modellben azonosak a fix modell képleteivel. A 
random modell, a fix modellel ellentétben, nem tételezi fel azt, 
hogy a standard hatások azonosak, csak azt, hogy normális el
oszlást követnek. Az eltérés a varianciák számításában van.

A hatást értékelő' metaanalízis modellek összehasonlítását 
az asszociációra és homogenitásra kiszámított minimális p- 
értékek alapján végzik.

A 2. táblázathoz dichotom változóval meghatározott vizs
gálatok hipotézisvizsgálata esetén:

2x2-es táblázatból
a b
c d

a kezeléshatások különbsége:

Oltottakból (kezeitekből) beteg %: a/a+b
Nem oltottakból (nem kezeitekből) beteg %: c/c+d
Relatív-Risk (RR): (a/a+b)/(c/c+d)
Védőhatás (VH) %-ban: 1-RR

Stouffer: z = ^ a b s ( z / Vn; ahol: zf a 2x2-es táblázatok
í= 1

z-értékei.

F i s h e r : =—2 *  ^  1 n(p ,); ahol: p, a zr hez tartozó p-érték.
1=1

Asszociáció; ln  (RR)
n n

Ha\y\ = ( ^ w ( * Hí )2 l azaz, az egyes vizsgálatok kezelt
i=l i=/

és kontrollcsoportjai RR-értékeiből számított közös InRR = 0,0. 
Homogenitás; In (RR)

tf0;x2- . = í > ,  * h ? ~ ( £ wí * h 'Y '  í > .
1=1 1=1 i = l

azaz, az egyes vizsgálatok táblázataiból becsült RR-értékek 
egymással azonosak.

Asszociáció és homogenitás a „Risk-Diff.”alapján. Az elv az 
In (RR) értékelésével azonos. A különbség csak a H, és a 
var(Hj) értékeket számító és behelyettesítő formulában van.

A módszerek (modellek) összehasonlítását az asszociációs és 
a homogenitás vizsgálatokra kiszámított ̂ -értékekhez tartozó 
p-értékek alapján végzik.

A hibáért a szerzők és olvasóink elnézést kérjük.
Szerkesztőség
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DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK

Helicobacter pylori cagA, vacA genotípusának 
meghatározása real-time PCR módszerrel

Ruzsovics Ágnes dr., Molnár Béla dr., Unger Zsuzsa dr., Tulassay Zsolt dr. és Prónai László dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika 
(intézetvezető: Tulassay Zsolt dr.)

A Helicobacter pylori (H. pylori) cagA génjének jelenléte 
fokozza a gyomornyálkahártya proliferációját és a bakté
rium virulenciájának mutatója, a vacA gén súlyos gyo
mornyálkahártya-gyulladást idéz elő. E tanulmány célja a
H. pylori cagA, valamint vacA genotípusának meghatá
rozása real-time PCR-tech ni kával, a dupla szálú DNS 
(dsDNS)-specifikus SYBR Green I. festéket alkalmazva. Az 
eredményeket két immunhisztokémiai módszerrel vetet
ték össze. A szerzők 43 beteg paraffinba ágyazott szö
vetmintáit vizsgálták szövettani, epidermális növekedési 
faktor-receptor (EGFR), proliferáló sejtmag antigén (PCNA) 
immunhisztokémiai módszerrel és real-time PCR olva
dáspont-analízissel LightCycler™ készüléken. A PCR és a 
szövettani diagnózis eredményei cagA esetében 57%-ban, 
vacA esetében 58%-ban egyeztek. Statisztikailag szigni
fikáns különbséget találtak a gyomornyálkahártya gyul
ladása és a fokozott sejtproliferáció között (p = 0,02). A 
szövettani diagnózis és a baktérium genotípusa közötti 
kapcsolat vizsgálatakor cagA jelenlétében a gastritis cso
portban (p = 0,003), vacA jelenlétében az intestinalis 
metaplasia csoportban találtak szignifikáns különbséget 
az ép epithelhez viszonyítva (p = 0,045). Intestinalis 
metaplasia esetében a cagA jelenléte és az EGFR expresszió
ja szignifikáns kapcsolatot mutatott (p = 0,0418). Ered
ményeik is alátámasztják, azt a megfigyelést, mely arra 
utal, hogy cagA-pozitív H. pylori törzzsel történő fertő
zés fokozott sejtproliferációt vált ki és növeli az intes
tinalis metaplasia kialakulásának esélyét. A vacA-pozitív
H. pylori fertőzés gátolja az EGFR szignáltranszdukciós 
folyamatait, amelyek befolyásolják a mucosa regeneráció
ját. Intestinalis metaplasia és gyomorrák esetében az 
EGFR és a H. pylori szerepe nem teljesen tisztázott. A 
szerzők módszere alkalmasnak látszik a H. pylori genotí
pusának meghatározására.

Kulcsszavak: Helicobacter pylori, genotípus, real-time PCR, immun- 
hisztokémia

A H. pylori jelenléte nem jelenti törvényszerűen azt, hogy 
H. pylori-val asszociált betegségek is kialakulnak. En
nek több oka közül a gazdaszervezet heterogén genetikai 
tényezői, a betegek eltérő szociális helyzete és a különbö
ző H. pylori genotípus jelenléte a legfontosabbak. A H. 
pylori különböző genotípusai napjainkban a vizsgálatok 
előterébe kerültek a gyomornyálkahártya-epithelsejt ká
rosodásában betöltött fontos szerepük miatt. Számos vizs
gálat m utatta, hogy a cagA gén (cytotoxin associated

Determination of cagA, vacA genotypes of Helico
bacter pylori with real-time PCR method. Presence of 
cagA gene of Helicobacter pylori (H. pylori) increases 
proliferation of stomach mucosa and it is an index of 
raised virulence of the bacteria. The vacA gene of H. 
pylori induces a serious inflammation of stomach. The 
purpose of this study was to determine cagA and vacA 
genotypes of H. pylori using real-time polymerase chain 
reaction (PCR) method with the double strain DNA- 
(dsDNA) binding SYBR Green I. dye. Results were com
pared with those of two immunohistochemical methods. 
43 patients' paraffin embedded biopsy tissue samples 
were examined by histology, epidermal growth factor 
receptor (EGFR), proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 
immunohistochemistry and melting curve analysis of 
real-time PCR using LightCycler instrument. Results of 
histology and real-time PCR from gastric biopsies corre
lated in 57% of cag acases and in 58% of vac cases. Sig
nificant difference was detected between normal and 
gastritis cases in the presence of cagA gene (p = 0.003) 
and between normal epithel and intestinal metaplasia 
cases in the presence of vacA gene (p = 0.045) by inves
tigation of association of histology and genotype of bac
terium. Statisticaly significant difference (p = 0.02) was 
found between increased cell proliferation and the pre
sence of gastritis. Significant correlation was found be
tween the presence of cagA gene and EGFR expression in 
intestinal metaplasia cases (p = 0.0418). Results under
lie the statistics that infection with cagA positive H. 
pylori strain increases the cell proliferation on the sto
mach mucosa and raises the chance of development of 
intestinal metaplasia. Infection with vacA positive H. 
pylori inhibits the signal-transduction pathway of EGFR, 
which influences mechanisms of mucosa repair. The role 
of EGFR and H. pylori infection is yet unclear in intestinal 
metaplasia and cancer. The authors' method seem to be 
suitable for determination of genotypes of H. pylori.

Keywords: Helicobacter pylori, genotype, real-time PCR, immuno
histochemistry

gene) jelenléte a növekvő virulencia m u ta tó ja  és egyben 
stimulálja a m ucosa sejtproliferációját, am ely  a malignus 
transzformáció kialakulásának kedvez (13). A vacA gén 
(vakuolizáló citotoxin) súlyos gyomornyálkahártya-gyul
ladást okoz (13, 18). A baktérium fekélyképződést előse
gítő és a fekély gyógyulását gátló hatásának mechanizmusa 
azonban még nem  teljesen ismert. A gyom ornyálkahár
tya védekező m echanizm usa és a folyam atos sejtmegúju
lás és proliferáció felelős a mucosa in tegritásának  fenn-
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tartásáért és a gyulladás, va lam in t a fekély gyógyulásáért. 
E m echanizm us legfontosabb tényezője az epiderm ális 
növekedési faktor (epiderm al grow th factor; EGF) és re 
ceptora (EGFR). A nyálkahártya-sérülés helyén az EGFR 
eloszlása megváltozik, a helyileg felszaporodó EGF foko
zott EGFR-expressziót vált k i (3).

Az 1980-as évek eleje óta a molekuláris biológiai eljárások 
robbanásszerűen fejlődtek. A nukleinsav-kimutatási módsze
rekben hatalmas előrelépést jelentett a szenzitívpolimeráz lánc
reakció (polymerase chain reaction; PCR) kidolgozása. A reak
ciótermékek specifikus detektálásán kívül napjainkban azonban 
felmerült a gyorsaság, egyszerűség, biztonság, kvantitativitás 
és reprodukálhatóság igénye is. A real-time PCR, vagy Light- 
Cycler , amely a leggyorsabb thermocycler, megfelel ezeknek 
az elvárásoknak. A legfontosabb jellemzője ezen új, a fluoresz
cencia elvén működő technológiának, hogy egyazon reakció
kapillárisban történik az amplifikáció és a kiértékelés folyama
ta. A PCR folyamán a reakcióelegyhez adott fluoreszcens festék 
gerjesztővé válik és a keletkező fluoreszcens jeleket a készülék
be beépített Rodenstock fotométer real-time detektálja. A mű
szer által létrehozott kinetikus görbe kvantitatív értékelésre is 
alkalmas, egy előzetesen felvett kalibráció és a beépített soft
ware segítségével (1, 5). A készülék olvadáspont-analízisre is 
lehetőséget ad, azáltal, hogy a hőmérséklet lassú, denaturációig 
történő emelésének hatására a fluoreszcens emisszió hirtelen 
lecsökken annál a hőmérsékletnél (olvadási hőmérséklet; Tm), 
ahol a festék ledisszociál a templátról. Ezen változás negatív deri
váltját ábrázolja a készülék olvadási görbeként (melting curve [12]).

Tanulmányunkban a real-tim e PCR olvadáspont-ana
lízis m ódszerét alkalmaztuk H. py lori különböző genotí
pusának meghatározására paraffinba ágyazott biopsziás 
szövetmintából. A fluoreszcens protokollhoz dupla szálú 
DNS (dsDNS)-specifikus festéket (SYBR Green I) hasz
náltunk, am ely a PCR során képződő  DNS-kettősszálhoz 
kötődve válik gerjesztővé (7). Eredményeinket összeve
tettük az endoszkópos és szövettani diagnózissal, valamint 
az EGFR és az epithelsejtek proliferációs képességét bem u
tató proliferating cell nuclear an tigen  (PCNA) im m un
hisztokém iai festés eredményével.

Anyagok és módszerek
43 beteg (21 férfi, 22 nő, átlagéletkor: 62,2 [25-89] év) gaszt- 
roszkópos biopsziás mintáit vizsgáltuk. A paraffinba ágyazott 
szövetmintákat a szövettani diagnózis alapján csoportosítot
tuk a következőképpen: ép gyomorepithel (n = 3), krónikus 
gastritis (n = 12), krónikus gastritis intestinalis metaplasiával 
(n = 3), H. pylori-asszociált gastritis (n = 17), H. pylori-asszo- 
ciált gastritis intestinalis metaplasiával (n = 6) és gyomor- 
carcinoma (n = 2). A H. pylori meghatározását ureáz gyors
teszttel, valamint módosított Giemsa-festéssel történő szövettani 
értékeléssel végeztük.

Real-time PCR protokoll
A paraffinblokkokból három, egyenként 10 pm vastagságú met
szetet vágtunk és helyeztünk Eppendorf csőbe. A deparaffi- 
nálás a hagyományos xilol és abszolút alkohol segítségével történt.

A nukleinsav izolálását a biopsziás mintákból a High Pure 
PCR Template Preparation Kittel (Roche Molecular Bioche
micals, Germany) végeztük, a gyártó ajánlása alapján. Az izolálás 
során a bakteriális DNS feltárására lizozim enzimet (Sigma- 
Aldrich Chemie GmbH., Germany) használtunk. így 200 pl izo
lált genom DNS-t nyertünk, amelyből 2 pl aliquotot adtunk a 
PCR-hez. A templát DNS koncentrációját 260 nm-en spektro
fotometriás módszerrel határoztuk meg. A korábban már kö
zölt primereket alaptisztítással és sómentesítve szintetizáltat- 
tuk (Amersham Pharmacia Biotech, Germany) (4,13). A szenz 
5’-ATA ATG CTA AAT TAG ACA ACT TGA GCGA-3’ és az 
anti-szenz 5’-TTA GAA TAA TCA ACA AAC ATC ACG CCAT-3’
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1. ábra: cagA (297 bp) és vacA (259 bp) génszakasz kimutatása, 
gélelektroforézis
1: DNA Molecular Weight Marker VIII. (0,019-1,11 kbp), 2-5: cagA 
kimutatása (2: negatív kontroll, 3: cagA+ szövetminta, 4: 26 695 H. 
pylori, 5: TK 1054 H. pylori), 6-9: vacA kimutatása (6: negatív kontroll, 7: 
vacA- szövetminta, 8: 26 695 H. pylori, 9: TK 1054 H. pylori)

primer a 297bp molekulasúlyú IcagA génszekvencia kimutatá
sára alkalmas, amely a cagA gén középső régiójának jelenlétét 
reprezentálja. A 259bp molekulasúlyú vacA gén kimutatására a 
vacA szenz primer: 5’-ATG GAA ATA CAA CAA ACA CAC-3’ 
és az anti-szenz 5’-CTG CTT GAA TGC GCC AAAC-3’ prímért 
használtuk. Pozitív kontrollként a 26 695 és a TK 1054 cagA+, 
vacA+ H. pylori törzs 15 x 107baktérium/ml (0,5 McFarland), 8,02 
pg/ml DNS koncentrációjú oldatát alkalmaztuk. A negatív kont
roliban a templát DNS-t PCR-vízzel helyettesítettük. A kontrollok 
és a primerek alkalmazhatóságát gélelektroforézissel ellenőriztük 
(1. ábra).

A 20 pl PCR reakcióelegy a LightCycler-DNA Master SYBR 
Green I. Kit (Roche Molecular Biochemicals, Germany) leírásá
nak megfelelően 2-2 pl prímért (0,5 pM végkoncentrációjú), 2 
pl genom DNS-t, 2,4 pl 4mM koncentrációjú MgCl2-oldatot és 2 
pl SYBR Green I festékoldatot tartalmazott. A kit festékoldata 
magában foglalta a nukleotidokat, Taq DNA polimerázt és a 
reakciópuffert. A reakcióelegy 5 pl-ét üvegkapillárisba pipet- 
táztuk (Idaho Technology, Idaho Falls, USA), majd rövid cent- 
rifugálás után a LightCycler LC 24 készülékbe helyeztük (Idaho 
Technology, Idaho Falls, USA). CagA-kimutatás esetén az ampli- 
fikáció 94 °C, 2 s denaturációs (46 °C, 4 s) közelítés és (72 °C, 12 
s) extenziós lépésből, vacA esetén 94 °C, 0 s denaturációs (45,5 
°C, 3 s) közelítés és (72 °C, 10 s) extenziós lépésből állt 40 cikluson 
keresztül. A fluoreszcens jelet minden ciklus extenziólépésének 
végén detektáltuk az Fl/1 szűrőt használva. Az amplifikációt 
olvadáspont-analízis követte a hőmérséklet lassú (0,1 °C/s) 
emelésével, cagA esetén 56-tól 94 °C-ig, vacA esetében 55-től 94 
°C-ig. A fluoreszcenciát folyamatosan detektáltuk (6, 8, 11). A 
teljes vizsgálati idő mintegy 1,5 órát vett igénybe.

Immunhisztokémia
A paraffinba ágyazott biopsziás szövetmintából 4 pm vastagsá
gú metszetek kerültek tárgylemezre. Az immunhisztokémiai 
festést megelőzően a metszeteket deparaffináltuk a hagyomá
nyos xilol és rehidráló alkoholsor segítségével.

EGFR
Deparaffinálás után az endogén peroxidáz blokkolására 30%-os 
hidrogén-peroxid-metanolos kezelés történt 30 percig. Fosz- 
fátpufferes (phosphat-buffer saline; PBS) lemosást követően a 
mintákat kétszer 7 percig citrát-pufferbe (Antigen Retrieval 
Citrate, Biogenex) helyeztük. Ismételt PBS-es lemosás után a 
mintákat kecskeszérummal 20 percig, szobahőmérsékleten inku- 
báltuk, majd ezt az elsődleges antitest 1:100 arányú hígításával 
másnapig szobahőmérsékleten folytattuk (Kirkegaard & Perry 
Laboratories, Inc., USA). PBS-sel történő lemosás után 60 per
cig a másodlagos antitesttel inkubáltuk. A minták lemosása 
után 45 percig streptavidin peroxidázzal inkubáltuk (LSAB2 
Kit Peroxidase, DAKO). Végső PBS-es lemosás után az EGFR 
antigéneket DAB-oldattal tettük láthatóvá, valamint hematoxy- 
linnel háttérfestést végeztünk. Pozitív kontroll egy ismert EGFR- 
pozitív pancreastumoros szövetminta volt, negatív kontroll-
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ként ugyanazt az EGFR-pozitív pancreas-tumorszövetet hasz
náltuk, azonban elsődleges antitest helyett PBS-ben inkubáltuk.

A minták kiértékelését a korábban már leírt módon, a mucosa 
6 különböző részén 500, egymást követő sejt számlálásával vé
geztük, a pozitív sejtek számának százalékos aránya alapján. A 
kiértékelést két, egymástól független vizsgáló végezte a szövet
tani diagnózisok ismerete nélkül (3,15).

PCNA
A deparaffxnálást követően 30%-os hidrogén-peroxid-metanol 
1:100 arányú hígításával blokkoltuk az endogén peroxidáz ha
tását, majd a mintákat citrát-pufferben (pH 6,0) mikrohullá
mon inkubáltuk (750 Watt; 5 percig). PBS-es lemosás után a 
nem specifikus antitestek lekötését 20 percig 1%-os bovin szé- 
rumalbuminnal végeztük. Ezután a metszeteket 1:80 arányban, 
normál szérumban hígított anti-PCNA antitesttel (Monoclonal 
Mouse Anti-PCNA Clone PC 10, DAKO) 90 percig 37 °C-on 
inkubáltuk. A minták biotinizált másodlagos antitesttel (anti- 
nyúl és anti-egér IgG) 30 percig, majd PBS-es lemosás után 
streptavidin konjugált peroxidázzal 25 percig inkubáltuk 
(LSAB2 Kit Peroxidase, DAKO). Végső PBS-es lemosás után a 
metszeteket 15 percre aminoetilkarbazol (AEC)-ba helyeztük, 
háttérfestésnek hematoxylint használtunk. Pozitív kontroll egy 
ismert PCNA-pozitív metszett volt, negatív kontrollként az el
sődleges antitest helyett a PBS-ben inkubált metszet szolgált. A 
proliferáció kiértékeléshez használt PCNA LI (labeling index) 
értékét a pozitív sejtek %-os aránya adta (3, 17).

Statisztikai értékelés
Az eredmények kiértékeléséhez a CSS Statistica software prog
ram ANOVA módszerét, a kétmintás t-próbát, korrelációanalí
zist és a x2-próbát használtuk. A nullhipotézist a p < 0,05 eredmény 
esetén vetettük el. További értékeléshez az LSD (least squares 
deviation)-tesztet alkalmaztuk.

Eredmények
H. pylori cagA és vacA genotípusának m eghatározását 
végeztük fluoreszcens monitorozással a real-time PCR-DNS 
amplifikációs és olvadáspont-analízis módszerével, dup
la szálú DNS-specifikus SYBR Green I. festéket alkalmaz
va. Az amplifikáció 40 ciklusát kísértük figyelemmel, a 
m in ták  genom DNS-ét templátmentes kontro llt használ
va. A fluoreszcens jelet az amplifikáció m inden egyes 
ciklusának extenziós fázisa végén m értük, amely expo
nenciálisan növekedett azon ciklusnál, amelynél a kere
sett term ék felhalmozódott (16). A fluoreszcencia cagA 
esetében a 28. ciklusnál, míg vacA m eghatározásánál a 
30-32. ciklusnál m utato tt növekvő tendenciát, amint a 
SYBR Green I. kötődött a dupla szálú am plikonokhoz. Ez 
a fluoreszcencia-növekedés a DNS-mentes kontrolinál 
elm aradt. Az amplifikált termék olvadási hőm érsékleté
nek meghatározása közvetlenül követte a PCR utolsó 
ciklusát. A minta lassú melegítésének hatására  a fluo
reszcencia gyorsan csökkent, amint a festék levált a szét
váló dsDNS szálakról. Az olvadási hőm érsékletnél a fluo
reszcencia kinetikája hirtelen megváltozott. E markáns 
változás amplikon-függő, általában a 70-90 °C-os tarto
m ányba esik. A detektált fluoreszcens jel negatív deri
váltját a készülék software olvadási görbeként ábrázolja. 
Az olvadási hőm érséklet vizsgálata alapján elkülöníthe
tők  a specifikus és nem  specifikus reakcióterm ékek. A 
nem  specifikus term ékek olvadási görbéje széles, hiány
zik a határozott fluoreszcenciaátmenet és az alacso
nyabb hőmérsékleti tartományba esik. Ezzel szemben a 
specifikus PCR-termékek olvadási görbéje a Tm-nél éles 
átm enetet m utat és a fluoreszcencia h irtelen a háttér

2. ábra: H. pylori cagA genotípusának meghatározása real-time 
PCR olvadáspont-analízis módszerével
Felső grafikon a fluoreszcenciát ábrázolja a hőmérséklet függvényében, 
az alsó grafikon ennek negatív deriváltját mutatja, amely az ampiikonra 
jellegzetes olvadási görbét adja. 70-78 °C tartományban a nem 
specifikus termékek széles olvadási görbéje látható.

szintre esik (10, 12). A cagA olvadási hőm érsékletét 80,2 
°C-nak, vacA Tm-jét 87,1 °C-nak találtuk. A negatív kont
roll m inden esetben széles olvadási csúcsot m utato tt az 
alacsonyabb hőm érsékleti tartom ányban (2. és 3. ábra). 
CagA és vacA primereket használva PCR amplifikációs ter
mék csak a H. pylori templát DNS esetén volt kimutatható, 
más baktérium ok (E. coli, Campylobacter coli, Campylo
bacter jejuni, Streptococcus A és Streptococcus B) nem ad
tak pozitív eredm ényt (4. ábra). A m inták genotípusának 
m eghatározása a real-tim e készüléket használva, 1,5 óra 
alatt teljesül, szem ben a hagyományos PCR 6 órás proto
kolljával.

Hisztológia, real-tim e PCR és im m unhisztokém iai fes
tés összehasonlítását végeztük el biopsziás mintákból. 
LightCycler-rel végzett vizsgálattal 23 m in ta  volt cagA- 
pozitív és 9 m inta vacA-pozitív, 4 esetben m indkét gén 
kim utatható volt. A hisztológia és a real-tim e PCR ered
m énye egyezett a cagA meghatározásánál az esetek 57%- 
ában (14 pozitív és 11 negatív), vacA vizsgálatakor az ese
tek 58%-ában (7 pozitív, 18 negatív). M indkét gén kimu
tatásánál 18 esetben adódott eltérés a PCR eredménye és 
a baktérium  szövettani kimutatása közö tt (1. táblázat). 
Szignifikáns összefüggést a baktérium  genotípusa és a 
hisztológiai baktérium  kimutatása között sem  cagA (p = 
0,90), sem vacA (p = 0,10) esetében nem  találtunk. A szö
vettani diagnózis és a baktérium genotípusa közötti kap
csolat vizsgálatakor cagA jelenlétében a gastritis-csoportban 
(p = 0,003), vacA jelenlétében az intestinalis metaplasiás
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3. ábra: H. pylori vacA genotípusának meghatározása real-time 
PCR olvadáspont-analízis módszerével 
Felső grafikon: fluoreszcencia a hőmérséklet függvényében, alsó 
grafikon: ennek negatív deriváltja.

gastritis esetén találtunk szignifikáns különbséget az ép 
epithelhez viszonyítva (p = 0,045) (2. táblázat). A foko
zott sejtproliferáció és a nyálkahártya-gyulladás jelenléte 
között szignifikáns kapcsolatot találtunk (p = 0,02), cagA 
jelenlétében a kapcsolat p = 0,05-nek adódott. A vacA je 
lenléte és az EGFR expressziója között szoros, de nem  
szignifikáns negatív korrelációt találtunk (p = -0,06). 
Intestinalis metaplasiás m in ták  esetében a cagA jelenléte 
és az EGFR expressziója között szignifikáns különbség 
volt k im utatható (p = 0,0418) (3. táblázat).

Megbeszélés
A H. pylori-fertőzés késlelteti a fekély gyógyulását és le
hetőséget terem t a fekély k iú ju lására . Számos vizsgálat 
fokozott sejtproliferációt igazolt H. pylori-asszociált gast- 
ritisben, azonban ez inkább a gazdaszervezet következ
ményes válasza a sejtkárosodásra, m intsem  a baktérium 
közvetlen hatása (17). A b ak té rium  toxikus hatása köz
vetlenül gátolja az epithelsejtek proliferációs képességét, ez
zel kedvez a fekélyképződésnek és késlelteti annak gyógyu
lását (15, 17). A fertőzött gyomornyálkahártyán fokozódik 
az EGFR-expresszió, ez azonban nem  tudja ellensúlyozni 
a H. pylori hatását, mivel a baktérium  csökkenti a gyomor- 
epithel EGF-stimulálta sejtproliferációját, az EGF specifi
kus kötődését a receptorához, valam int gátolja az EGF 
szabályozta szignáltranszdukciós reakció-utat. Ezeket a 
hatásokat különösen a vacA genotípushoz tartozó H. 
pylori törzsek esetén mutatták k i (18). A H. pylori szere
pe a fekélybetegség kialakulásában további kérdéseket is

-dF/dT vs Temp

4. ábra: cagA és vacA gén kimutatása különböző 
baktériumokból real-time PCR olvadáspont-analízis 
módszerével
Felső grafikonok: vacA-kimutatás, alsó grafikonok: cagA-kimutatás. 
(1. H. pylori, 2. H. pylori, 3. E. coli, 4. Campylobacter coli, 5. 
Campylobacter jejuni, 6. Streptococcus A, 7. Streptococcus B)

felvet, mivel a fekélyképződés folyamatát a nem  szteroid 
gyulladásgátlók (NSAID) szedése is jelentősen befolyá
solja (4). Mivel a baktérium  fekélyképződésben betöltött
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1. táblázat: Szövettani vizsgálattal megállapított H. pylori-status 
és PCR cagA-, vacA-meghatározás eredményeinek összehasonlítása

Szövettan

H. pylori

pozitív negatív
összesen

PCR
vacA pozitív 7 2 9
vacA negatív 16 18 34
Összesen 23 20 43

PCR
cagA-pozitív 14 9 23
cagA-negatív 9 11 20
Összesen 23 20 43

2. táblázat: A H. pylori genotípusai és a szövettani csoportok 
közötti kapcsolat, x -próba

Szövettan CagA VacA 
l.ép  epithel l.ép  epithel

1. ép epithel -

2. gastritis p = 0,0036 N.S. p = 0,1824 N.S.
3. gastritis intestinalis 
metaplasiával

p = 0,6831 N.S. p = 0,0455

4. carcinoma P = 0,6717 N.S. p = 0,4795 N.S.
szignifikáns különbség: <0,05 
N.S.=nem szignifikáns

3. táblázat: Intestinalis metaplasiás és gastritises minták 
H.pylori-genotípusa és az immunhisztokémiai festések átlag- és 
szórásértékei

PCNA átlag 
és szórás

EGFR átlag 
és szórás

Intestinalis metaplasia
cagA-negatív 49,33 ± 27,54 27,80 ± 31,60*
cagA-pozitív 50,84 ± 12,22 56,33 ± 26,65*
vacA-negatív 46,86 ±21,68 43,85 ± 29,81
vacA-pozitív 7,115 ± 0,0 1,0 ± 0,0

Gastritis
cagA-negatív 52,74 ± 22,01 41,60 ± 24,08
cagA-pozitív 52,37 ±21,19 45,88 ± 19,79
vacA-negatív 46,80 ± 19,29 44,32 ±21,84
vacA-pozitív 62,77 ± 20,81 44,40 ± 20,59

•szignifikáns különbség: p<0,05

szerepe részleteiben még nem  ismert, a figyelem a H. 
pylori különböző genotípusainak megismerése felé tere
lődött. A számos vizsgálómódszer mellett a real-time 
PCR a vizsgálatok új távlatait nyitotta meg.

M unkánkban a H. pylori cagA és vacA genotípusának 
m eghatározását végeztük, LightCycler készülék olvadás
pont-kim utatás módszerével, amely egyszerű termék-meg
különböztetési protokollt kínál. A kapott eredm ényeknek 
a hisztológiával és az immunhisztokém iai módszerek 
eredményeivel való összevetése szignifikáns negatív kor
relációt m utatott az EGFR expressziója és a vacA gén je
lenléte esetén. Intestinalis metaplasiás m inták vizsgála
takor a cagA jelenléte és az EGFR expressziója között 
szignifikáns különbséget találtunk. Szoros kapcsolat volt

kim utatható a cagA gén jelenléte és a fokozott sejtproli- 
feráció között, amely szignifikáns emelkedést m utato tt 
gyomornyálkahártya-gyulladás esetén. Szignifikáns kü
lönbséget találtunk gastritis és peptikus fekélybetegség 
kialakulása között vacA jelenlétében. Eredményeink egyez
nek azzal a megfigyeléssel, amely szerint a cagA-pozitív 
H. pylori törzzsel történő fertőzés fokozottabb sejtproli- 
ferációt okoz egyéb, olyan károsító tényezőkkel társulva, 
m int a fokozott szöveti szabadgyök-termelés vagy a csök
kent intragasztrikus aszkorbinsav-szint (13). A cagA fehérje 
legfontosabb tulajdonsága az IL-8 epithelialis kiválasztá
sát fokozó képessége, amely súlyos epithelkárosodáshoz 
vezet (14). Ismeretes, hogy a H. pylori-fertőzés szerepet 
játszhat az intestinalis metaplasia kialakulásában, annak 
ellenére, hogy a baktérium ritkán m utatható ki a meta- 
plasticus gyomornyálkahártyában. Az intestinalis metapla
sia területén a megváltozott millió, a szekretoros IgA fel- 
szaporodása, valamint a csökkent aciditás magyarázhatja 
a H. pylori kolonizációjának csökkenését. A szekretoros 
IgA felszaporodása a gyomornedvben fontos lehet a bak
térium epithelfelszínhez történő adhéziójának gátlásá
ban, a csökkent aciditás pedig gátolja a proliferációt. A 
H. pylori-szeropozitivitás (anti-H. pylori IgG) azonban 
igen gyakori intestinalis metaplasiás betegekben, holott 
az organizmus hisztológiai módszerrel nem  m utatható ki 
a gyomornyálkahártyából (9). Ismert a dysplasia és/vagy 
intestinalis metaplasia és a fokozott EGF-expresszió szo
ros kapcsolata, valamint az EGFR sejtproliferációt sti
muláló hatása, amely leginkább a protoonkogén c-fos és 
c-myc indukcióján keresztül valósul meg. Intestinalis 
metaplasia és gyomorrák esetében az EGFR és a H. py
lori-fertőzés szerepe és kapcsolata nem teljesen ismert, 
feltételezhetően a károsodott, m etaplasticus szövet el
veszti kontrollját a sejtnövekedés és proliferáció szabá
lyozása felett, ami daganat kialakulásának kedvez. Le
hetséges, hogy a H. pylori-fertőzés növeli a mucosa 
érzékenységét más mutagén és karcinogén tényezőkkel 
szemben (2). Leírták a vacA gén sejtproliferációt gátló 
képességét, azonban lényegesen jelentősebb az EGF re
ceptorához történő kötődése és az EGFR foszforilációját 
gátló hatása, amely gátolja a mucosalis repair m echaniz
m ust (3, 15). A real-time PCR vizsgálatunk eredm ényé
nek eltérése a hisztológiai vizsgálattal m egállapított H. 
pylori-statustól feltehetően a szövettani értékelés nem 
megfelelő érzékenységéből adódik. A real-tim e PCR- 
vizsgálat érzékenysége és kvantitatív analízis módszere 
további értékes információkkal szolgálhat a H. pylori je
lenlétéről és szerepéről. Az összetett H. pylori törzsekkel 
fertőzöttek arányát azonban még PCR-technikával is ne
héz felbecsülni, mivel: 1. csak egy biopsziás m in tát vizs
gálunk, amely nem informál a gyomor m ás részén meg
telepedett baktérium -törzsekről, 2. a cagA-pozitív és 
cagA-negatív H. pylori-törzsek szim ultán kolonizációra 
is képesek és a nagyobb denzitású „benövi” a kisebb sű
rűségű baktériumkolóniát, amely befolyásolja a PCR ered
ményét (13).

Eredm ényeink igazolják, hogy a H. pylori genotípusa
inak m eghatározása LightCycler készüléken szenzitív és 
igen gyors módszer, amelynek számos előnye van a ha
gyományos PCR-technikával szemben. Zárt kapilláris rend
szere m iatt jelentősen csökken a PCR-termékek konta
minációja, gyorsasága és olvadáspont-analízis módszere 
egyszerű term ékm egkülönböztetést tesz lehetővé.
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HORUS

A filantróp hóhér

A hivatásos hóhérokat a társadalm ak általában kirekesz
téssel és megvetéssel sújtották, ez azonban korántsem  
volt m indig és m indenütt így. A középkorban ugyanis -  
különösen a 14. század előtt -  esetenként és helyenként 
változott a szemlélet: az ítéletvégrehajtót vagy fizetett, 
hivatásos gyilkosnak bélyegezték s mint ilyet, érin thetet
lennek tarto tták  -  többnyire még a város falain belül sem 
lakhatott - ,  vagy pedig a jog és a hatalom képviselőjeként 
tekintettek rá, s félelemmel vegyes tisztelet ju to tt osztály
részéül (7). E tiszteletet növelhette a hóhér gyakori orvo
si-anatóm iai képzettsége is, amelynek főként két alapte
vékenysége, a kínzás és az ítélet-végrehajtás során vette 
hasznát, ám, amelyet gyakran a gyógyítás érdekében is 
alkalmazott. Az Európa-szerte (1-3), így hazánkban is 
elterjedt hiedelmek szerint ráadásul a hóhér bizonyos

mágikus gyógyító erővel is rendelkezett, sőt ezt az erőt 
egyes használati tárgyaira is képes volt „átv inni” (6). A 
hóhérok életadó, gyógyító erejébe vetett hit nyilván élet
kioltó tevékenységükkel függött össze: a mágikus gondolko
dásban ugyanis az ellentétek gyakran fonódnak össze elvá
laszthatatlanul. A hóhér, amellett, hogy mágikus erejével 
gyógyított, egyéb m ódokon is „praktizálhatott”: közre
működhetett „borbélyi”, sebészi tevékenységekben, példá
ul ficamok, törések, sérvek kezelésében, sokhelyütt a 
gyógyszerkészítéshez, fájdalomcsillapításhoz, a foghú
záshoz is értett (5), sőt -  gyepmesteri, szem etesi funkció
jában -  a korabeli városok köztisztaságáról is gyakran neki 
kellett gondoskodnia. Az ítéletvégrehajtó e közegészség- 
ügyi hatáskörét hazánkban egészen a m últ század köze
péig m egtartotta és bizony megesett, hogy nem  csupán

(Az alábbi fordítás latin eredetije a Pest M egyei Le
véltárban található, s a Vármegye 1740. évi üléseinek 
jegyzőkönyvében a 347. oldalon olvasható.)

„Felolvastatott továbbá a Magasságos Királyi Helytartó- 
tanács szeptember 28-án kelt értesítése, amelynek útján tud- 
tul adatik: nyomattassék ki azon doktorságról szóló oklevél, 
amelyet Ő Legszentebb Felsége nagylelkűen Josephus Caspar 
Fray, nagyszombati ítéletvégrehajtónak adományozott.

Az említett Magasságos Királyi Helytartótanács nevezett, 
kegyes leirata ugyanis, amely ezen gyülekezet aktáinak köte
tében al l .  szám alatt található, a következőképpen hangzik:

Tisztelt Nagyságos, Nagy tiszteletű, Tekintetes, Méltóságos, 
továbbá Nemes és Nemzetes Uraim! A Császári-Királyi okle
vél beterjesztett példányából nevezett Uraságaitok bővebben 
is kitudhatják, miszerint Ő Legszentebb Felsége, figyelembe 
véve s megfontolva, hogy Johann Joseph Gáspár Fray, eddigi 
ítéletvégrehajtó, aki Nagyszombat Szabad Királyi Városában él, 
azon 28 év folyamán, míg a nevezett városban lakott, igen 
sokakat szerencsésen kigyógyított legsúlyosabb kórságaik
ból, bajaikból, sebeikből és betegségeikből, továbbá midőn az 
említett Nagyszombat Városában halálos járvány dühön
gött, szavahihető tanúk bizonysága szerint is jelentős orvosi 
tevékenységet fejtett ki, Őfelsége úgy méltóztatott dönteni, 
hogy a nevezett ítéletvégrehajtót és általa élettársát, vala
mint mindkét nemű gyermekeit, továbbá örököseit is, külön
leges kegyével, királyi hatalma teljességével korábbi állapo
tából kiemeli, föloldja és a többi, tisztes állapotú emberrel 
közös és az ilyen embereket megillető jogokkal ruházza föl.

Avégett pedig, hogy ezen fentebb ismertetett kegyes kirá
lyi kivételezés (exemptio) másoknak is tudomására jusson, 
nevezett Uraságaitok saját hatáskörükben szintén gondos
kodjanak arról, hogy a döntés közhírré tétessék.

Kiadta a Királyi Helytartótanács, Pozsonyban, 1740. 
szeptember 28-án.

Nevezett Uraságtok jóakaratú és legszolgálatkészebb 
Nádasdy Lipót grófja (s. k.)

Brunszvik Antal grófja (s. k.)”

Orvosi Hetilap 2001,142 (10), 515-516. 515



egyszerű, tanulatlan emberek fordultak hozzá segítsé
gért. Kemény János emlékirataiból tudjuk, hogy Bethlen  
Gábor fejedelem vízkórját a lőcsei hóhérral próbálta gyó- 
gyíttatni (9). Magyary-Kossa Gyula, alapvető orvostörté
neti munkájában hosszasan és igen érdekesen ír a hóhérok 
hazai és külföldi gyógyító tevékenységéről (10). O lykor a 
hóhér sebészi munkáját szervezett keretek közt k ívánta  
végezni: m int Magyary-Kossa megjegyzi, 1582-ben a p o 
zsonyi hóhér a városi tanácshoz folyamodott, hogy ve
gyék fel a sebészek céhébe, s engedélyezzék neki az o rv o 
si gyakorlatot. „Sőt, mikor a nagyszombati egyetemen 
m egkezdődött az orvosi tanítás, az ottani hóhér fia, aki 
maga is gyakorolta apja mesterségét, szorgalmasan lá to 
gatta a bonctani és sebészeti előadásokat, m ígnem  az 
egyetem felírt a Helytartótanácshoz, hogy tiltsák ell ettől, 
m ert a hallgatóság irtózik tőle.” (8) (Ez 1771-ben tö r 
tént!) Magyary-Kossa arra is felhívja a figyelmet -  s ez 
szem pontunkból különösen érdekes - ,  hogy a hóhérnak  
elsősorban a járványok idején volt m ódja kiterjedt gyó
gyító tevékenységre, hiszen a diplom ás orvosok és a se 
bészek ilyenkor elég gyakran m egszöktek a rémítő és ve
szedelmes feladat elől.

Az alább olvasható -  Linzbauer gyűjteményében sem  
szereplő -  oklevél is egy hasonló pestisjárvány „gyüm öl
cse”. Magyary-Kossa is említi egy lábjegyzetében a tö r té 
netet, de a kedvezményezettet helytelenül debreceni íté 
letvégrehajtónak tartja, az évszám ban is téved, ráadásul 
a diplom a szövegét sem ism eri (11). E hiányosságokat 
igyekeztem orvosolni a jelen adatközléssel. Itt hívom  fel 
a figyelmet arra, hogy az eset egyáltalán nem egyedülálló,

Marék Antal (1903-1983), a „felvidéki" orvosíró

Trianon után az utódállamokban egymást követően in 
dultak meg a magyar nyelvű irodalm i folyóiratok, szo r
galmasan szerveződtek a kiadásra készülő nyomdák. K ö
réjük csoportosultak a kisebbségi sorsot vállaló, valam int 
az onnan elkerült, de ott publikáló írók, közöttük o rv o 
sok is.

Erdélyben Osvát Kálmán volt a Zord Idő  szerkesztője, 
Bácskában Szenteleky Kornél szervezte az irodalmi éle
tet, Szlovenszkóban a pozsonyi Híradó és a Kassai Napló  
mellett, több helyi kiadvány adta írásbeli tanújelét az élni 
akarásnak.

A címben olvasható orvosírónk pályafutása ren d h a
gyó. A tiszántúli Mezőtúron született, 1903. július 16-án, 
hosszú életéből csak keveset tö ltö tt a Felvidék alsóbb ré 
szén fekvő Losonc városában, orvosként odaát soha nem  
praktizált, mégis mindvégig vállalta ezt a regionális je l
zőt (2). Édesapja, mint „állomás felvigyázó” 1906-ban 
került a kedves nógrádi központba, ahol Antal nevű fia a 
világháborút és a hazacserét átvészelve, a helyi 
Főreálgim názium ban érettségizett, m ajd latin kü lönbö

hasonló királyi-császári kegyre más országokban is van 
elég adat. Bizonyos M arkus és Jakob Bickel, stuttgarti h ó 
hérok például 1680-ban, Ferdinánd császártól ügyessé
gük jutalm ául állítólag nemcsak orvosi praxisjogot, ha
nem orvosdoktori cím et is nyertek (4). A különös oklevél 
tehát több okból sem puszta kuriózum: olvastán arról is 
némi fogalmat alkothatunk, milyen egészségügyi viszo
nyok uralkodhattak a 18. század közepén a Magyar Ki
rályságban, sőt e dokum entum ból némi vigaszt is m erít
hetünk: Csak fejlődik azért ez a sokat szidott hazai 
egészségügy! Ma legalább nem derék hóhérok gyógyít - 
gatnak minket.

IRODALOM: 1 .Angstmann, E.: Der Henker in der Volksmein
ung. Leipzig, 1928. -  2. Bächtold-Stäubli, H. (Hrsg.): Hand
wörterbuch des deutschen Aberglaubens. De Gruyter, Ber- 
lin-New York, 1987, Bd. IV. 40-50. old., Bd. VII. 694., 1530. old. 
-  3. Garzoni, Th.: Amphitheatrum artium. Frankfurt am Main, 
1659, 750-753. old. -  4. Hopp, E. M.: Medizinischer Humor. 
Bibliothek des Humors. Bd. I. Pfeilstücker, Berlin, 1902,12-13. 
old. -  5. Höhn, G. P.: Betrügs-Lexicon. Coburg, 1721, 333-334. 
old. -  6. Kornmann, H.: De miraculis mortuorum. Kirchhainiae 
Chattorum, Wolff, 1610. -  7. Lexikon des Mittelaters. Artemis-Wink
ler, München-Zürich, VII. 1440-1441. -  8. Linzbauer, X. F.: Codex 
sanitario-medicinalis Hungáriáé. Universitas, Budae, 1852, II. 581- 
582 (658/12). -  9. Magyary-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek. 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1931, 1231. § 
Rumy: Monumenta Hung. II. 138. alapján -  10. Magyary-Kossa 
Gy.: Magyar orvosi emlékek. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társu
lat, Budapest, 1929,1. 12., I. 91-94., ill. im. III. 1231. §, 1638. §, IV. 
579. § -  11. Magyary-Kossa Gy.: im. I. 96.100. lábjegyzet

Magyar László András dr.

zetit tett. Már diák korában szerkesztette a M i Lapunk  
című iskolai fórum ot, irodalmi ambíciói korán  jelent
keztek. M aturátus u tán  minden idegenben szakadt m a
gyar fiatalban felm erült a „menjek vagy m aradjak” kér
dése. Természetesen M arek Antalban is (nevét még így 
írta), aki átszökött a zöldhatáron és 1923-ban beiratko
zott a budapesti Pázm ány Péter Tudományegyetem o r
vosi karára. Szerény anyagi támogatást o tthonról kapott, 
míg élt a vasutas családfő. Váratlan halálakor az orvos- 
tanhallgató fiú hazalopakodott, akkor még nem  m űkö
dött herm etikusan a határzár. Mindkét oldalon nagy
részt magyarok éltek és kifogyhatatlan találékonysággal 
segítették egymást, ahogy azt egyik önéletrajzi ihletésű, 
későbbi regényében m egírta (7).

A Masaryk-Benes-i új államalakulat behozhatatlan elő
nyökkel indult az iparosodás útján, könnyen lehetett jó 
fizetésért megfelelő m unkát találni. M arek m edikus a 
Losonchoz közeli katalinhutai üveggyárban helyezkedett 
el és négy esztendő alatt annyi átváltható csehszlovák ko
ronát keresett, hogy nyugodtan visszatérhetett a tanul-
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mányai folytatására. Közben az irodalom  terén sem tét
lenkedett. Első jelentősebb írását a rangos Prágai Magyar 
Hírlap közölte 1926-ban, s ezzel nevét megjegyezték. Ezt 
követte az Emberek az Óceánon cím ű novellás kötete, il
letve a Vihar a galambház fe le tt című regénye (Losonc, 
1927). Akkor még előfizetőket kellett gyűjteni a megjele
néshez, de Losonc városa m indig kitett magáért, ezért is 
ragaszkodott hozzá annyira. Az óriásivá duzzadt magyar 
fővárosban egyszerre vártak rá a nehéz egyetemi alap
vizsgák, továbbá az odaát elkezdett irodalmi m unkák 
folytatása. E sorok írójának évtizedekkel ezelőtt vidáman 
mesélte, hogy az óriási tudású, de kiszámíthatatlanul 
vizsgáztató Farkas Géza professzor élettanból kétszer is 
elhúzta. Nem volt mit tennie, leköltözött Pécsre, elvégre 
az Erzsébet Tudományegyetem a pozsonyi jogutódja, és 
Pékár M ihály professzornál sim án levizsgázott. Orvosi 
oklevelét szintén ott szerezte az 1931 -1 932-es tanév befe
jeztével. Ekkor nősült meg, elvette egy zágrábi születésű 
kedves kolléganőjét, akivel annak haláláig kiegyensúlyo
zott házasságban éltek. Két gyerm ekük született, a leány 
az apa irodalmi, a fiú az „orvosi felét” örökölte. Marek 
Antal doktor 1932-től a Pest Megyei Ecser községben volt 
körorvos. Megszületett m ásodik regénye a pozsonyi Ma
gyar Minerva kiadásában (3). A Zsákutca  érdekes törté
net, ham isítatlan alföldi légkörrel. Főhőse, a légiesen fi
nom, fiatal Olga, hirtelen megözvegyül, az elhunyt férjét 
kezelő nőtlen orvos is pályázik kezeire, de ő menekül a 
világ elől ki a tiszasülyi pusztára, a magányos bölényként 
meghúzódó agglegény földesúrhoz, akit el tudna képzel
ni férjének, de csalódnia kell. Ő is barbár, veri a cselédet, 
így végútja a puszta feneketlen kútja. Pszichológiai ta 
nulm ányainak sikeres regénybeli kifejezése, az akkori al
földi magyar lét kilátástalanságában. A szlovenszkói m a
gyar irodalmi életnek Marek doktor lett az egyik fontos 
hazai képviselője, 1934-1936 között a pozsonyi Híd va
sárnapi mellékletének szerkesztője (5).

Csehszlovákia területén írásait közölte a m ár említett 
Prágai Magyar Hírlap, a Kassai Napló, a Magyar írás és a 
Magyar Album. Az Új Auróra hozta „A két legátus” című 
novelláját, 1932-ben.

Itthon, a Magyar Múzsa, a Tormay Cecil szerkesztette 
Napkelet, Herczeg Ferenc Új Idők-je és Supka Géza nevé
vel fémjelzett Literatúra adott fórum ot karcolatainak, 
míg odaát inkább kritikusként tarto tták  számon. A fővá
rosba 1940-ben költözött. Az 1942-es orvosi címtár sze
rint Baross utca 125. szám alatti lakos, foglalkozása: HÉV 
pályaorvos, OTI körz. orvos (1). Katonai kötelezettség 
alól kora és hivatása sem m entette fel. Megjárta a 
Don-kanyar poklát, majd ism ételt behívás után kétéves 
szibériai fogság következett. Azt megelőzően szorgalmas 
m unkatársa volt a Nemzeti Könyvtár filléres sorozatnak. 
A 106-os számmal jelzett Gyere velem András a népi író 
kat népszerűsítette, a 117-es pedig Munkácsy életrajzát 
regényesítette (6). Ugyanezen sorozatban jelent meg a 
korábbi Egy orvos vallomásai (7,1. ábra). Az újságíró, ez 
esetben maga a szerző, m eglátogat egy vidéken élő vidám 
öreg orvost. A lehangoló környezetben csak úgy szipor
káznak az érdekes történetek. Kedvcsináló akart lenni a 
körorvosi munkához, a beteg falu gyógyításához. Példá
ul, amikor a „használat előtt felrázandó” kanalas gyógy
szer bevételét a nagymama úgy értelmezte: a gyermeket 
kell előtte megrázni, m int Megváltó a cserző vargát. Vagy 
a halottkém a jegyzőkönyv észrevételi rovatába, azt írta:

M. A R É K  A N T A L

EGY ORVOS 
VALLOMÁSAI

A SZÖVTCRAJTOK SS A BORIT (M.AP 
CSIKT GYULA MUXKAJA

B U D A P E S T  1 9 4 1

„nem vette észre, m ert hátulról ütötték fejbe” . Nem egyet 
„saját esetként” hallottam  vissza.

Marék Antal patrió ta  volt, a nemzeti gyűlölködés ide
jén is, annak a legcsekélyebb jele nélkül. A m ár említett 
Felvidékről jö ttek  önéletrajzi ihletésű családregény a tö r
ténelmi M agyarországon.

A Nemzeti K önyvtár Magyar K lasszikusok sorozatá
ban bevezetéssel lá tta  el Kármán Józseftől a Fanni hagyo
m á n ya it, szerkesztette a felvidéki és erdélyi elbeszélők 
kötetét, a magyar népmeséket és a háború  pacifista köl
tészetét. Röviden összefoglalta az elcsatolt területek iro
dalom történetét (5).

A rádióban szintén sikerrel m utatkozott be. Népsze
rűsítő előadásai közkedveltek voltak.

A vesztett világháború után önként elhallgatott. Min
den hum anizm usa mellett, nem vették jó  néven tőle a 
Nemzeti Könyvtár bizonyos számait, m inden  szociális 
törekvése ellenére.

Az ötvenes években előbb felülvizsgáló, m ajd csoport- 
vezető belgyógyász főorvosi beosztást kapo tt, de csak a 
fiókjának írt. Nyugdíjba 1963-ban vonult, hogy utána is
m ét az irodalomnak élhessen. Buga László kollégája mellett 
(szintén felvidéki) gyakori szereplője lett a rádió isme
retterjesztő sorozatának. Emlékezetes az Életet az évek
nek és a Bioritmus című műsora. Ism ét fó rum ot kapott: 
az Egészség, a M agyar Nemzet, a Családi Lap  sorra hozta 
hum oros hangvételű, tanító célzatú, igényes írásait.

Élete m ásodik szakaszának első könyve volt a négy ki
adást megért, nívódíjas Hogyan éljen az öreg ember? 
Ajánlott vény a m úló idő és a sokasodó bajok  könnyebb 
elviselésére. O rvostörténeti értékű A z emberiség harca a 
fájdalom ellen (8). Akupunktúra, hipnózis, fájdalomcsil
lapítók históriája, az aneszteziológia kronológiája, mind 
megtalálható ebben a szellemesen illusztrált 194 oldalas kis 
könyvben. Híres emberek a fájdalomról (Marcus Aurelius, 
Rousseau, Goethe, Spencer, Oscar W ilde, Csokonai, Pe-
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1. ábra: Egy orvos vallomásai dedikált címoldala



tőfi, Arany, Jókai), a fájdalom legendái megannyi ism e
rős érdekesség.

A Dohányosok könyve (9) szin tén  tudom ánytörténeti 
kis enciklopédia. Vallomások a füstölésről, annak hum o
ra. Néhány m agyar író közé „becsem pészte” az önkéntes 
szám űzetésben lévő kassai po lgár M árai Sándor különc 
véleményét a cigarettázásról. T alán Móra Ferencé a leg- 
tündéribb: „kéz nélkül tudnék dolgozni, szivar nélkül 
nem ”. Azóta sem írtak jobb és időszerűbb művet erről az 
egyre veszélyesebb szenvedélyről.

Végül, de nem  utolsósorban A lbert Schweitzerről írt 
könyvet (10,2. ábra). A Bach-kutató nagy orgonista evan
gélikus teológus beiratkozott a strassbourgi orvosi karra, 
hogy elszászi németként protestáns misszionárius legyen 
a katolikus franciák Afrikájában. A két nagy nép szem 
ben állásának legveszélyesebb helyén és idején, az első 
világháború kitörése előtt. A hum anizm us hosszú távon 
mégis győzött, Lamberéne telepe jelképpé vált, az egykor 
a franciák által internált nagy fehér doktor 1952-ben 
megkapta a Nobel-békedíjat. Churchill, Einstein és Pablo 
Casals ta rtoz tak  tisztelői közé. K ülön fejezet foglalkozik 
Schweitzer és a mindenütt m egjelenő magyarok kapcso
latával. Halála után egy évre a m agyar orvosírók D ebre
cenben köte te t szenteltek em lékének (11).

Marék A ntal nyugdíjasként he ten te  kétszer rendelt. 
Nem volt annyi a hivatalos havi ju ttatása és a szerény 
tiszteletdíjai, hogy ne jött volna jó l egy kis „mellékes”. A 
direkt gyógyítástól sem akart elszakadni. TIT-előadásokat 
tartott, sokat utazott, tagja volt a Művészeti Alap Irodal
mi Szakosztályának és a PEN-Clubnak. Rendkívül büsz
ke volt a rra , hogy az utcán sokszor összetévesztették 
Ajtay A ndor  színművésszel. V alóban, hasonlított rá.

Példát m uta to tt a vidám öregségből, míg rajongva 
szeretett neje 1981-ben el nem  hunyt. Utána lelkileg 
összeomlott. Pécsett, 1982-ben m ég átvette az Aranydip
lomáját, de 1983. szeptember 1-jén m ár követte párját a 
sírba.

Kellő cikk híján a magyar orvosírók  első kötetéből k i
m aradt, de a következőből m ár nem  hiányozhat.

DR. MARÉK ANTAL

így élt
Albert Schweitzer
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2. ábra: így élt Albert Schweitzer dedikált 
címoldala

IRODALOM: 1. Bakács Gy.: Az Országos Orvosi Kamara hiva
talos orvosi cím- és közegészségügyi adattára. Grafika, Nagyvá
rad, 1942, 50. old. -  2. Csanda S.: Első nemzedék. Madách, 
Bratislava, 1982, 316. old. -  3. Marék A.: Zsákutca. Magyar Mi
nerva, Pozsony, 1932. -  4. Marék A.: Egy orvos vallomásai. 
Nemzeti Könyvtár, Budapest, 1941. -  5. Marék A.: A Felvidék, 
Erdély és a Délvidék irodalma. OKSZ, Budapest, 1942. -  6. Ma
rék A.: Gyalupadtól a világhírig. Nemzeti Könyvtár, Budapest, 
1944. -  7. Marék A.: Felvidékről jöttek. Griff, Budapest, 1944. - 
8. Marék A.: Az emberiség harca a fájdalom ellen. Medicina, 
Budapest, 1966. -  9. Marék A.: Dohányosok könyve. Medicina, 
Budapest, 1970. -  10. Marék A.: így élt Albert Schweitzer. Móra, 
Budapest, 1976. -  11. Schweitzer, A.: Alföld. Debrecen, 1966.
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KÓRHÁZAINK

Bemutatkozik a Békés Megyei Képviselő-testület 
Pándy Kálmán Kórháza és Rendelőintézete

Az Alföld délkeleti részén, a méltán nemzetközi hírű für
dővárosban, Gyulán található a megye, a régió vezető 
egészségügyi intézménye, a Pándy Kálmán Megyei Kór
ház (1. ábra).

1. ábra: Pándy Kálmán (1868-1945)
Ókígyósi származású, nemzetközileg elismert 
elmeorvos. 1899-1905 között a kórház orvosa, majd 
a lipótmezői Elmegyógyintézet igazgatója.
A kórház 1986-ban vette fel a nevét

A több m int 150 éves kórházat 1828-ban, a vármegyei 
közgyűlés határozata alapján, döntően az elmebetegek 
ellátására alapították. M egnyitására azonban csak két 
évtized m últán, 1846. május 1-jén került sor.

Az akkori, közadakozásból felállított 10 ágyon gyógyí
tó intézmény, 1860-ban is csak 16 ággyal állt a megye la
kosságának rendelkezésére.

A mai pavilonok építését a 20. század elején kezdték 
el, a kórház jelenkori történetének egyik legnagyobb ará
nyú fejlesztése keretében.

1924-ben került állami kezelésbe, ezzel egyidejűleg 
újabb pavilonokat építettek. A fejlesztések eredménye
képpen a kórház a vidék m ásodik legnagyobb közkórhá- 
zává vált.

M ásodlagossága azonban egyes szakterületeken m ár 
akkor is kérdéses volt, hiszen az alapítás óta eltelt több, 
m int másfél évszázad alatt, orvosok és szakdolgozók szá

zai, közöttük szám os kiemelkedő személyiség fáradozott 
azon -  és kutatási eredményeivel hozzá is já ru lt - ,  hogy a 
kórházban az orvostudom ány legkorszerűbb m ódszerei
vel gyógyítsák és ápolják a betegeket.

Napjainkban a szakm ai eredmények tartósságát a m i
nőségbiztosítási tevékenység garantálja, m íg ennek gaz
dasági feltételeit a kontrolling-rendszer segít m egterem 
teni.

A központi kórház pavilonjai a Szent István-Sem m el- 
weis és a Dob utca által határolt területen találhatók, a 
park  természetvédelmi terület.

Betegellátó egységeink Gyulán a K árpát utcában 
(Gyermekgyógyászati Osztály), a Szent H árom ság utcán 
(Hospice részleg, M unkaterápiás részleg), a V árkert ut
cában (Mozgásszervi Rehabilitáció, amely a város gyógy
vizét is hasznosítja), a Tiborc utcában (Rehabilitációs 
Ápolási Osztály) és a Sitka 1. alatt lévő épületekben 
(Addiktológia) találhatók.

2000. I. negyedévétől a törökzugi C oronella Orvosi 
Centrumban -  szemészeti, kardiológiai, ideggondozói, 
urológiai és a vérképző szervi m egbetegedésekben szen
vedők ellátását is biztosítjuk. Mindezek ellenére a száz 
lakosra jutó ágyszám  területén perm anens elm aradott
ságunk -  az országos átlaghoz képest -  a kapacitások vál
toztatásával csökkent, ám ez az arány még így is az orszá
gos átlag alatt m arad.

A működő ágyak többsége legnagyobb jó  szándékunk 
ellenére is zsúfolt, nem  túl magas kom fortfokozatú, az 
ezredforduló kihívásainak nem megfelelő körülm ények 
között van elhelyezve. A sok szempontból egyébként elő
nyös, hum ánus elhelyezést biztosító pavilonrendszer -  a 
fejlett belső tájékoztatórendszer ellenére -  nem  kedvez a 
betegellátásnak. A „hova is kell m ennem ”, keresgéléssel 
még az intézm ényt jól ismerő m entősök is idő t veszíte
nek, nem beszélve a nem  szervezett fo rm ában  érkező be
tegről.

A zsúfoltság csökkentése és a kom fortfokozat emelése 
érdekében új beruházások kezdődtek. Az ágazati minisz
térium  idevonatkozó állásfoglalásainak megfelelően a me
gye kórházainak rekonstrukciós program ja területi össze
függések figyelembevételével, a felesleges párhuzamosságok 
kizárásával készült, és a földrajzilag közel eső gyulai me
gyei és békéscsabai városi kórházak feladatait egységben 
kezeli. Az eddig végrehajtott rekonstrukciók és az 1998-ban 
a központi diagnosztikai betegellátó egység kialakítására 
címzett támogatás iránt benyújtott pályázat is ennek meg
felelő.

Az elnyert tám ogatással megvalósuló rekonstrukció 
várhatóan 2003-ra fejeződik be. Eredm ényeképpen a bel
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gyógyászati tömb 1500 m 2-rel bővül (180 millió Ft), az 
izotóp-diagnosztikai laboratórium ot, a röntgent, a köz
ponti laboratórium ot és a közpon ti sterilizálót m agában 
foglaló Központi Orvosi Ellátó épület 6500 m 2-en épül 
meg. A beruházás értéke 1,9 m illiárd  Ft.

A megyei feladatokat ellátó új fertőző pavilon 2000 
m2-ének beruházási költsége 350 millió Ft, a Sugárterápi
ás C entrum  390 milliós beruházásával, 915 m -rel gya
rapszik az a hasznos terület, ahol a betegek gyógyítását 
végezzük.

A kórházzal szervezeti és szakm ai közösségben m ű 
ködnek a Mezőhegyesi és Szeghalm i utókezelő Kórházak 
jogutódjai is.

A Pándy Kálmán Megyei K órház 38 fekvőbeteg-osztá
lyával, 1508 ágyával (ez a megyében található ágyak 52%-a), 
+ 50 újszülött-ággyal a megye vezető egészségügyi in téz
ménye (1. táblázat).

A kialakított betegbeutalási ren d  szerint a megközelí
tően 127 ezer közvetlen vonzáskörzeti lakos belgyógyá
szati, sebészeti, traumatológiai, intenzív betegellátó, szü
lészet-nőgyógyászati, szemészeti, gyermekgyógyászati és 
fül-orr-gégészeti fekvőbeteg-ellátása történik intézetünk
ben. A gondozóintézeti ellátás bő r- és nemibetegek ese-

1. táblázat: A Pándy Kálmán Kórház fekvőbetegosztályai

Osztály Ágyszám

1500 Intenzív 7
0101 I. Belosztály (endokrin, hematológia) 47
0102 II. Belosztály (kardiológia) 46
0103 III. Belosztály (gasztroenterológia) 47
4000 Kardiológiai őrző 10
0800 Bőrgyógyászat 25
1802 Neuro-pszichiátria 100
1803 Pszichiátria 110
1805 Gyerekpszichiátria 20
2106 Pszichoterápia 30
2107 Addiktológia 30
2118 Munkaterápia 60
0600 Fül-orr-gégészet 27
1600 Fertőző 33
1605 Gyermek-fertőző 10
3600 PIC 6
0500 Általános gyermek 90
2100 Hospice 20
2104 Krónikus betegellátó osztály 30
2102 Mezőhegyesi krónikus osztály 73
2103 Szeghalmi krónikus osztály 85
3500 Stroke-részleg 30
0900 I. Idegosztály 30
0902 II. Idegosztály 20
2400 Klinikai onkológia 60
2208 Kardiológiai rehabilitáció 50
2204 Stroke rehabilitációs részleg 20
2214 Mozgásszervi rehabilitációs részleg 20
2215 Általános rehabilitáció 20
1400 Reumatológia 35
1300 Fog-szájsebészet 12
3307 Érsebészet 25
0200 Általános sebészet 70
0700 Szemészet 32
0400 Szülészet-nőgyógyászat 70
0401 Szülészet 2. Szeghalom 20
0300 Baleseti sebészet (Idegsebészet) 46
1100 Urológia 42
Intézeti összesen 1508

tében 102 ezer főt, pszichiátriai betegek esetében 106 
ezer embert érint. Az urológiai, neurológiai és onkológi
ai ellátás vonzáskörzetében a lakosságszám közel 300 
ezer fő.

A bőrgyógyászati, a gyermekpszichiátria, az érsebészet, 
a fertőző, a pszichiátriai osztályok, valam int a cerebro- 
vascularis és az idegsebészeti részleg egész Békés megyé
ből fogad betegeket.

A Klinikai Onkológia- és Sugárterápia Regionális Köz
pont, a szomszédos megyék betegeinek egy részét is ellátja.

Az alább felsorolt szakrendelések az egész megye járó 
beteg-szakellátását biztosítják: kardiológia, stroke, kéz- 
és térdsebészet, fájdalom-ambulancia, fejfájás-ambulancia, 
endokrinológia, sugárterápia, infektológia, angiológia, 
epilepszia, izotópdiagnosztika, MRI, meddőségi szakren
delés, reumatológia, paradontológia, preventív fogászat, 
fogszabályozás, szájsebészet, urológia, pszichológiai és 
elektrofizilógiai laboratórium  (2. táblázat).

Az ellátási spektrum ot gyermekek esetében az audiológia, 
hipertónia, kardiológia, neurológia, nefrológia, gyermek- 
nőgyógyászat, pulmonológia, reumatológia, koraszülött-pa
tológiás újszülött-ellátás és serdülőkori pszichiátria egé
szítik ki.

Különösen büszkék vagyunk a közelm últban létreho
zott PIC-re, m elynek eredményeit a csecsemőhalálozás 
csökkenése is jelzi.

A közelmúlt céltudatos törekvéseinek eredményeképpen 
az intézményben a hagyományos diagnosztika (röntgen, 
UH, laboratórium , patológia stb.) mellett a legkorsze
rűbb technika (MRI, CT, SPECT, Immunológia) is meg
található, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a bete
gek kivizsgálását, bajmegállapítását.

A Pándy O tthonápolási Szolgálat 18 szakképzett m un
katársa a korszerű eszközök segítségével otthoni ápolást, 
6 fő pedig szociális gondozást is végez a megye települé
sein.

A kórház nem csak a megye vezető egészségügyi intéz
ménye, de a munkaerőpiacának meghatározó tényezője is.

Közel 2000 dolgozójának -  ezt a lélekszámot egy apró
falvas településrendszer is megirigyelhetné -  negyede

2. táblázat: A szakorvosrendelés betegforgalmi adatai (1998)

Szakrendelés
megnevezése

Teljesített 
órák száma Gyógykezelés Percátlag

Belgyógyászat 11385 47437 14,4
Sebészet 3795 16385 13,9
Traumatológia 3542 25154 8,4
Szül. -nőgyógy 4048 23656 10,3
Gyermekgyógy. 3795 13815 16,5
Fül-orr-gége 2277 22522 6,1
Szemészet 3795 23156 9,8
Bőrgyógyászat 3036 20601 8,8
Ortopédia 506 3106 9,8
Ideggyógyászat 3795 17564 13
Urológia 1518 8446 10,8
Onkológia 1012 6098 10
Fogászat-szájsebészet 8062 16752 28,9
Reuma 5313 19316 16,5
Pszihiátria 3542 25417 8,4
Tüdőgyógyászat 1012 2896 21
Összesen: 60433 292321 12,4
Spec.dg. 30613 1294315 1,4
Mindösszesen: 91045 1586636 3,4
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egyetemi diplomás (egyharm aduk több szakvizsgával és 
diplomával is rendelkezik). Az ápolási tevékenységet hazai 
és nemzetközi viszonylatban is elismerten magas színvo
nalon végző 1347 szakdolgozó 97-98%-os szakképzett
ségi rátája mellett, közel 100 főiskolát végzett, diplomás 
ápolóval is büszkélkedhetünk.

A gazdasági-műszaki ellátásban szakképesítetten dol
gozók aránya ugyancsak magasan felülreprezentált, nem 
csak a megye, de a régió egészségügyi ellátóihoz képest is.

M unkatársaink ismeretszerzési motiváltságát az in
tézmény vezetése minden indokolt esetben nemcsak anya
gilag (teljes körű  tanulm ányi szerződések, m unkaidő
kedvezmény), de erkölcsileg is támogatja. A minél maga
sabb szakmai kvalifikációs szint megszerzésének kialakult 
jó értelemben vett „versenyszelleme” eredményeképpen 
m unkatársaink tagjai számos szakmai kollégiumnak, Ph.D. 
és egyéb tudom ányos fokozatokat szereztek.

Alapítóként kórházunk a székhelye a magyarországi 
Infectiokontroll Egyesületnek is.

A kórház vezetése nővéreink szervezett továbbképzé
seit is támogatja, hiszen, tisztában van azzal, hogy az el
látás színvonalának megítélésében, a betegek elégedett
ségében jelentős szerepe van az ápolási tevékenységnek.

A betegek ellátásában kiemelkedő, példam utató orvo
sok és szakdolgozók m unkájának elismerését az évente 
odaítélt, k itüntető Pándy Orvos- és Pándy Nővér-cím 
szolgálja.

A hazai kórházak közül számszerűen és im m ár ha
gyományosan a legtöbb hallgatót adjuk az egészségügyi 
főiskolai, az egészségügyi közgazdász és m enedzserkép
ző egyetemi karokra.

A kórház mendzsmentje a tudatos humánpolitikai tevé
kenység eredm ényeképpen az egészségügyben „kakukk
tojásnak” számító szakterületeken is támogatja m unka
társai másoddiplom ás képzését -  az intézménynek így 
lett saját szociológusa, nővérből ham arosan jogásza és 
könyvrestaurátora.

A kórháziak megszerzett tudásukat belső képzéseken 
adják át munkatársaiknak a vezetéselméleti kérdésektől a 
szervezetszociológián át a nosocomialis surveillance-ig.

Az intézm ényben folyó élénk tudom ányos tevékeny
ség értelem szerűen tehát nemcsak az orvosi és ápolási te
vékenységre terjed ki, de érinti a társadalom tudom á
nyok területeit is.

M unkatársaink 1999-ben 202 konferencián szerepel
tek, 25 közlem ényt jelentettek meg.

A képzések természetesen nem  öncélúak -  a megszer
zett tudást az évi 46 ezer fekvő -  és 1,5 millió járóbe
teg-ellátásának szolgálatába állítva, naponta a betegek 
elégedettségének kivívásáért hasznosítjuk.

Az évi, közel 5 milliárd forint működésre fordítható 
összeg költséghatékony felhasználása m inden m unka
társunkra feladatokat ró, és nagyfokú fegyelmezettséget 
követel meg, nemcsak a gazdasági-műszaki ellátó terüle
ten dolgozóktól, hiszen orvosainknak m ár a ’90-es évek 
elején szembesülniük kellett „az orvosilag lehetséges -  
gazdaságilag elérhető” dilemmával.

M indezek szem előtt tartása közben, nem feledkezhe
tünk meg egy pillanatra sem legfontosabb vállalt felada
tunkról, a hatékony és szakszerű betegellátásról. M unka
társaink mindent megtesznek azért, hogy tevékenységükkel 
kivívják a betegek elégedettségét.

Ebbéli törekvésüket az intézményben 1992 óta folyó 
minőségügyi tevékenység is segíti.

A minőségügyi rendszerépítés jelenleg a 80% stádiu
m ában tart.

Intézményünk felső vezetése elkötelezett a m inőség
ügyi irányában (2. ábra).

A kórházban az ápolás területén kezdték el a folyama
tok szabályozására vonatkozó minőségügyi tevékenysé
get, úgynevezett standardok készítésével, a betegvélemények 
kérdőíves m onitorizálásával és az ápolási dokum entáció 
néhány osztályon történő bevezetésével a 80-as évek végén.

Az orvosi ellátásban  1989 óta dokum entum ok, kór
lapellenőrzések történnek szabályozottan, tapasztalt szak
orvosokból álló team  által,a.

Deklaráltan 1993 óta folyik minőségügyi tevékenység 
saját humán- és pénzügyi erőforrások igénybevételével. 
Tevékenységünk az alábbiakból áll:

-  Minőségpolitikai nyilatkozattal rendelkezünk;
-  A jóváhagyott SZMSZ-ben szerepel a minőségügyi 

szervezet is;
-  Munkaköri leírása m inden dolgozónak van;
-  Éves stratégiai tervek készültek és készülnek, jelen

leg egy közép távú stratégiai terv kidolgozása folyik;
-  1995-től folytatunk infekciókontroll tevékenységet a 

fekvőbeteg-ellátás területén;

Minőségügyi N yila tkozat
A másfél évszázada alapított Pándy Kálmán Megyei 
Kórház célja, hogy hagyományaira építve az orvostu
domány legkorszerűbb módszereivel gyógyítsa a bete
geket. E tevékenységében elsősorban a betegre tekint, 
az ő minőségi ellátását tartja m inőségpolitikája meg
határozójának.

A kórház vezetése és dolgozói m indent megtesznek 
annak érdekében, hogy a legkorszerűbb m ódszerek 
minőségi alkalmazásával elnyerjék betegeik megelége
dettségét. Ettől vezérelve szándékozunk a betegellátás 
egészére kiterjedő, átfogó minőségirányítási rendszer 
elveire építkező teljes minőségbiztosítási rendszert m ű
ködtetni, m elynek folyamatos fejlesztését alapvető fel
adatunknak tekintjük.

A Pándy Kálm án Megyei Kórház különös gondot 
fordít a szolgáltatás (betegellátás) színvonalának ál
landó javítására:

-  a betegellátás m ind szélesebb körű biztosítására 
(esélyegyenlőség),

-  a betegellátás színvonalának állandó emelésére,
-  a szolgáltatásnak a betegek igényei szerinti to 

vábbfejlesztésére,
-  a m unkatársak folyamatos szakmai és minőség- 

biztosítási képzésére,
-  a tájékoztatási tevékenység továbbfejlesztésére.
A Kórház a felsoroltak megvalósítása érdekében m un

katársai minőségszemléletét tervszerűen továbbfejleszti 
és m indenkitől elvárja, hogy saját tevékenységi körén 
belül a lehető legjobbat nyújtsa a betegek igényeinek 
maradéktalan kielégítésében, annak érdekében, hogy a 
Pándy Kálmán Kórház megőrizze vezető szerepét a 
megye egészségügyi ellátásában.

2. ábra: A Kórház Minőségügyi Nyilatkozata
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-  A minőségügyi tevékenység irányítása 1997 február 
óta orvosigazgató-helyettesi beosztásban dolgozó fel
adata. 1998 elejétől a betegellátás területén egy orvos és 
egy ápoló kapott megbízást m inőségbiztosítási felelős
ként, a gazdasági-műszaki ellátásban ez a tevékenység az 
osztályvezetők feladata. 1998. augusztus 1-jétől 1 fő d ip 
lomás ápoló napi 4 órában m inőségügyi feladatok ko o r
dinálásával foglalkozik;

-  1997-ben saját tevékenységünkre vonatkozóan el
kezdtük az eljárásleírások kidolgozását, amely első ver
zióban egy év alatt készült el.

Az eljárásleírások 5 kötetet tesznek ki: az első kötet 
tartalm azza az általános feladatokat, például betegfelvé
tel, betegelhelyezés, látogatási rend , betegelbocsátás, d i
agnosztikus tevékenységek stb. A második kötet az orvosi 
eljárásleírásokat tartalmazza, 183 tevékenységre. A h a r
madik kötetben 384 ápolási eljárásleírás került rögzítés
re, amelyek az orvosi tevékenységhez kapcsolódnak. A 
negyedik kö tet tartalmazza intézm ényünkben használa
tos dokum entum okat. Az ötödik kötet a gazdasági-m ű
szaki ellátás 77 tevékenységére vonatkozik;

-  Dolgozói elégedettségi vizsgálat az orvosoknál két 
időpontban, az ápolási személyzetnél történt interjú és 
kérdőíves módszerrel;

-  1998. január 1-jétől a belső ellenőrzés dokum entálá
sa egységesen történik;

-  1998-ban elkészült a Központi Laboratórium  akkre- 
ditációs kézikönyve;

-  A struk tú rára  vonatkozóan 22, a folyamat tekinteté
ben 17 és az eredményre vonatkozóan 26 indikátort al
kalm azunk. Jeleztük igényünket az EMIKK felé a m inő 
ségi indikátorok értékelésébe tö rténő  bekapcsolódásba;

-  1998 m ásodik felétől a betegvéleményeket a já róbe
teg-szakellátás területéről is gyűjtjük;

-  1999-ben elkezdtük a látogatók körében a kérdőíves 
felmérést megelégedettségre vonatkozóan;

-  Belső audito t (különféle ellenőrzések) esetenként, 
ill. m unkaterv szerint végzünk, am elyet dokum entálunk;

-  Külső audit a Központi Laboratórium ban, az Izo
tóp-laboratórium ban és a Patológia Laboratórium ban 
rendszeresen történik.

A humán erőforrás képzésére, továbbképzésére nagy 
hangsúlyt fektetünk:
-  Szakmai képzés- és továbbképzés tekintetében ötéves 
dokum entált tervvel rendelkezünk.

-  Minőségbiztosítási képzés:
-  a felső vezetés menedzserképzés keretében vett részt;
-  középvezetők (20 fő) 1997-ben a Soros Alapítvány 

támogatásával egyhetes tanfolyam on vettek részt;
-  a fent kiképzett dolgozóink az ism ereteket kb. 100 fő 

részére adták át;
-  a minőségbiztosítási felelősök (50 fő) 1998-ban há

rom napos tanfolyamos képzésben részesültek az EMMK 
előadói által;

-  kórházunkban iskolarendszeren belüli és m unka 
melletti szakm ai képzés folyik, am elyek tematikájában a 
m inőségbiztosítást is szerepeltetjük.

Kialakítandó rendszerként a tartalom  oldaláról meg
közelíthető folyamatfejlesztést (CQ) kívánjuk megvaló
sítani.

Célunk, az auditálásra való felkészülés. Első lépésben 
a jelenleg folyam atban levő eljárásleírások aktualizálása 
után a belső audit szakszerű végzése 2000-től.

Ennek érdekében az auditorképzést vesszük igénybe.
A DOTE Népegészségügyi Iskolájában minőségbizto

sítási szakra egy orvost és egy diplomás ápolót szeret
nénk beiskolázni.

Kórházon belül ez év második felében minőségügyi 
képzést és ápolási dokumentációval kapcsolatos képzést 
szervezünk.

M inőségbiztosítási oktatásba az alapellátás dolgozóit 
is be kívánjuk vonni.

A minőségügyi tevékenység részeként 1994-től intéz
ményi PR-aktivitás segíti mind a külső, m ind a belső in 
formációáramlást. A szervezeti kohézió kialakításában 
betöltött szerepén tú l, ez a tevékenység elsősorban a kór
ház, annak dolgozói és a betegek közötti hatékony és a 
kölcsönös előnyökön alapuló információcserét szolgálja.

A kórház jelentős szerepet vállal, nem csak a város, de 
a környéki települések életében: m unkaadóként és a kul
tú ra  tám ogatójaként is.

Az Igazgatási épület aulájában im m ár öt éve működő 
Pándy-Galéria bem utatkozási lehetőséget nyújt a megye 
képző- és népi iparm űvészei számára. Különleges alkal
m ak azok, am ikor a képzőművészet valamely ágával fog
lalkozó m unkatársunk  alkotásaiban gyönyörködhetünk.

A kórház szakem berei a ’90-es évek első felétől van
nak jelen a megyei, városi írott és elektronikus sajtóban 
egészségnevelő, -felvilágosító, prevenciós - ,  az egészség- 
tudatos m agatartás kialakítását célzó m űsoraikkal, rova
taikkal. Ezekben ismertetjük az elérhetővé vált új gyógyító 
eljárásokat, bem utatjuk új m unkatársainkat, eredm énye
inket, de őszintén beszélünk problém áinkról is. Talán 
türelmesebbek akkor a betegek, ha tudják, hogy például 
szakorvoshiány m iatt kell annyit várakozniuk és nem 
azért, m ert az egészségügyi személyzet „úri szeszélye” 
ezt diktálja.

Az intézmény belső információs rendszeréből méltán 
emelhetjük ki a betegek tájékoztatását szolgáló rendszer 
elemeit a személyazonosító tábláktól (kitűző) a betegtá
jékoztató füzetekig.

A kórház a betegek problémái m egoldásának elősegí
tése érdekében egészségnevelőt, szociális m unkásokat, 
független munkapszichológusokat és főállású reform á
tus -  de ökum enikus szolgálatot vállaló -  lelkipásztort is 
alkalmaz.

Az Egészségügyi Törvény által megfogalmazott beteg
jogok biztosítása érdekében a megyei ÁNTSZ betegjogi 
képviselőjének székhelye várhatóan a gyulai kórházban 
lesz.

A Pándy Kálmán Megyei Kórház m unkatársai ezután 
is, m indent m egtesznek annak érdekében, hogy kivívják 
a szakma elismerését és betegeik elégedettségét.

Kander Zoltán dr.

„Az optimista egyáltalán nem az, aki soha nem szenvedett, hanem az, aki átélte és legyőzte a kétségbeesést."
Szkrjabin
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUM OK

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
Clostridium-gázgangréna: A Clostridi
um perfringens exotoxinok indukálta 
microvascularis diszfunkció celluláris 
és molekuláris mechanizmusa. Bryant, 
A. E. és mtsai. (VA Med. Center, Inf. 
Dis. Sec., Fort St., Boise, ID, USA): J. 
Infect. Dis., 2000 ,182, 799-807.

A Clostridium perfringens traum át kö
vető kezdeti szaporodása az anaerob, 
devitalizált szövetben indul meg, de 
igen gyorsan társul hozzá az egészséges 
szövetek inváziója és destrukciója, 
melynek határa óránként több centi
m étert haladhat a megfelelő antibioti- 
kus kezelés ellenére. A m odern m edi
cina, az intenzív ellátás ellenére, még 
ma is az évszázados radikális am putá
lás a legbiztosabb életmentő beavat
kozás.

Általános annak elfogadása, hogy e 
speciális kórfolyam at magyarázatát a 
C. perfringens exotoxinjainak kell tu 
lajdonítani, elsősorban az a-toxinnak, 
mely egy foszfolipáz C és a 0-toxinnak, 
mely egy tiol-aktivált citolizin. M in
den m ára felhalmozódott ismeret el
lenére nem  világos az a patomecha- 
nizmus, mely az ép szövetek gyors 
destrukcióját okozza. Vannak azon
ban régóta ism ert tünetei a gázgang- 
rénának, melyek a megértés kulcsát 
jelentik. Az egyik a hirtelen kialakuló 
erős fájdalom a fertőzés helyén. Már 
régen megemlítették, hogy ez hasonlít 
a vascularis katasztrófáknál, mint pél
dául: arteriális elzáródás, myocardialis 
infarctusnál jelentkezőre. A másik jel
legzetesség, hogy az a gyorsaság, ahogy 
az ép szövetek destrukciója terjed, se
bességi rátájában azzal a szöveti pusz
tulással vethető össze, mely akut arte
riális trom bózis után észlelhető. A 
harm adik jellegzetesség, hogy szem
ben más baktérium ok lágy szövete
ként érintő fertőzésével, ahol az erek 
dilatációjára, a fokozott véráram lásra 
visszavezethetően lokális „color, rubor, 
tum or” a jellemző, a gázgangrénás szö
vet nem vérzik. Ősrégi sebészi tapasz
talat, hogy ott kell végezni az am putá
lást, ahol a szövetek véreznek.

Mindezek alapján a szerzők egy pat- 
kány-modellt hoztak létre, melyben az 
izmok vérellátását vizsgálhatták C. per
fringens exotoxinok korai hatásának

vizsgálatára. Az a -  és 9-toxin intra- 
muscularis bevitele 1-2 perc alatt irre
verzíbilisen csökkentette a véráram 
lást és vele párhuzam osan aktiválta a 
vérlemezkék aggregacióját a vénákban 
és artériákban. Valamivel később -  
20-40 perc múlva -  az aggregátumok 
fibrint és leukocytákat tartalm aztak 
és neutrophilok akkumulálódtak az ér
falak mentén. Flow citom etriás vizs
gálatok megerősítették, hogy a dostri- 
dialis toxinok, vagy a rekombináns 
a-toxin  önmagában P-selectin-pozitív 
vérlemezke-aggregációt vált ki. Az 
a-toxin  neutralizálva a thrombocyta- 
aggregációt és a perfúziós deficitet tel
jesen felfüggeszti. így a szerzők arra a 
konklúzióra jutnak, hogy gázgangré- 
nában a szöveti károsodás, nekrózis 
mélyreható véráram lási gátlásra ve
zethető vissza, melyet az a-toxin (fosz
folipáz C) által indukált thrombocyta- 
aggregáció okoz.

[Ref: A szerzők egy következő köz
leményben -  J. Infect. Dis., 2000, 182, 
808-815 -  tovább fo lyta tják az elem
zést és megállapítják, hogy az a-toxin  
a thrombocyták gp lla lllb  fibrinrecep- 
torának olyan strukturális változását 
hozza létre, mely lehetővé teszi a 
szolubilis fibrin kötését. Amennyiben  
állatkísérletes modelljükben a szöve
tet előkezelik heparinnal, vagy eltávo
lítják a leukocytákat, az aggregátumok 
kialakulását s a véráramlás blokkját 
sikerül meggátolni. Véleményük sze
rint olyan terápiás beavatkozások, me
lyek agplla llllb  receptorra irányulná
nak, jelentős lépést jelentenének a 
gázgangréna terápiájában.

Mindenesetre, bizonyára a szerzők 
is egyetértenének vele -  a legcélrave
zetőbb megelőzni a gázgangrénát a sú
lyos, roncsoló traum ák gyors és szak
szerű ellátásával. Alaptényező, hogy a 
C. perfringens anaerob és nekropara- 
zita.]

Kétyi Iván dr.

A fimbriált Burkholderia cepacia CF 
„knockout” egerekben és humán 
cysticus fibrosis tüdőexplantátumo- 
kon preferált adhéziója. Forster, J. és 
mtsai (Develop. Biol, and Animal Lab. 
Services, Hosp. Sick Children, Toronto, 
Ontario, Kanada): J. Med. Microbiol., 
2000, 49, 875-885.

A Brukholderia cepacia eredetileg nö- 
vénypatogén baktériumként volt ismert, 
de a 70-es évektől felism erték, hogy a 
Pseudomonas aeruginosa mellett op
portun ista  légúti patogén lehet cys
ticus fibrosisos (CF) betegekben. Ará
nya világszerte csak 1-3% , Kanadában 
8-10% , de egyes endém iás régiókban, 
így a torontói CF centrum ban eléri a 
40%-ot. Azok a betegek, akikben a B. 
cepacia kolonizál, a klinikai kép előre 
meg nem  m ondhatóan igen változa
tos; lehet különösebb károsodás nél
küli és lehet egy gyors fatális nekrotizáló 
pneum onia és septicaem ia (ún. cepa- 
cia-szindróma). Az eltérő fogékony
ságot számos más CF centrum ban is 
észlelték, de a súlyos kórkép gyako
ribb, mint P. aeruginosa-kolonizá- 
ció esetében. A B. cepacia általában 
rezisztens az antibiotikum okra és más 
terápiás beavatkozásokra, a szerzők 
alaposabb vizsgálatokat tartanak szük
ségesnek.

V izsgálataikban megállapították, 
hogy a B. cepacia öt genovariánsa közül 
betegekből a Ill-as izolálható és ez azzal 
magyarázható, hogy ez a genovariáns 
kötődik a legintenzívebben knockout 
CF egértörzs tüdőepitheliumához és CF 
betegek tüdőexplantátum aihoz. Ezen 
fimbriák 22 kDa alegységeivel szembeni 
antitestek m egakadályozzák az epi- 
thelialis adhéziót. Ism ert, hogy a nor
m ál tüdőepitheliummal szemben a CF 
betegek bronchiolusának hyperplasiás 
epithelium a feldúsultán tartalmaz 
cytokeratin 13-at, egy 55 kDa proteint 
és ez a receptora az ágens adhezin- 
jének. Ennek a következm énye a B. 
cepacia fimbria+ III-as genovariáns 
gyakori ávitele CF betegek között.

[Ref: A B. cepacia, korábban a Pse
udomonas genushoz tartozott, néhány 
más speciessel együtt genetikai elem
zések alapján sorolták be őket egy új -  
Burkholderia -  genusba. Valóban nö- 
vénypatogénként volt ismert, a hagyma 
ún. „lágy rothadását” okozza. Első pil
lanatra meglepő, hogy egy növénypa- 
togén emberi megbetegedésben szerepet 
játszhat, de újabb vizsgálatok jelentős 
eltéréseket nem találnak növény- és hu- 
mánpatogén virulenciafaktorok között -  
esetleg enzimekben, m in t például pek- 
tináz-termelésben. így van ez a Vibrio 
cholerae esetében is, mely eredetileg ten
geri rákok, kagylók élősködője volt -  az 
emberi izolátumok ma is termelnek ki- 
tinázt, mint relikviát...]

Kétyi Iván dr.
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Gazdaszervezet-mikroba in te rak c ió k  
az invazív Streptococcus A c so p o rtú  
fertőzésekben. Norrby-Teglund, a. és 
Kotb, M. (Div. Infect. Dis., K arolinska
I., H uddinge Hospital, S tockholm , 
Svédország): J. Med. M ikrobiol., 2000, 
49, 849-852.

A Streptococcus pyogenes szám os viru- 
lenciafaktorral rendelkezik és ezek h a 
tását m odulálják szervezeti fak torok . 
A virulenciafaktorok egy része sejt
asszociált, mint az antiphagocytaer, de 
típus-specifikus M-protein, a lipo tei- 
kolsav, számos enzimmel (D náz, p ro - 
teázok, peptidázok), toxionokkal (pél
dául pirogén exotoxin B, m itogén  
exotoxinok, enterotoxinok stb.).

A fertőzések jelentős része klinikai- 
lag banális következményekkel jár, míg 
az invazív megbetegedések, m in t a to 
xikus sokk-szindróma, nekro tizáló  
fasciitis esetek leküzdése nagy n eh éz 
ségeket okoz.

Fontos fejleménye az u tóbbi év ti
zedek kutatásainak, hogy bizonyos gaz
daszervezet faktorok lényeges szerepet 
játszanak a kórkép modulálásában. így 
felismerték az M-proteinnel rokonság
ban álló proteineket (M-like P), m elyek 
specifikusak számos szervezeti proteinre 
(immunglobulinok, fibrinogén, fibro- 
nectin, plazminogén, C5a kom plem ent
faktor) és gátolják a kom plem ent
rendszer működését. Maga az M -p ro 
tein is kö t kininogéneket, m elynek 
eredm énye vazoaktív b radykin inek  
megjelenése. Több toxin, vagy to x i
kus term ék ún. szuperantigén, azaz a 
T-sejt-receptor kevéssé variábilis Vß- 
régiójához és az MHC-II-höz kö tődve 
feleslegesen és azt kimerítve aktiválja  
az im m unrendszert és masszív cito- 
kinprodukcióhoz vezet. A S. pyogenes  
által okozott invazív fertőzéseiért, szep
tikus sokkért elsősorban a gyulladás
keltő citokinek felelősek.

Ma m indinkább megerősödik az az 
álláspont, hogy sok más virulenciafak- 
tor, m int citokininduktor -  egyrészről 
és a szervezeti tényezők döntik el, hogy 
banális vagy súlyos invazív kórkép ala
kuljon ki. így a szervezet részéről az 
M-specifikus opszonizáló antitestek h i
ánya, vagy alacsony szintje az invazív  
kórfolyam at kialakulásának fak tora . 
Ezen adatnak  ellentmondó m egfigye
lés is van. A szerzők vizsgálatai sze
rint az immunválasz milyensége m el
lett fontos szerepe van az individuális 
citokinreakciónak. Kétségtelenül van  
genetikai faktora az invazív fertőzésre 
való fogékonyságnak. így a HLA II.

haplotípushoz kötötten észleltek védel
met, vagy rizikót az invazív fertőzésre. 
Ezt erősíti meg az a megfigyelés, hogy 
az Ml típus szuperantigénjei, ha ezeket 
HLA II. haplotípus prezentálja, ha tá
rozottan asszociáltak a rizikóval és a 
gyulladást keltő citokinválasz is szig
nifikánsan erősebb, m int a „protektiv 
haplotípusok” által prezentált esetek
ben.

Az újabb ism eretek  kihatnak a te 
rápiára is. Ezek egyike a polispecifikus 
humán ellenanyagok intravénás ada
golása. Ügy tűnik, hogy ebben az adju- 
váns terápiában szuperantigén-neut- 
rizáló és opszonizáló antitestek bevitele 
történik, sőt szuppresszálják a gyulla
dáskeltő citokineket is. Egy tanulmány
ban szignifikánsan csökkent a m orbi
ditás és mortalitás abban a csoportban, 
amelyben in travénásán polispecifikus 
IgG-ét kaptak a betegek.

[Refi: Úgy tűnik, analóg a helyzet 
azzal, hogy a meningococcus-hordo- 
zók 1-2%-ában alakul csak ki invazív 
klinikai kórkép. Újabb adatok megcá
folják, hogy a rizikó t erre a hiányzó 
baktericid antitestek jelentik.

A hajlam m indenki által elfogadott 
tény. Hogy milyen mechanizmuson ala
pul receptordenzitáson, vagy mennyi 
epitópot ismernek fe l az individuális 
T-sejtek a kórokozó protektiv antigén
jeiben -  már vannak adataink . Arra 
is, hogy a legkülönbözőbb megbetege
désekkel szembeni relatív védettség vagy 
%-osan kifejezhető rizikó milyen HLA 
haplotípusokhoz kötött. A téma azon
ban még nagyon sok vizsgálatot igé
nyel]

Kétyi Iván dr.

A Hepatitis C v íru s genetikus epide
miológiája Egyiptom ban. Ray, S. C. 
és mtsai (Div. Infect. Dis., Baltimore, 
MD, USA): J. Infect. Dis., 2000, 182, 
698-707.

A Hepatitis C vírussal (HCV) fertő
zöttek számát világszerte 170 millióra 
becsülik. Míg az USA-ban és az iparo
sodott országokban a HCV-fertőzöttek 
a populáció 1-2%-át jelentik, Egyip
tom világviszonylatban a legfertőzöt
tebb -  a lakosság 10-20%-a fertőzött. 
Ismert, hogy a HCV magas arányban 
krónikusan perzisztál s cirrhosist és 
hepatocellularis carcinom át okozhat 
és az USA-ban is vezető oka a króni
kus májbetegségeknek.

Egyiptom kiem elkedően magas fer- 
tőzöttségére több hipotézis van; két

ségtelenül szerepe lehet a transzfúzió
nak, a parenteralis kábítószer-élvezet
nek, vagy a perinatalis fertőzésnek. Fon
tosabb azonban a számos injekciós 
beavatkozás -  schistosomatosis-keze- 
lés, vénás kanülök alkalmazása, kö
rülmetélés - , melyeket a sterilezés fel
tételeinek hiánya m ellett végeztek. Ez 
sem ad azonban kellő magyarázatot, 
hiszen ezek a körülm ények számos 
fejlődő országban fennállnak. A legvaló
színűbben a magas HCV-fertőzöttség 
arra a széles körű  kam pányra vezethe
tő vissza, mely a schistosomatosis le
küzdését szolgálta. Ez a kampány 1970- 
ben lezárult és az ezután születettek 
körében a HCV-fertőzöttség feltűnően 
csökkent.

Az eredetre inform ációt szolgáltat
hat a HCV-genotípusok elemzése, ill. 
a korai és mai szérum m inták alapján 
a divergencia felmérése. Mint ismert, 
a HCV genomja >9500 bp és 5’ nem 
kódoló régiója erősen konzervált, míg 
például envelopekódoló régiója a vi
lágszerte izolált törzsek között <60%-os 
homologiát m utat. E variabilitás alap
ján eddig 6 (1-6) genotípust határoz
tak meg -  szubtípusokkal (például la, 
lb). Megjegyzendő, hogy a genotípusok 
között eltérés van a patogenitásban, 
vagy az interferon-terápia hatékonysá
gában is.

A szerzők a szubtípusok biztosabb 
meghatározása érdekében három  ré
giót vizsgáltak PCR-rel -  az 5’ nem 
kódolót, a core/El és NS5B régiót. Az 
izolátum ok 91%-a 4-es, 1%-a la, 1%-a 
lb  genotípusba tartozott, míg 9%-a az 
ism ert genotípusokba nem  volt beso
rolható -  ezek között 3 új szubtípust 
tud tak  meghatározni. A két utóbbi ré
gió alapján a divergenciát is megkísé
relték felbecsülni.

Megállapítható volt a 4-es genotípus 
egyértelmű dom inanciája, mely nem 
m utato tt geográfiai eltérést Egyiptom 
15 kormányzóságát figyelembe véve. 
Ez a genotípus dom inál egyébként 
É-Afrikában. Az egyik szubtípus (lg) 
közeláll a Kamerunban izolált le jel- 
zésűhöz -  közös őstől divergálódhat- 
tak. A divergenciaadatok arra utalnak, 
hogy nem egyszeri vírusbevitellel ál
lunk  szemben, hanem 80-115 évre 
visszavezethető többszöri bevitellel. Ez 
az interpretáció azonban nagy óva
tossággal fogadható csak el. Az ada
tok  m indenesetre feltétlenül arra en
gednek következtetni, hogy a HCV 
bevitele Egyiptomba szim ultán több 
HCV-genotípussal történhetett és ez 
megfelel egy olyan jellegű kampány-

524



nak, m int amilyen széles körű nemze
ti kam pány volt a shistosomatosis le
küzdésére.

[Ref: Kiegészítésként csak annyit, 
hogy az USA-ban 75%-ban az la  és lb  
genotípusok dominálnak, Európában 
és Japánban az lb, míg Közel-Keleten 
a 4-es. Olasz és francia adatok szerint 
az lb  genotípussal asszociálódik leg
gyakrabban a cirrhosis. Az interferon
terápia önmagában csak 13%-os, vi
szont ribavirinnel kombinálva 38%-os 
víruseliminálást eredményez. Miután a 
kellő ismeretek kialakultak, a transzfúzi
ós átvitel gyakorlatilag kiküszöbölődött. 
Az USA-ban (Baltimore) a HCV-fertő- 
zésért 89%-ban a heroinélvezetet tartják 
felelősnek. Az orvostársadalom szem 
pontjából sem érdektelen, hogy ebben a 
statisztikában 18%-ot képvisel a sürgős
ségi betegellátás, 2%-ot a szájsebészet.]

Kétyi Iván dr.

Szennyvízből és folyóvízből izolált vak
cina-eredetű poliovírusok jellemzése 
Japánban. Y oshida, H. és mtsai (Dept. 
Virology II, Natl. Inst. Infect. Dis., 
Tokyo, Japán): Lancet, 2000, 356, 
1461-1463.

Mint ismeretes, a WHO 2000-re terve
zi a polio eradikálását a nyugati föld
részen és valóban, 1977 óta vad-típusú 
törzset paralyticus esetből nem izolál
tak. Attenuált típusokat tartalmazó vak
cina alkalmazásával azonban fennáll a 
rizikó, hogy vakcina-eredetű paralyti
cus esetek előfordulhatnak. Vannak 
arra ugyanis adatok, hogy az attenu
ált 3-as típus reverziója a 472. pozíció
ban az 5’ nem kódoló régióban, mely
nek során az uracil helyébe citozin lép be, 
fokozott neuroinvazivitást eredményez.

Ezek alapján Japán Toyoma pre- 
fektúrájában szennyvízből és folyóvíz
ből 16 1-es, 31 2-es és 31 3-as típusú 
poliotörzset izoláltak 1993 és 1995 k ö 
zött és ebben a tanulm ányban a 3-as 
típusú izolátum okat tanulm ányozták 
a neurovirulenciára következtetve. Vé
gül is 26 szennyvízből és 3 folyóvízből 
izolált törzset vizsgáltak a 472. pozíci
óra. A vizsgálatok valamennyi törzs 
esetén vakcina-eredetet igazoltak. A 
törzsek egyik csoportja (16 törzs) e 
ponton 2 és 91%-ban mutatott U-C re
verziót, a másik csoportban ez az arány 
csak 0,25%-ban volt észlelhető. Ma- 
jom -virulencia vonatkozásban az 1%- 
os revertáns arányt tartják még biz
tonságosnak.

Japánban vad-típusú poliovírust pa
ralyticus betegből 1980-ban izoláltak 
utoljára. Az élő attenuált törzsek azon
ban rizikótényezőt reprezentálnak. A 
szerzők egy korábbi vizsgálatukban a
3-as típusnál csak 1,4%-os nukleto- 
id-divergenciát találtak a vakcina
törzzsel szemben. Természetesen a kör
nyezeti izolátum ok passzálása sejtkul
túrákon eredményezhet mutációs-re- 
verziós folyamatokat, de nem érheti 
el azt a fokot, am it észleltek. Ismere
tes, hogy oralis poliovakcinálás után a 
gyermekek mintegy 3 hónapon át ürí
tik az attenuált poliovírusokat. Ezek 
revertánsai, melyek a béltraktusban 
kialakulhatnak, folyóvizekbe kerülve 
jelenthetnek rizikót fogékony popu
láció számára.

[Ref: Ismert, hogy Sabin az attenuált 
poliovírus-típusokat empirikusan -  kis 
plakkképző sajátság alapján nyerte és 
attenuáltságukat majom-virulencia el
vesztése alapján igazolta. Ebből az em
pirikus módszerből adódott, hogy míg 
az attenuált 1-es típusban 55 nukleo- 
tideltérés alakult ki és ez 21 amino- 
savváltozást eredményezett, addig a
3-as típusban mindössze 10 nukleo- 
tidváltozás jö tt létre és ezt 3 amino- 
savcsere követte. Ebből egyenesen adó
dik, hogy a 3-as típus egyes „ellenkező 
irányú” mutációi, revertánsai vissza
nyerhetik virulenciájukat. Hozzá kell 
tenni, hogy a poliogenomban nincs 
„virulenciagén”; attenuáltsághoz-ne- 
urovirulenciához vezető szekvenciák 
főleg, de nem kizárólag az 5 ’ régióban 
vannak. A gyakorlatban valóban leír
tak kisebb paralysissel járó csoportos 
megbetegedéseket, melyek a 3-as vak
cina-törzsre, annak revertánsára vol
tak visszavezethetőek.

Az említett rizikó -  úgy tűnik -  nem  
fenyegeti azokat az országokat, me
lyek a WHO ajánlása szerint elsőként 
(3. hó) IPV-vel kezdik mega vakciná- 
lást s ezt követően adják sorozatban 
az OPV-ét. A z IPV védettséget nyújt az 
esetleges revertánssal szemben. Számos 
fejlődő országban, kényszerűségből OPV 
kampányoltások folynak. Ez a rizikó 
azonban jóval kisebb, m int amit a vad
vírus jelent. Nehéz egyetérteni a szer
zőkkel ezért az attenuált vakcina el
hagyása tekintetében.]

Kétyi Iván dr.

Tehén-/macskahímlő. Két klinikai 
esetismertetés Feuerstein, B. és m tsai 
(Dermatologische Universitätsklinik, 
Erlangen): H autarzt, 2000, 51, 852.

1980-ban a WHO a Variola verát ki
pusztu lttá  nyilvánította. A kötelező vé
dőoltásokat a gyakori postvaccinálás 
szövődmények (lokális reakció, ence
phalitis) m iatt csaknem m inden or
szágban eltörölték. Ezzel a keresztezett 
im m unitás védő hatása is m egszűnt 
az állati himlő ellen.

1978-ban közöltek először him lő
fertőzést macskában. 1985-ben m ár le
írták a betegség m acskáról em berre 
átvitelét. Ma a macska az em beri him 
lő leggyakoribb forrása, a tehén  igen 
ritkán. A kórokozót a vadon élő rág
csálók tárolják.

A tehén- és a macskahimlőt az or- 
thopox vírusok csoportjába tartozó 
Poxvirus bovis okozza. A tehén  ritkán 
enyhe általános tünetekkel és a tőgy 
helyi infekciójával betegszik meg.

M acskában a fertőzés m arásszerű 
elváltozást okoz a mellső m ancsokon 
vagy a koponyán. Kb. 10 nap múlva 
maculák, majd papulák és pörkkel fe
dett fekélyek alakulnak ki. Az állat bá
gyadt, néha conjunctivitise és légúti 
tünetei jelentkeznek. Gyorsan meg
gyógyul, de néha víruspneum oniában 
elpusztul.

Emberben a tehén-/macskahimlő- 
infekció aránylag ritka. A diagnózist 
az anamnézisből (tehénnel vagy sza
badon élő macskával érintkezés), a kli
nikai képből és a kórlefolyásból álla
pítjuk meg, amelyet a szövettan, az 
elektronmikroszkóp, a szerológia, a 
CRP stb. megerősíthet.

A differenciáldiagnosztikában a Pa- 
rapox vírus (ecthyma contagiosum, 
tehenészcsomó), Herpes sim plex ví
rus és bakteriális infekciók (anthrax, 
actinomycosis) jöhetnek szóba.

A terápia tünetei: helyi antiszepti- 
kum  és antiflogisztikum, a pörkök- 
nekrózisok sebészi eltávolítása. A szu
perinfekció ellen antibiotikumot, súlyos 
lefolyás esetén antivaccina-gamma-glo- 
bulint adunk.

A szerzők két esetet ism ertetnek. A 
9 éves leány bal alkarját 8 napja meg
karm olta a nemrég befogadott macska. 
A sérülés helyén 2 nap u tán  vesiculák 
képződtek, melyek 2 hét alatt pustu- 
lákká, majd fekélyekké alakultak és el- 
pörkösödtek. A leánynak 39,5 °C-os 
láza lett. A macska is bágyadt volt, 
ezért az állatorvos elaltatta.

Az alkaron hat, vonalasán elrende
zett, kb. 2 cm-es, a közepén behúzó
dott, a szélein kiemelkedő nekrotikus 
terület volt látható ödém ás p írral kö
rülvéve. A hónaljban 1 cm-es nyirok
csomó volt tapintható. A PCR orthopox

525



vírust m utato tt ki. A szerológia e ví
rus ellen magasabb antitest-titert ta 
lált. A sebek hat hét alatt heggel gyógy
ultak.

Harmincéves nő álla alatt két hete 
éles határú  piros folt, majd egy hét 
múlva csom ók képződtek a széleken 
vesiculákkal. A méretük nőtt, végül 
fekélyek és pörkök jöttek létre levert
ség kíséretében. A nő sérülésre nem  
emlékezett. Kutyával és macskával vi
szont foglalkozott.

A nyak jobb oldalán 2 cm-es, közé
pen behúzódott nekrózis felhányt szél
lel és vesiculákkal volt látható. A k ö r
nyéke deszkakemény volt. M indkét 
oldalt 1 cm-es, nem érzékeny nyirok
csomót tapintottak, amelyből sem gom 
bát, sem baktérium ot, sem vírust nem  
tudtak  kim utatni, nyolc hét alatt heg
gel gyógyult.

Kollár Lajos dr.

Onkológia
Az erythropoetin a hematoonkológiá- 
ban és radioterápiában. Zahner, J. 
(Medizin & Forschung, Janssen-Cilag 
GmbH, Neuss): Dtsch. Med. W schr., 
2000 ,125, 603.

Az erythropoetin 90%-át a vese, 10%-át 
a máj szintetizálja. Termelésének fizio
lógiás ingere a vese paratubularis sejtje
inek az oxigénhiánya, melynek eredmé
nyeképpen termelése exponenciálisan 
nő. A csontvelőben (BM) erythropoetin 
(EPO)-specifikus receptorokhoz k ö 
tődve gátolja az éretlen erythroblastok 
apoptosisát és az elkötelezett e ry th 
roblastok (Burst-forming-unit; BFI-E) 
differenciálására képes érett no rm o- 
blastokká. Géntechnológiával előállí
to tt EPO funkcionálisan azonos az en 
dogén formával, a betegek jól tolerálják, 
m ellékhatások -  vérnyomásemelke
dés, anafilaxiás reakció -  kivételesen 
fordulnak elő. Tumoranaemiában (can
cer related anaemia) egyaránt csök
kent a vas utilizációja és raktározása, 
melynek következtében inadekvátan 
nő a szérum-EPO szintje és csökken a 
vörösvérsejtek élettartama. Patoge- 
nezisében szerepe van többek között 
az IL-1-nek, a tumomekrózis faktornak 
(TNF) és az IFN-y-nak, ami kem o- és 
radioterápia során emelkedik. 1990- 
ben tájékoztató vizsgálatokból k ide
rült, hogy myelomás betegek anaemiája 
EPO-terápiára jelentősen javul, az élet
minőséggel együtt. Akár cisplatin v. 
ezt nem  tartalm azó egyéb kem oterá

piás protokollokban hasonló eredm é
nyeket értek  el. Két m ulticentrikus 
vizsgálatban 2342 és 2289 kem oterá
piával kezelt nem  myeloid tum orban 
ugyancsak em elkedett a hem oglobin
szint a transzfúziós frekvencia csök
kenésével együtt. Mindkét csoportban 
többféle citosztatikumot alkalmaztak: 
cisplatin, taxol, taxotere, etoposid, 5- 
fluorouracil, cyclophosphamid, doxoru
bicin, vincristin  stb. Az életminőség 
javulását lineáris skála alapján FACT- 
kérdőíwel vizsgálták (Functional As
sessment of Cancer Therapy Anemia). 
Megjegyzendő, hogy ez nem annyira 
alacsony, hanem  inkább magasabb he
moglobinérték (például 11 g/dl-ről 12 
g/dl-re emelkedés) esetében követke
zett be. Hasonló eredményeket kap
tak akkor is, ha önm agában végeztek 
sugárkezelést.

Az EPO adagja tum oranaem iában 
ma is vita tárgya. Általában heti 150 
IU/kg 70 kg-os testsúlyú beteg eseté
ben 3x10 000 IE EPO-nak felel meg és 
ha a hemoglobin emelkedése 4 hét múl
va <1 g/dl, akkor az adagot duplájára 
emelik, ami az egerek többségében 
eredményes. Ha ezen intenzív terápia 
eredménytelen, további EPO-kezelés- 
nek nincs értelme. Általában 2,0-2,2 
g/dl-es hemoglobin-növekedés jónak 
m ondható, ha 13 g/dl fölé emelkedik a 
szintje, a kezelést befejezik és ha ké
sőbb mégis csökken, az eddigi adag 
25%-os csökkentésével folytatják, sőt 
ha a hem oglobin szintje gyorsan nö
vekszik, adagjának csökkentését java
solják. Űjabb adatok szerint heti 3x- 
10 000 IE-nél nagyobb dózisnak azonos 
hatása van a 40 000-es standard dózis
sal. Szimultán vasterápia hatására a 
vas utilizációja nő, ami a terápia el
kezdésekor standardnak számít.

Hogyan reagálnak a különböző tu 
morok EPO-ra? Nem myeloid malig- 
nomákban tulajdonképpen nincs kü
lönbség. Myelodysplasiás szindrómában 
viszont az EPO-szenzibilitás lényegesen 
(16—28%-kal) alacsonyabb. Az eredmény 
GM-CSF-el együtt adva valamivel jobb 
és a transzfúziós igény is kisebb; G-CSF 
talán még hatásosabb.

1909 óta ism ert, hogy a hypoxia ne
gatív prognosztikai faktor. A hypoxiás 
szervek sugárérzékenysége is kisebb. 
Úgy tűnik, hogy a folyamatban az oxi
génnek igazolt, jóllehet teljesen még 
nem tisztázott szerepe van. Oxigén ha
tására a besugárzásnál keletkező sza
bad gyökök, a tumor-DNS-ben fixá
lódnak, ami végül apoptosist vált ki. 
Hypoxia indukálhatja a c-jun és a p53

gének mutációját, melynek során több 
apoptosis-rezisztens sejt keletkezik. 
Ugyancsak hypoxia az egyik oka a vas
cularis endothel faktor (VEGF) és 
thrombocyta növekedési faktor (PGGF) 
expressziójának. A legújabb állatkísér
letes adatok szerint a tum orhypoxia 
nemcsak a tum or sugárérzékenységét 
csökkenti, hanem a m alignus transz- 
formáció folyamatát is növeli. Az ala
csony hemoglobin-koncentráció sokfé
le hematoonkológiai kórképben rossz 
prognosztikai faktor, például nem kis
sejtes hörgőrákban, petefészekrákban, 
gégerákban és cervix-, valamint egyéb 
tum orokban, m ikor az élettartam  rö- 
videbb, mint a nem  anaem iás betege
ké. Különböző módszerekkel kiderí
tették, hogy malignus tum orokban 
nagyobb terjedelműek a hypoxiás are- 
ák, amit a fej-nyak tum orokban, emlő- 
carcinomában, végbélrákban és hörgő
rákban oxigén-hisztográfíával igazoltak; 
ez pedig negatív prognosztikus faktor, 
am i például a cervix carcinom ájában 
önálló prognosztikus tényező. Ha a 
hypoxiás tumor areák p 0 2-értéke 50% 
felett van, lényegesen rosszabban rea
gálnak sugárkezelésre és a betegek élet
tartam a is rövidebb, m in t azokban az 
esetekben, ahol értéke 50% alatti. A 
tum or alacsony oxigenizációja -  a tu- 
moranaemia kivételével -  a mikrocir- 
kuláció morfológiai és funkcionális za
varával és megnyúlt diffúzióval jár 
együtt, melyen viszont EPO-val javí
tani lehet.

Az állatkísérletek pozitív eredmé
nyeit klinikai vizsgálatokban először 
1998-ban erősítették meg a szájüreg 
laphámrákjában, m ikor kiderült, hogy 
EPO-val kombinált kem o-sugárterá- 
piában a teljes remisszió mértéke nö
velhető, de az EPO-kezeitekben is lé
nyegesen jobb eredm ényeket értek el, 
akárcsak az operált betegekben. Mind
ezeket a biztató eredm ényeket továb
bi klinikai vizsgálatokkal kell igazolni.

A pozitív eredményekhez tartozik, 
hogy csökken a transzfúziók frekven
ciája az infekciók rizikójával együtt, 
am ellett javul az általános állapot, a 
betegek életminősége és a beteg-com- 
pliance. Az első vizsgálatok mindezt 
alátámasztották, jóllehet a végleges 
eredményekre még várni kell.

A géntechnológiával előállított EPO 
egyre nagyobb érdeklődést kelt kemo- 
sugárterápiával kezelt hem atoonko
lógiai betegekben, am it placebokont- 
rollált vizsgálatok igazolni látszanak.

Bán András dr.
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Orvosi informatika
Klinikai irányítás az alapellátásban. 
Ismeretek és információk a klinikai irá
nyítók számára. McColl, A., Roland, M. 
(National Primary Care Research and 
Development Centre, University of 
Manchester, UK.): BMJ, 2000, 321, 
871-874.

A szerzők szerint manapság a klinikai 
irányítás számára új kihívást jelent a 
növekvő információs anyag figyelése, 
feldolgozása és a m indennapi gyakor
latba való bevezetése. Az alapellátási 
tevékenység folyamatos javítása ezt meg 
is követeli. A cikk összegzi az ehhez 
szükséges ismereteket, javaslatokat tesz 
arra nézve, hogy hol lehet releváns in 
formációknak utána nézni.

A problém akörnek több aspektusa 
is van. Természetesen, elsődleges a be
teg boldogulása, ehhez hozzájárul a 
nemzeti, illetve helyi egészségügyi hely
zet és az elérendő társadalom -egész
ségügyi feladatok ismerete.

Az utóbbi időben m ár hazánkban 
is lényeges szem pont a gazdaságosság 
elve. A költséghatékonyság az ellátás
ban alapvető fontosságú, ehhez azon
ban ismerni kell azokat a vizsgálatokat, 
melyek egy-egy beavatkozással kap
csolatban elemzéseket készítettek. Eh
hez nyújt segítséget a cikkhez kapcsoló
dó internetes információ, melyet a BMJ 
website-on lehet elolvasni (BMJ.com).

Az információk lehetséges forrásának 
ismerete az első lépés a fenti folyamat
ban. Angilában ehhez az NeLH-ként rö
vidített, magyarra nemzeti egészségügyi 
elektronikus könyvtárként fordítható 
adattár ad lehetőséget. A könyvtár inter
netes úton érhető el (ugyanakkor az ang
liai praxisok 20% rendelkezik csatlako
zással az adatbázishoz és csak 17%-a tud 
az internetes világhálóhoz csatlakozni!).

A számítógépes adatfeldolgozás az 
alapellátásban nemcsak az inform áci
ók lekérésére szolgálhat, hanem  egy 
oda-vissza m űködő rendszer alapján 
a nemzeti egészségügyi szolgálatok felé 
is tud adatokat továbbítani. Ezen felül 
lehetőség van bizonyos betegcsoportok 
figyelésére, követésére is. Angliában a 
MIQUEST rendszer próbál egy ilyen 
átfogóbb és egységes számítógépes 
adatfeldolgozást kialakítani.

Milyen problém ákat kell még meg
oldani (Angliában)?

-  több erőforrásra van szükség az 
alapellátásban dolgozók képzésére,

-  standardizálni kell az adatfeldol
gozást és kezelést,

-  az elsődleges információforrások
hoz való csatlakozás lehetőséget m in
denhol meg kell teremteni.

Az alapellátásban dolgozók számára 
a fenti rendszerekhez való csatlako
zás többletfeladatot jelent és ijesztő is 
lehet, de a betegek jobb ellátása érde
kében meg kell tenni ezeket az erőfe
szítéseket.

Móczár Csaba dr.

Oxiológia
Gyermekek kórházon kívüli sürgősségi 
ellátásában alkalmazott endotrache- 
alis intubáció hatása a túlélésre és a 
kimenetelre. Gansche, M. és mtsai 
(Harbor-UCLA Medical Center Dept. 
of Emergency Medicine 1000 W. Carson 
57, Box 21. Torrance, CA 90509, USA): 
JAMA, 2000, 283, 783-790.

Mind a maszkos-ballonos lélegezte
tés, m ind az endotrachealis intubáció 
segítségével történő lélegeztetés szé
les körben alkalmazott eljárás a sür
gősségi ellátásban. Nem volt m indez
idáig olyan összehasonlító vizsgálat, 
amely a súlyos beteg vagy sérült gyer
mekek akut ellátása során használt két 
módszer utánvizsgálatával foglalkozott 
volna. Az intubálás sikerességéről szóló 
adatok azt mutatják, hogy 50-100%-ban 
sikeres az intubációs kísérlet és ebben 
a változatos eredményben a beteg álla
potának súlyossága, a sérülés típusa, 
az életkor és nem utolsó sorban a ki
vitelező orvos gyakorlata, valamint az 
izomrelexáns használata játszik sze
repet. Az endotrachealis intubáció szö
vődményei, mint például az oesophagus 
intubálása mintegy 2-17%-ban fordul
nak elő gyermekek mentőszolgálat ál
tal történő ellátása során. Egy közle
mény említ ennél nagyobb, 22,6%-os 
arányban előforduló szövődményt, ahol 
az intubálás rutinszerűen szukcinilkolin 
adásával történt. Bár nincs sok össze
hasonlító adat a két lélegeztetési mód
szer eredményességét illetően s az a 
kevés sem m utat a túlélésben különb
séget, mégis vannak szerzők, akik kü
lönösen vízbefúltak ellátásánál és car- 
diopulmonalis elégtelenség eseteiben 
jobbnak ítélik az endotrachealis intu- 
bációt.

Kalifornia 2 m entőszolgálatának 
gyermekmentési adatait dolgozza fel 
a közlemény az 1994 és 1997 közötti 
periódusban. A gyermekek életkora 
12 év vagy az alatti volt. Összesen 830 
páciens adatait vizsgálták, 820 eset

ben álltak rendelkezésre az utánvizsgálat 
adatai is. Endotrachealis intubációt 
(ÉTI) követő ballonos lélegeztetés 420 
betegnél, maszkos-ballonos lélegezte
tés (bag-valve-mask, BVM) 410 beteg
nél volt az ellátási mód. Páratlan  nap
tári napokon BVM, páros napokon ÉTI 
és ballonos lélegeztetés kom bináció
ját alkalmazták. A lélegeztetés indiká
ciója apnoe, nem tap in tható  pulzus, 
60/m in felett vagy 12/min alatti lég
zésszám volt, valamint azon esetek, 
ahol a beteg renyhén vagy nem  rea
gált fájdalomingerre, illetve légúti obst- 
rukció, cardiopulmonalis elégtelenség, 
koponyasérülés és m inden  olyan eset, 
ahol asszisztált respirációs kezelésre 
volt szükség.

A kim enetel értékelése részben a 
túlélést vizsgálta, m ásrészt a neuroló
giai sta tust egy score alapján. Az érté
kelés során 10 beteg-, illetve sérülési 
csoporto t alkottak. Ezek a hirtelen cse
csemőhalál szindróma, vízbefúlás, kopo
nyasérülés, politraum atizáció, idegen- 
test-aspiráció, görcsroham, bántalmazott 
gyermek szindróma, cardiopulmonalis 
elégtelenség, légzési elégtelenség és a 
reaktív  légúti megbetegedések eseteit 
foglalták magukban. Adataikat statisz
tikailag analizálták a SAS statistical soft
ware csomag segítségével.

Nem  volt szignifikáns különbség a 
túlélésben a két lélegeztetett csoport 
között s nem volt szignifikáns különb
ség a neurológiai kim enetelben sem. 
A nnak vizsgálata, hogy a nem  egész
ségügyi személyzet (elsősegélynyújtók, 
m edikusok ...) által alkalm azott BVM 
és ÉTI csoportok között van-e különb
ség, azt mutatta, hogy igen jelentős, 
de nem  szignifikáns különbség van a 
BVM javára mind a túlélésben, mind 
a neurológiai tünetek terén. Ez az ered
mény azt mutatja, hogy az intubáció 
szükségessége nem független a prog
nózistól, a legtöbb súlyos, esetenként 
halálos kimenetelű esetben endotra
chealis intubációra van szükség. Nem 
volt különbség a csoportok  között a 
pulzoximeterrel mért értékekben a szál
lítás alatt és a felvételkor és a kórházi 
ápolási napok szám ában sem, azon
ban  a helyszínen tö ltö tt idő t (mely át
lag 9 perc volt BVM esetén, illetve 12 
perc ÉTI esetén) megnyújtotta az intu
bációs kísérlet.

A nnak eldöntése, hogy melyik léle
geztetési mód legyen használatos a sür
gősségi gyermekellátásban, igen fon
tos kérdés és az adott mentőszolgálat 
orvosigazgatójának feladata. Mivel 
nem  találtak szignifikáns különbséget
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a két légzési terápia között a tú lélés
ben és a kimenetel tekintetében, ezért 
részletesen vizsgálták a szövődmények 
előfordulását is (oesophagusba tö rté 
nő in tubálás, a tubus kicsúszása, fő
hörgőbe történt intubálás, nem  m eg
felelő tubusméret, sérülés). A BVM és 
ÉTI csoportok között nem volt szigni
fikáns különbség e tekintetben sem, 
azonban  az oesophagusba történt in tu
bálás és a fel nem ismert, szállítás a la t
ti tubuskicsúszás esetei (1 kivétellel) 
m ind  halállal végződtek (a ké t cso
p o rtban  együttesen sikeresnek gon
dolt összesen 186 intubáció közü l 14 
eset). Szignifikáns különbség a BVM 
és ÉTI csoportok között nem volt, azon
ban két beteg-, illetve sérülésalcsoport 
esetén (a bántalmazott gyermek szind
róma és a légzési elégtelenség cso p o rt
ban) szignifikáns különbség volt a 
túlélésben a BVM javára és szignifi
kánsan jobb neurológiai k im enetelt 
m u ta to tt az idegentest-aspirációs al
csoport BVM alkalmazása esetén. Le
hetséges, hogy ezekben az a lcsopor
tokban az intubációs kísérlet a kezdődő 
hypoxia idejére esik s így nem  javítja, 
hanem éppen rontja a kimenetelt, össze
adódva a fatális szövődmények előfor
dulásának kockázatával.

Tapasztalataik alapján azt h an g sú 
lyozzák, hogy bár számos szerző h a tá 
sosabbnak ítéli bizonyos esetekben az 
endotrachealis intubációt, véleményük 
szerint a gyermekgyógyászati sü rgős
ségi ellátásban, a gyorstranszport spe
ciális eseteit figyelembe véve (az á tla 
gos k ivonulási idő 5 perc volt) az ÉTI 
nem jav ítja  az eredményeket v iszont 
m egnyújtja a helyszíni ellátás idejét és 
gyakoribbá válnak a fatális szövőd
mények. A maszkos-ballonos lélegez
tetés, jó  technikával ugyanolyan jó  h a 
tásfokú, m int az intubálás, kiküszöbölve 
annak esetenként fatális szövődményeit.

Az ÉTI nem alkalmazható sikeresen 
minden esetben, ahol az indokolt lenne. 
Az intubációs kísérletek aránya eseteik 
között 73%, azonban sikeres csak az ese
tek 57%-a volt. Ennek okai egyrészt a 
kisgyermekek anatómiai sajátságaiban 
(rövid trachea) másrészt a rapid transz
port során nem alkalmazott szedatív-re
leváns terápia hiányában találhatók.

A sürgősségi ellátást végzők képzésé
nek középpontjában a hatásos m asz
kos-ballonos lélegeztetés elsajátítás kell 
hogy álljon az ÉTI gyermekgyógyászati 
alkalmazásáig, mely véleményük sze
rint in tézetben  kell hogy történjen.

Görbe Éva dr.

Pszichiátria
Gyógyszerek antikolinerg  hatása idő
sekben. M intzer, J., Burns. A. (Medical 
University o f South Carolina, Depart
ment of Psychiatry, Charleston, Dél- 
Karolina, USA): J. R. Soc. Med., 2000, 
93, 457-462.

Az idős em berek aránytalanul nagy 
mennyiségű gyógyszert szednek, pél
dául: az USA-ban a 65 évnél idősebbek 
fogyasztják a receptre felírt gyógysze
rek 30%-át és az egyéb gyógyszerek 
40%-át, holott ez a korcsoport a la
kosság 13%-át teszi ki. Az ápolóott
honokban lakók még több gyógyszert 
szednek. A m ellékhatások felismeré
sének hiánya a tünetek  más gyógysze
rekkel való kezeléséhez vezet, a m el
lékhatást okozó gyógyszer dózisának 
változtatása helyett. Miért m aradnak 
észrevétlenek a mellékhatások az idő
sek esetében? Az idősebbek keveseb
bet panaszkodnak, kisebb az egészsé
gi állapotukra vonatkozó elvárásuk. 
A kognitív károsodás megnehezíti a 
panaszaikról tö rténő  kom m unikáci
ót, az otthonban élők pedig arra szá
mítanak, hogy a gondozó személyzet 
figyelmezteti az orvost az esetleges mel
lékhatásokra. N éhány mellékhatást té 
vesen az idős k o rnak  és a korral együtt 
járó betegségnek tulajdonítanak. Az 
antikolinerg m ellékhatások az ápoló- 
és lakóotthonokban élő idősek körében 
a leggyakrabban észlelt gyógyszerha
tásokhoz tartoznak. A közleményben 
táblázatos form ában is felsorolt anti
kolinerg aktivitású gyógyszerek közül 
a Mo.-on is forgalm azott és gyakran 
használt szereket emelném ki.

A szerek egyik csoportjánál az an ti
kolinerg aktivitás terápiás hatásmód:
-  Hányáscsillapítók és szédülés elleni 
szerek: Hyoscin (Scobutil), dimenhyd- 
rinat (Daedalon), -  Parkinson-kór ke
zelésében használt szerek: biperiden 
(Akineton), procyclidin (Kemadrin),
-  Gastrointestinalis betegségekben 
használt görcsoldó szerek: homatropin 
(Bilagit, Neotroparin, Ridol), -  Uroge- 
nitalis betegségek görcsoldó szerei: oxy- 
butynin (Ditropan), -  Migrénben hasz
nált szerek: belladonna-alkaloidák 
(Kefalgin), -  Bronchus-dilatátorok: ip
ratropium (Atrovent, Berodual), scopo- 
lamin, hyoscamin (Solvasthmin-PP), -  
Anaesthesiában premedikációként hasz
nált atropin, hyoscin, -  Szemészetben 
használt pupillatágítók: atropin-oldat, 
cyclopentolat (Humanpent), tropicamid 
(Mydriacyl, M ydrum ).

A másik gyógyszercsoportnál az anti
kolinerg aktivitás csak nem  kívánt mel
lékhatás: -  Antiaritmiás szerek: diso- 
pyramid (Palpitin), kinidin, -  Hasmenés 
elleni szerek: diphenoxylate/atropine 
(Reasec), -  Antihisztaminok: chlorphe- 
namin (Contac 400), clemastin 
(Tavegyl), prom ethazin (Pipolphen), 
-  Antidepresszívumok: Amitriptylin 
(Teperin), im ipram in (Melipramin), 
trimipramin (Sapilent), maprotilin (Lu
diomil), Clomipramin (Anafranil), -  An- 
tipszichotikumok: chlorpromazin (Hiber
nal), thiorizadin (Melleril), clozapin 
(Leponex), fluphenazin (Mochten), -  
Egyéb: glutethim id (Noxyron), -  
Gyógynövények: beléndek, halálos fe
ketecsucsor.

A H2-receptor-antagonisták szintén 
rendelkeznek antikolinerg aktivitás
sal, in vitro a cimetidin (Tagamet) a 
legnagyobb m értékben. A cimetidin 
nagy dózisban idősekben esetenként 
reverzibilis tudatzavarral járhat (kon
fúzió, delirium, elkent beszéd, hallu- 
cinációk, kóma). A legjellegzetesebb 
antikolinerg m ellékhatások a követ
kezők: száraz és ragadós ajkak, nehe
zített beszéd, vizelési zavarok, katéter 
szükségessége, száraz, sápadt és hű
vös bőr, bizonytalan mozgások, nyil
vánvaló ok nélküli elesések, homályos 
látás, megnövekedett szorongás, gyors, 
felületes légzés, tachycardia, szív-arit- 
mia. A centrális antikolinerg hatás meg
nyilvánulhat mint memóriadeficit, kon
fúzió és dezorientáció, agitáció, halluci- 
nációk és delirium. Szélsőséges esetben 
kómát és keringés-összeomlást okoz
hat.

Az antikolinerg mellékhatások meg
növekedett rizikója idős emberekben 
több okra vezethető vissza. Az elégte
len gyógyszer-metabolizmus és elimi
náció, a kolinerg neurotranszmisszó 
korfüggő deficitje az egyik fő ok. Az 
olyan gyakori betegségek, m int az an
gina pectoris, congestiv szívbetegség, 
obstipáció, diabetes mellitus, glaukó- 
ma, vizelési nehézségek, alvászavar és 
dementia rosszabbodnak az antikoli
nerg aktivitású gyógyszerek hatására. 
A pupilladilatáció és az akkomodáci- 
ós zavar károsítja a közeli látást, meg
növeli a balesetek rizikóját. Krónikus 
obstipáció esetén az antikolinerg hatás 
paralitikus ileushoz vezethet. A deli
rium  az agyi m uszkarinerg recepto
rok blokádjának következménye, az 
antikolinerg aktivitású gyógyszerek 
okoznak leggyakrabban drog-indukálta 
delíriumot. A dem entiában szenvedő 
betegeknél, az antikolinerg szerek to 
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vább rontják a kognitív teljesítményt 
és a terápiában használatos szerek el
lenhatását fejtik ki.

A pszichotróp szerek, antidepresszí- 
vumok és antipszichotikum ok nagy 
arányban használatosak az idősek ke
zelésében, ezért az antikolinerg akti
vitáshoz kapcsolódó eltérések nagy 
részéért felelősek. A triciklikus anti- 
depresszívumok (Mo.-on használato
sak a Melipramin, Ludiomil, Anaffanil, 
Teperin) antikolinerg mellékhatásai fő
leg az obstipáció, vizeletretenció és za- 
vartság, gyakrabban és erősebben ész
lelhetők az időseknél. A szelektív 
szerotonin-reuptake-gátlók jó alterna
tívát jelentenek, de az új venlafaxin és 
mirtazapie (Mo.-on bevezetés alatt, 
m int Efexor és Remeron) is kisebb anti
kolinerg hatásúak, m int a régi szerek. 
A konvencionális neuroleptikum okat 
széles körben használják a dem entia 
nem kognitív tüneteinek kezelésében, 
ezek közül a Hibernal és a Melleril 
rendelkezik a legnagyobb antikolinerg 
aktivitással, a Haloperidol kedvezőbb 
ebből a szempontból, viszont extra- 
piramidális mellékhatásai sokkal ki
fejezettebbek.

Az új antipszichotikum ok közül a 
risperidonnak (Risperdal) nincs mérhe
tő antikolinerg aktivitása. Ezzel ellentét
ben a clozapin (Leponex) kifejezett anti
kolinerg aktivitással rendelkezik, ehhez 
kapcsolódó mellékhatásokkal. A clo
zapin hirtelen megvonása két típusos 
tünetegyüttessel járhat, az egyik a ,Jko- 
linerg rebound”, fő tünetei hányinger, 
hányás, étvágytalanság, hasmenés, orr
folyás, izzadás, szorongás, agitáció és 
alvászavar, a m ásik a mozgászavar, 
m int dyskinesia, akathisia és parkin- 
zonizmus.

Az eddigiekben részletezett antiko
linerg mellékhatások észlelésekor a ke
zelőorvosnak m indig gondolnia kell a 
gyógyszerváltásra, különösen ha az 
alapbetegségek tüneteit súlyosbítják 
(gastrointestinalis betegség, hólyagnyak- 
obstrukció, glaukóma, szívbetegség 
vagy kognitív károsodás). Az erős an
tikolinerg aktivitású gyógyszerek kom
binációját különösen kerülni kell. 
Gyógyszerváltáskor pedig a rebound 
kockázatának csökkentése érdekében 
lassú dóziscsökkentés javasolt. Nagyon 
fontos a betegek és gondozóik tájé
koztatása a lehetséges mellékhatások
ról. Ha az antikolinerg mellékhatások 
észlelése esetén a gyógyszert továbbra 
is szednie kell a betegnek, a mellékha
tások enyhítésére lehetőleg ne egy újabb 
gyógyszer legyen a megoldás, hanem

egyéb enyhítő eszközök: szájszárazság 
enyhítésére gyakori vízkortyolgatás, 
rágógumi vagy cukorka, pilocarpin- 
oldat szájöblítésre, a szem szárazsá
gára mesterséges könny használata, az 
obstipáció enyhítésére rostdús étrend, 
rostkiegészítők, megnövekedett folya
dékbevitel vagy a beteg mozgásának 
fokozása.

Linka Emese dr.

Sebészet
Colorectalis rák ABC: Elsődleges ellá
tás -  mennyit számít a sebész? McArdie, 
D. (University Dept, of Surgery, Royal 
Infirmary, Edinburgh): BMJ, 2000,321, 
1121-1123.

A colorectalis rák első tünetei elég ké
sőn mutatkoznak. Viszonylag kedve
zőtlen prognózisának ez a fő oka. Az 
érintettek fele 5 éven belül meghal a 
kurativ jellegű m űtétet követően is. 
Az Egyesült Királyságban tipikusnak 
tekinthető adatok szerint, így például 
Skócia nyugati területén, 1991 és 1994 
között, hét kórházban ellátott 1842 
beteg mintegy harm ada sürgősséggel 
került felvételre. U tóbbiak 44%-a élt 
csak 2 éven túl is (szemben az elektíve 
kezeltek 60%-ával).

A legtöbb sebész elismeri, hogy a 
posztoperatív szövődmények gyako
risága jelentősen változó a sebész sze
mélyétől függően. M ár maga a kurativ 
reszekciók gyakorisága is 45-82% kö
zött, a posztoperatív halálozás pedig 0 
és 17% között változott az egyes ope
ratőrök személye szerint. 16 „tanul
m ányozott” sebész közül jónéhány sze
rényebb teljesítményt nyújtott kollégái
nál. Jól illusztrálja ezt az alábbi összesítés, 
amely 338 kurativ reszekcióval kap
csolatos:

Az egyes sebészek eredményessége 
közötti különbségek legvalószínűbb oka 
az operált betegek számában, ill. a se
bész „specializáltságában” keresendő. 
Mégis úgy tűnik, hogy az előző nem 
sokat számít prognosztikailag -  leg
alábbis erre a következtetésre ju to tt 
egy, 927 beteggel kapcsolatos, M an
chester régiójában végzett felmérés.

Más a helyzet a „specializáltsággal”: 
nem  kétséges, hogy a végbélrák jelen
tősebb műtéttechnikai „kihívás”, mint 
a vastagbéldaganat. Egy 1400 végbél- 
rákos beteget felölelő svéd tanulm ány 
arra  utalt, hogy m ind a recidívák, mind 
a halálozás szignifikánsan kisebb volt 
azoknál a betegeknél, akiket több m int 
tízéves speciális gyakorlattal bíró se
bész operált. Talán még informatívabb 
az a kanadai tanulm ány, amely 683 
végbélrákos betegre vonatkozott, aki
ket 52 sebész operált, de közülük csak öt 
volt a colorectalis sebészetben „speci- 
alizálódottnak” tekinthető. Ez az öt 
sebész végezte a beavatkozások 16%-át 
(=109 műtét), míg 47%-át (=323) olyan 
sebészek hajtották végre, akik -  addi
gi gyakorlatuktól függetlenül -  21 re- 
szekciónál kevesebbet végeztek a ta
nulm ány tartam a alatt. Az értékelések 
igazolták, hogy a helyi kiújulás koc
kázata nőtt, ha a m űtétet a colorec
talis sebészetben kevésbé jártas, vagy 
a 21 reszekciónál kevesebbet végzett 
operatőr hajto tta  végre. H asonló volt 
a helyzet a túlélés vonatkozásában is 
(lásd alsó táblázat).:

Természetesen a sebésztől függet
len tényezők is befolyásolják a köz
vetlen és a későbbi eredményeket: 

Case mix: a nem specializált sebé
szeknek nagyobb arányban vannak idős, 
gyakran kísérő betegségben is szen
vedő betegei, akik jórészt sürgősség
gel, a baj progrediált szakában kerül
nek műtétre.

Gyakoriság % Az egyes sebészek között %

Anastomosis-insuff. 9 0-25
Helyi recidíva 11 0-21
Posztoperatív halálozás 6 0-20
Tízéves túlélés 41 20-63

Gyakorlottság colorectalis 
műtétekben

<21 reszekciót végzett 
sebészek (323 műtét), %

>21 reszekciót végzett 
sebészek (360 műtét), %

Csekély (n=574):
helyi recidíva 44,6 27,8
túlélés 39,2 49,0

Jelentős (n=109)
helyi recidíva 21,1 10,4
túlélés 54,5 67,3
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Az „agresszívebb” sebész a beteg 
életminőségének és a túlélés ta r ta m á 
nak növelése érdekében inkább koc
káztat (szövődmények), míg a „konzer
vatívabb” inkább limitálja a beavatkozás 
m értékét a szövődmények elkerülése 
érdekében, csökkentve viszont ezzel a 
hosszabb túlélés esélyét.

Továbbá: mennyiben tekinthető egy 
reszekciós műtét kuratívnak vagy csak 
palliatívnak? Ennek megítélése ugyan
csak szubjektív, attól függően, hogy a 
sebész optimista (úgy véli, kurativ m ű 
tétet végzett) vagy inkább ború lá tó  
alkatú, beállítottságú (csak palliatív
nak tartja  a reszekciót).

A szövettani mintavételek is téves 
megítélés forrásai lehetnek: egy-egy, 
ill. kevés m inta a nyirokcsomókból, 
reszekciós vonalból m egnyugtatónak 
tűnhet, ugyanakkor egy részletesebb, 
több anyagból végzett vizsgálat ennek  
ellenkezőjét igazolhatja. M indez téves 
patológiai stádium megállapításához ve
zethet.

A tanulm ány végkövetkeztetése: 
egyes sebészek kevésbé kom petensek 
kollégáiknál és ez befolyásolja a be te 
gek túlélését. Jelenleg folynak vizsgála
tok arra nézve, hogy az adjuváns kem o- 
és radioterápia javíthatná-e az e red 
ményeket. Mégis úgy tűnik, hogy a 
m űtéti eredményesség a „specializá
lódás” növekedésével lesz lényegesen 
javítható és ennek a túlélés szem szö
géből nagyobb a szerepe, m int a je len 
leg tanulm ányozott adjuváns kezelé
seknek.

Kelemen Endre dr.

Peritonealis carcinosis féregnyúlvány- 
rákban; milyen áron javítható a prog
nózis? Piso, P., Werner, U„ Bektas, H. és 
mtsai (Klinik für Viszeral- und T ran s
plantationschirurgie, M edizinische 
Hochschule Hannover, Carl N euberg 
Str. 1. 30625 Hannover, NSZK): Dtsch. 
Med. W schr., 2000,125, 1283-1287.

1995 és 1998 között 13 beteget (11 ffi, 
2 nő) kezeltek a klinikán szövettanilag 
igazolt, előzőleg operált féregnyúlvány- 
rákból eredő peritonealis carcinosis- 
sal. Négy esetben előzőleg csupán ex- 
ploratív m űtétre került sor. Az első 
m űtét és a carcinosis miatti perito - 
nectom ia között átlag 4,3 hónap telt el. 
A műtét előtt CT révén tájékozódtak az 
esetleges távoli áttétek, ill. az intrape- 
ritonealis folyamat kiterjedtsége felől.

A „citoreduktív” m űtét maximum 
a négy hasi kvadráns és a kismedence 
fali hashártyájának reszekcióját jelen
tette, adott esetekben -  a zsigeri hashár
tya érintettsége m iatt -  visceralis re- 
szekcióval kom binálva (cseplesz, 
gyomor, colon, lép). H árom  esetben a 
beavatkozás végén, a többiben a 24 
óra múlva elvégzett second look kap
csán került sor az intraperitonealis 
hipertermiával kom binált citosztatikus 
kemoterápiára, m ódosított pum pa és 
speciális hőcserélő segítségével. A per
fúziós oldat 1500 ml 0,9%-os NaCl és 
5%-os dextráz aa keveréke, a citoszta- 
tikum pedig a 150 m g/m 2 adagban al
kalm azott Cisplatin volt. Az in trape
ritonealis hőmérsékletet átlag 41,5 °C- 
ra emelték, amely a testhőm érséklet 
átlag 1,4 °C-os emelkedésével járt. A 
műtét u tán  még további 2 héten 
(n=10), ill. 2 hónapon át „zárt”, nor- 
m oterm  kem oterápiát alkalmaztak. 
(E kezelésm ódnak vannak még nyi
tott kérdései, így például a perfúziós ol
dat mennyisége, az optimális hőm ér
séklet, a legmegfelelőbb szer -  például 
Paclitaxel vagy TNP -  és annak dozí- 
rozása.)

Az elsődleges daganat valamennyi 
esetben jól differenciált adenocarcino
ma volt, ill. 6 esetben pseudomyxoma 
peritoneivel társult mucinosus adeno
carcinoma. Maga a m űtét átlagban 9 
órát (5-11) vett igénybe. Nyolc beteg
nél alakult ki posztoperatív szövőd
mény (62%), ebből 5 technikai jellegű 
volt (anastomosis-elégtelenség, vérzés). 
Két beteg halt meg (15%) pneum onia, 
ill. szepszis következtében, állapotuk 
már m űtét előtt is rosszabb volt a töb
biekénél.

Mások tapasztalataival egyezően a 
szerzők anyagában is magas a kiter
jedt reszekciót követő szövődmények 
száma. Ezek főként pulm onalisak és 
cardiovascularisak, valamint a Cisplatin 
medullo- és nephrotoxicitásával függ
nek össze. Az intézeti ápolás tartam a 
átlag 31 nap (14-80) volt.

A posztoperatív követés átlag 36 hó
napja (8-45) alatt még valamennyi ki- 
bocsájtott beteg életben volt. Egynél 
jelentkezett 11 hónap m úlva recidíva, 
éspedig jobb oldali pleuralis carcinosis 
képében; amiatt pleurectomiára és lo
kális hiperterm citosztatikus kezelésre 
került sor.

Randomizált tanulm ányok hiánya 
ellenére összefoglalóan megállapítható, 
hogy a peritonealis carcinosis multi- 
modális kezelése indokolt lehet, sőt -  
a biztató irodalm i adatok fényében -

alkalmazása akár a lokálisan progrediált 
gyomorrák, valamint intraabdominalis 
sarcomák kezelésére is m egfontolha
tó. Ezt majd a jövő dönti el.

Kelemen Endre dr.

Az aorta mellkasi szakaszát infiltráló, 
metasztatizáló malignus heredaganat. 
-  Esetismertetés a metasztázis-sebé- 
szet köréből. Baretti, R., Schaumann,
B., Meyer, R. és m tsai (Deutschen 
Herzzentrum Berlin, Augustenburger 
Platz 1, 13333 Berlin, NSZK): Dtsch. 
Med. Wschr., 2000, 125, 1164-1166.

A heretum orok incidenciája Német
országban 4-6,5 eset 100 000 férfi la
kosra vonatkoztatva. A heretum orok 
strom a-, vagy csírasejttumorok, fontos 
az elkülönítés a seminomatól. A malig
nus hereteratomák gyakran metasztati- 
zálnak a regionális és a paraaorticus 
nyirokcsomókba. A Cisplatin-kezelés 
a prognózist jelentősen javította.

Esetközlés: 25 éves férfi betegnél 9 
évvel korábban diagnosztizálták here- 
teratocarcinomáját (Lugano III/B stá
dium ). Jobb oldali orchidectomia, majd 
m ásodik ülésben retroperitonealis 
lymphadenectomia, appendectomia 
történt. Öt évvel az első m űtét után 
mediastinalis metasztázis miatt magas 
dózisú kemoterápiában (Cisplatin), ill. 
autológ őssejt-transzplantációban ré
szesült. Teljes rem issziót nem értek 
el, ezért fél évvel később a m ediasti
nalis tum ort reszekáltak. Két év múlva 
az alfa-fetoprotein-szint, ill. a CT-vizs- 
gálat recidívát igazolt. A beteg az újabb 
kem oterápiához nem  járult hozzá, 
ezért rethoracotom ia történt, a tum or 
az aorta hátsó falát nagy kiterjedés
ben infiltrálta, lokálisan inoperábilis- 
nak  minősítették.

Ezt követően került felvételre az eset- 
tanulmányt közlő intézetbe. Reoperáció 
során a tum ort sikerült leválasztani a 
nyelőcsőről, ill. a bal főhörgőről. Az 
aorta descendens tum orosán infiltrált 
volt, ezért extracorporalis keringésben 
a carotistól kezdve az aorta descendenst 
reszektáltak és protézissel pótolták. A 
posztoperatív kórlefolyás zavartalan 
volt, a beteg 20 hónappal a műtét után 
recidívamentes.

[Re/: Az esettanulm ány is jó l pél
dázza, hogy a malignus tumorok ered
ményes kezelése csak szoros utógon
dozás és aktív metasztázis-sebészettől 
várható.]

Regős János dr.
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Sportorvostan
Aerob edzés hatása az 1-es típusú 
diabetesben a lipidszintekre. Laakso- 
nen, D. E. és m tsai (Univ. of Kuopio, 
North Karelia Central Hosp., Ohio 
State Med. Centre): Med. Sei. Sports 
Exerc, 2000, 32, 1541.

A 2-es típusú cukorbetegségben, csak
úgy, m int az egészségesekben, az edzés 
kedvező hatásai a lipidekre közism er
tek. Az 1-es típusú diabetes általában 
norm ál testsúllyal, normális lipid- és 
lipoproteinszintekkel (de abnormális 
lipidanyagcserével) jár együtt, így a 
más betegségekben megismert edzés
határok nem extrapolálhatók az inzu
linfüggő cukorbetegségre.

56, 20-40 éves, fizikailag általában 
aktív, átlag 13 éve cukorbeteg, nor
mális testsúlyú és testzsírtartalmú, nor
mális (43 ml/kg perc körüli) aerob ka
pacitású férfi random izáltan került az 
edzést végző vagy a kontrollcsoport
ba. A 12-16 hetes edzés során, foko
zatosan növelve a távot és az intenzitást, 
a cél az volt, hogy heti 4-5 alkalom
mal, 30-60 percen át az aerob kapaci
tásuk 60-80%-ával legyenek képesek 
futni. Ezt mintegy egynegyedük érte 
el. Az étkezésüket a hétnapos kérdőív 
alapján a M icro-Nutrica program m al 
értékelték. Az edzéstöbblet nem jelent
kezett lényegesen nagyobb napi ener
giafelvételben (2200-2300 Kcal/nap).

Az edzést végzők aerob kapacitása 
nőtt. Az ossz- és az LDL-koleszterin, 
valamint az apó B szintje csökkent, a 
HDL-koncentráció és a HDL/apo A-l 
arány. (A HDL és az apó A-I a kont- 
rollokban is nő tt -  szezonális okból 
eredően? - ,  de az edzéshatás szignifi
káns m értékű volt így is.) A kezdet
ben kedvezőtlen lipidértékek javultak 
nagyobb mértékben. Nem változott a 
testtömeg, a testzsír, a hemoglobin A1C 
és az inzulinigény.

Az 1-es típusú cukorbetegek szá
mára is jelentős érvédő hatást nyújt a 
testedzés.

Apor Péter dr.

Búvárkodás: alkalmasság, balesetek, 
speciális kóros következmények. Pfafki, 
G. és m tsai (Orthopädische Klinik 
Düsseldorf és Paderborn): Dtsch. Med. 
Wschr., 2000 ,125, 1301-1306.

Az összefoglaló cikk a szabad sport
búvárkodás (SCUBA) problém áit tá r
gyalja. Itt gázkeveréket lélegez be a

búvárkodó személy, nincs összekötet- 
tésben a felszínnel.

Az alkalmasságot standardizált orvo
si vizsgálat dönti el, az orvost ezirányú 
vizsga képesíti (Hock L. GTÜM e. V. 
Richtlinien [Ausgabe 1998.] für die 
Medizinische Vorsorgeuntersuchung 
von Sporttauchen Caisson, 1998, 13, 
150-165.). A leendő búvár jellemét, 
viselkedésmódját is vizsgálni kell, hogy 
veszélyhelyzeteket hogyan old meg. Az 
anamnézis, a fizikális vizsgálattal tá 
jékozódó vízusvizsgálat (nincs részle
tezve), orr-fül-gégészeti vizsgálat, gyanú 
esetén tympanomanometria, nyugal
mi EKG, spirom etria -  szükség esetén 
testpletizmográfia a kötelezően elvég
zendő. Kizáró okok a tuba szellőzésé
nek gátoltsága, az orrmelléküregek zárt 
volta, 80% alatti FEVj, epilepszia (ki
véve, ha gyógyszer nélkül öt éve nem 
volt roham). Negyven éves kor alatt 3 
évente, e felett évente el kell ezeket vé
gezni. Negyvenéves kor felett ergomet- 
ria is kötelező, a kellő fittség hiánya 
időleges alkalmatlanságot jelent. Nincs 
értelme a mélységkorlátozásnak, a baj 
10 méternél sekélyebb vízben is éppen- 
úgy megtörténhet. Az összes baleset 
rizikója tízezer m erülésre 1.

A kompressziós szakaszban (lemerü
lés) a nitrogén vagy az egyéb ismert gá
zok elnyelődnek a vérben és a szövetek
ben. A mélységet és az eltölthető időt a 
dekompressziós táblázatok, újabban az 
erre szerkesztett, a búvár karján viselt, ki
jelzővel bíró komputer mutatja. Minden 
merülést gondosan meg kell tervezni.

A testüregekben beálló nyomásválto
zások fájdalmat, orr- fülvérzést, tom 
pa nyomást, szédülést és hányingert 
okozhatnak. A belső fül zavarának tri- 
ádja a szédülés, a hypacusis és a tin 
nitus. Haemoptoe és mellkasi fájda
lom ptx-re, em bóliára utal. A gázok 
intoxikációt okozhatnak a nagy par
ciális nyomásuk következtében. Az oxi
génre vonatkozó kritikus érték 1,5 bar, 
ezt 70 méternél érik el levegőbelégzés 
esetén, de az oxigéndús keverékek (Nit- 
rox) kisebb mélységnél is ilyenhez ve
zetnek, ezért a 30-40 méteres mélysé
get nem helyes túllépni. Hányinger, 
ajakremegés, nyugtalanság, szédülés, 
olykor tónusos-klónusos görcs az in- 
toxikáció jelei. A nitrogénnarkózis 
egyes személyeken m ár 30 méter mély
ségben is megjelenhet, melyet az irra 
cionális viselkedés jellemez. Feljebb 
emelkedve gyorsan megszűnik a tünet.

A felfelé tartó szakasz a dekom 
pressziós fázis. A felszabaduló gázok 
dekompressziós betegséget okozhat

nak, ennek I. típusa kután és musculo- 
skeletalis elhelyezkedésű gázgyülemeket 
jelent (az előfordulás kb. 66%), a II. for
mája a neurológiai, vestibularis és car- 
diopulmonalis megjelenés (kb. 25%), 
míg az artériás rendszerbe átjutott gáz
buborék pulmonalis baro traum a után 
embolizációt okoz (kb. 10%). Ha 30 
m éternél nem m erülnek mélyebbre, a 
veszély jelentősen kisebb. Az ismételt 
le-fel közlekedés: „jojó-m erülés”, ha 
búvárkodás után m agas hegyre men
nek fel, a dehidráció, a testi megerőlte
tés, obesitas, foramen ovale vagy egyéb 
sönt fokozza a veszélyt.

A dekompresszió során megreped
hetnek az alveolusok és pneumothorax, 
mediastinalis emphysema keletkezhet. 
Akár egy méter mély víz is kiválthat 
ilyet, a vízben töltött időtartamnak 
nincs jelentősége. Gázbuborékok a vé
nás rendszerben m indig vannak, de 
tünetet csak akkor okoznak, ha a je
lenlétük nagy, vagy ha átju tnak a tüdő 
megzavart szűrőjén vagy a söntön az 
artériás rendszerbe. A ptx és a gáz- 
gyülemek a felszínre érést követő 10 
percen belül szoktak tünetet okozni (kö
högés, dyspnoe, vérköpés, fájdalom), az 
embólia görcsöt, eszméletvesztést, félol
dali tünetet, tudatzavart okozhat. A tü
netmentes szak olykor sokkal hoszszabb. 
Az I. típusú dekompressziós betegség a 
nagyízületeket érinti leggyakrabban, de 
a búvárok között ismert a „búvárbolha”: 
a bőrembólia okozta vörösség. Az ideg- 
rendszeri érintettség esetén inkább a 
spinalis tünetek fordulnak elő.

A kezelés: m ielőbb rekompresszió 
szükséges oxigénpótlással. Döntő le
het, hogy milyen gyorsan ju t el a bú
vár a nyomáskamrához, hogy kap-e út
közben is oxigént. Légi szállítás csak 
300 méternél nem  m agasabban vagy 
az 1 bar nyomás fenntartásával lehet
séges. Az oxigént dem and ventillel vagy 
félig zárt rendszerrel kell adni, esetleg 
intubálni kell. A gyógyszer (szteroid 
stb.) hatásossága kétséges. Az agy
ödéma megelőzésére a fejet fel kell tá
m asztani szállítás közben. Néhány nap 
elteltével is érdemes a kezelést bevezet
ni a maradék-tünetek csökkentése érde
kében. A fizioterápiát a nyomáskamrá
ban el kell kezdeni.

Apor Péter dr.

A fizikai terhelés paradoxona. Maron, 
B. J. (M inneapolis H eart Institute 
Foundation, M inneapolis, Egyesült 
Államok): N. Engl. J. Med., 2000, 343, 
1409-1411.
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Retrospektív és keresztmetszeti v izs
gálatok szerint az egyénre szabott te r
helés csökkenteni képes a h irte len  
szívhalál kockázatát, de a megfelelő és 
szokatlan erősségű tréning triggerel- 
heti is a szívmegállást és a h irte len  h a 
lál bekövetkezését. A fizikai ak tiv itás 
a cardiovascularis betegségekben k i
m utatható  preventív vagy provokatív  
szerepére vonatkozóan, a cardialis ere
detű hirtelen  halál fellépésének lehe
tőségét is figyelembe véve, eddig p ros
pektiv és nagy betegszámú vizsgálatok 
nem  állnak még rendelkezésre.

A fizikai aktivitás paradoxona azt 
jelenti, hogy a kedvező hatások m el
lett a cardialis eredetű hirtelen halál 
gyakrabban fordulhat elő fizikai a k ti
vitás alatt, vagy közvetlenül ezt k ö v e
tően. N éhány esetben ez fiatal sp o rto 
lókon is megtörténik, akiket a fittség  
áldozatainak is tekintenek és h a lá lu k 
kal a m édia részletekbe m enően és 
hosszan szokott foglalkozni. A leg
gyakoribb a hirtelen halál e lőfordulá
sa életkori határok nélkül elsősorban  
azokon, akik rekreációs tevékenysé
get ellenőrzés nélkül végeznek, vagy 
szabálytalan kondicionáló p ro g ram 
ban vesznek részt. Sok esetben nem  
gyanított strukturális szívbetegségben 
szenvedőkön jelentkezik a h irte len  
szívhalál, amely az életkorral összefüg
gést mutathat. Atheroscleroticus szívbe
tegség, idősebb életkor prediszponáló 
tényező távfutás, tenisz, izometriás tré 
ning (például súlyemelés) során fellépő 
hirtelen halál kialakulására. Több m int 
50 megfigyeléses epidemiológiai vizsgá
lat eredm ényeként igazolt, hogy a fi
zikai inaktivitás vagy ülő életm ód a 
koszorúér-betegség kockázati tényezője, 
ami azt jelenti, hogy a cardiovascu
laris esem ények bekövetkezése és a 
halálozás alakulása ebben a c so p o rt
ban gyakoribb. Továbbá ezek a vizs
gálatok megerősítik azt a tényt, hogy  
a rendszeres aerob tréning és m egfe
lelő fittség elérése nők és férfiak körében 
egyaránt protektiv tényező és csö k 
kenti a myocardium-infarctus és m ás 
koszorúér-esemény bekövetkezésének 
kockázatát. Ezáltal számos országban 
a nemzeti népegészségügyi program ok
ban a rendszeres testmozgás az e lsőd
leges és másodlagos prevenció fon tos 
részét képezi.

A túlzott fizikai megerőltetés k ö 
vetkezm ényei azonban összetettebb
nek tűnnek. A kedvező élettani hatások 
m ellett a megterhelő tréning h irte len  
halált, myocardium-infarctust p ro v o 
kálhat, különösen olyanokon, akiknél

az nem személyre szabottan történik. 
Albert és mtsai legutóbbi közleményük
ben a „Physicians H ealth Study” kere
tében hasonlították össze a hirtelen 
halál rizikóját erős fizikai megterhe
lés során az ún. „kockázati periódus” 
alatt (ami erős fizikai megterhelés idő
tartamát és az azt követő 30 percet je
lentette), a könnyű fizikai aktivitásúak- 
kal vagy az egyáltalán nem  tornázókkal 
szemben. Ezután az idézett szerzők 
azt elemezték, hogy az egyénre szabott 
intenzív fizikai megerőltetés módosít- 
ja-e a hirtelen halál egyéni kockázatát, 
továbbá vizsgálták a koszorúér-eredetű 
hirtelen és nem  hirtelen halál összesí
tett kockázatát is. Tizenkétéves köve
tés során 21 481 orvos közül 122 eset
ben következett be hirtelen halál, akik 
körében koszorúér-betegség a vizsgá
lat kezdetekor nem  volt ism ert és kér
dőív segítségével, önbevallás alapján 
rendszeres fizikai tevékenységet is vé
geztek. A hirtelen halál kockázata a fi
zikai terhelés kapcsán 16,9 volt (95% Cl 
[10,5; 27,0]), am ely alapján következ- 
tetsük az, hogy az egyénre szabott erős 
tréning csökkenti a hirtelen halál koc
kázatát. Tudniillik a megterhelő tré
ning során a h irtelen halál kockázata 
igen alacsony, és 1,5 millió tréningre 
ju t 1 hirtelen szívhalál, de ez még rit
kábbnak bizonyult, ha rendszeres fi
zikai aktivitást végzők adatait elemez
ték. Az idézett szerzők eredményei is 
terhelés paradoxonját igazolják; az 
erőteljes fizikai aktivitás kétélű kard: 
egyrészt rövid távon fokozhatja a h ir
telen halál kockázatát (nem  megfele
lően trenírozott koszorúér-betegség
ben szenvedők körében), másrészt véd 
az ilyen jellegű szövődményekkel szem
ben. Az idézett szerzők nem találtak 
összefüggést a k iindulási tréning gya
korisága és a követés során bekövetke
zett nem halálos vagy halálos koszo
rúér-események teljes kockázatában. 
Ennek a magyarázata a tanulm ány bi
zonyos tervezési hiányosságaiból ered
het. Egyrészt a terhelési szint megha
tározása szubjektív megítélés alapján 
történt és a fittséget nem objektív méré
si módszerekkel határozták meg, más
részt a fizikai aktivitás szintje az idők 
folyamán változhatott, és ezek befo
lyásolhatták a vizsgálat eredményét. 
A közepes erősségű tréninget végzők 
eredményei nem  m érték  és a könnyű 
tréninget végzőket az ülő életmódú 
kategóriába sorolták.

A congenitalis vagy genetikai erede
tű cardiovascularis betegségben szen
vedő fiatal atléták rendszeres tréning-

je provokálhat hirtelen halált, mérhető 
protektiv hatás nélkül. Ilyen egyének 
szám ára a m egerőltető tréning elha
gyása ajánlott, de a versenyszerű sport 
is előnytelen és veszélyes számukra, 
így annak abbahagyása is szükséges.

Az összegyűjtött retrospektív és ke
resztmetszeti populációs vizsgálatok 
adatai alapján túlnyom ó többségben a 
cardiovascularis előnyök állnak elő
térben, még az erős intenzitású fizikai 
aktivitást is figyelembe véve a prim er 
prevenciós stratégiában tünetm entes 
középkorúak és idősebbek esetében. 
Ezek az előnyök azonban magukban 
foglalják a hirtelen halál rejtett és nem 
kellően hangsúlyozott kockázatát is erő
teljes tréning közben vagy közvetlenül 
utána.

Ismert koszorúér-betegségben a tré
ning hatásai a lehetséges komplikáci
ók szempontjából összetettek és el
lentmondásosak. A kedvező hatások 
nem  következnek be valamilyen koc
kázat nélkül, különösen az előzetesen 
nem  trenírozott vagy ülő életmódot 
folytatók esetében. A fizikai aktivitás 
lehetséges kockázatát azonban az ese
tek döntő többségében ellensúlyozza 
a cardiovascularis rendszerben bekö
vetkező előnyös változások sora, amely
nek alapján az egyénre szabott, folya
m atos fizikai aktivitás mindenki szá
m ára biztonsággal ajánlható.

Orosz István dr.

Pszichiátriai betegek terápiás sporto
lása. Meyer, T. és Broocks, A. (Univ. 
o f Saarland és Lübeck): Sports Med., 
2000, 30, 269.

Az utóbbi 30 évben egyre gyűlnek az 
adatok a rendszeres edzéssel elérhető 
javulásról a pszichiátriai kórképekben 
is. A depresszió és a szorongás ismert 
m ódon kedvezően befolyásolható az 
edzéssel. A legtöbb pszichiátriai beteg 
edzetlen, sőt a „norm ál” fittséget sem 
éri el, emellett járatlan a testmozgások
ban, de az edzésnek egyébként ugyan
azok az ellenjavallatai, m int a normál 
személyeken. A nem maximális inten
zitású tréning javasolható ugyanolyan 
gyakorisággal és tartam m al, m int az 
egészségeseken: legalább heti 3-5,30-60 
perces, az aerob kapacitás 60-80%-át 
igénybe vevő, az egész izom zat közre
m űködését igénylő, bármely fizikai ak
tivitás.

A depresszió edzéssel kezelése az 
1970-es évek végétől eredeztethető
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(Greist). A Beck-skálán 12 feletti pont
számú betegek 10-12 hetes állóképes- 
ségi vagy rezisztenciaedzése kedvező 
hatású, a változás jelentős a várólista 
kontrolijaihoz képest.

A pánikbetegséget is javítja az edzés 
a kontrollokhoz képest, de a Clomi
pram in hatása ham arabb bekövetke
zik, m int ahogy az edzés hat.

Alkohol- és drogaddikcióban az 
edzés hatása mérsékelt a rutinkeze
léshez képest. Skizofrénia, m ajor de
presszió és bipoláris zavarok edzéssel 
kezeléséről még alig olvasható a Med- 
line-ban referált közlemény. A k róni
kus fáradtság szindróm ában az aerob 
edzés hatásosabb, m int a hajlékony
ság gyakorlása.

E területen még csak a kezdeti lé
péseket tette meg a tudomány. 89 köz
leményt idéznek a szerzők.

Apor Péter dr.

Szív- és érsebészet
Perkután pulmonális billentyű-beül
tetés a jobb kamra és az artéria pul
monális közötti konduitban lévő bil
lentyű diszfunkciója miatt. Bonhoeffer,
P., Boudjemline, Y., Saliba, Z. (Service 
de Cardiologie Pediatrique and Depart
ment d’Anesthesie, Hopital Necker, 
Enfants-Malades, Paris, France): Lancet, 
2000, 356, 1403-1405.

A jobb kam rát az artéria pulm ona- 
lisszal összekötő érprotézisek, más 
néven konduitok bevezetése a gyer
mekszívsebészet fejlődésében lénye
ges előrelépést jelentett, hiszen segít
ségükkel lehetőség nyílott az addig 
gyógyíthatatlan veleszületett fejlődési 
rendellenességek sebészi kezelésére. E 
konduitok készülhetnek billentyű nél
kül vagy tartalmazhatnak billentyűt is, 
mely utóbbi lehet állati eredetű xeno
graft, emberi homograft, vagy akár au
togén pericardium ból előállított bil
lentyű is. Hosszabb-rövidebb idő (4-15 
év) elteltével a konduitok diszfunk- 
cionálissá válhatnak vagy azért, m ert 
a protézis belsejében fibrin- és throm- 
bocytadús anyag rakódik le vagy azért, 
m ert a benne helyet foglaló billentyű 
degenerálódik, elmeszesedik s rajta idő
vel szűkület és elégtelenség is kiala
kul. A konduitdiszfunkció kezelésére, 
a reoperáció késleltetésére megkísé
relték a szűkült struktúrák katéteres 
úton történő tágítását és egyidejű szten-

telését. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy ez a módszer nem  ideális, hiszen 
a szűkület mérséklése csak a pulmo- 
nalis regurgitáció növelése révén ér
hető el, ami tartós fennállás esetén 
jobb kamrai dilatációhoz, dekompen- 
zációhoz és ritm uszavarokhoz vezet
het.

A szerzők egy megelőző közlemé
nyükben m ár beszám oltak olyan ál
latkísérletről, melynek során sikeres 
perkután pulmonális billentyű-beül
tetést végeztek. A borjú vena jugularis 
billentyűjét egy tágítható sztentre mon
tírozták és ezt ültették be katéteres úton. 
Tizenegy kísérletből hét esetben volt 
sikeres az implantáció, mely után a 
billentyű öt állatban jól funkcionált 
két hónap elteltével is.

Jelen közleményükben az első kli
nikai esetet ism ertetik. A beavatko
zásra egy 12 éves fiúnál került sor, 
akinek születésekor kam rai sövény
defektussal társult pulmonális atresiát 
diagnosztizáltak. Palliációként előbb 
egy centrális aortopulmonalis sönt-mű- 
tét, majd egy jobb oldali módosított 
Balock-Taussig sönt-m űtét történt. 
Négyéves korában teljes korrekcióra 
került sor a kam rai sövénydefektus 
zárásával és egy 18 mm-es Carpentier- 
Edwards biológiai m űbillentyűt tar
talmazó konduitnak a jobb kamra és 
az artéria pulmonális közé történő be
ültetésével. A gyermek 12 éves korára 
a xenograft degenerálódott, elmesze- 
sedett, rajta 50 Hgmm-nyi nyugalmi 
nyomásgrádiens és jelentős insuffici- 
entia alakult ki, a jobb kam ra mérsé
kelt dilatációjával. A beavatkozás előtt 
a beteg NYHAII. stádium ban volt.

A perkután pulm onális műbillen
tyű-beültetésre általános érzéstelení
tés mellett került sor. A 18 mm-es borjú 
jugularis interna-billentyűt glutáral- 
dehidben fixiálták és egy tágítható pla
tina sztentre aplikálták, majd a sztentet 
egy 18F vastagságú, speciálisan e célra 
kiképzett hosszú sheat segítségével de
ponálták a beszűkült xenograftba. A 
beavatkozás után az új pulmonális bil
lentyű kompetens volt és a pulmonális 
diasztolés nyomás 8 Hgmm-ről 16 
Hgmm-re emelkedett. A jobb kamrai 
nyomásnak a szisztémás nyomáshoz 
viszonyított aránya a műtét előtti 85%- 
ról 66%-ra csökkent, m ajd egy hónap 
elteltével ez az arány m ár megközelí
tette az 50%-ot. A beavatkozás alatt és 
azt követően szövődményt nem ész
leltek. A beteget 5 nap elteltével o tt
honába bocsátották. Az egyhónapos 
ellenőrzéskor a beteg NYHA I. stádi

um ban volt, a pulm onális műbillen
tyű jól zárt s a szintjében mérsékelt 
reziduális szűkület volt észlelhető.

A szerzők a világon az első embe
ren  végzett perkután pulm onális m ű
billentyű-beültetésről szám oltak be. 
Véleményük szerint a felhasznált esz
közök és módszerek fejlesztése révén 
a perkután  műbillentyű-beültetés al
kalm assá válhat a krónikus vénás elég
telenség, valamint az aortabillentyű- 
betegségek kezelésére is.

Szécsi János dr.

Szív- és keringési 
betegségek
Antikoaguláns kezelés pitvarremegés
ben: A nonvalvularis pitvarfibrilláció 
thromboembóliás szövődményeinek 
megelőzése alvadásgátló terápiával.
Burkhard-Meier, C. és mtsai (Herzkreis- 
lauf-Klinik, Bad Berleburg; Sankt 
Katharian Hospital Frechen, Innere 
Abteilung Kardiologie; Medizinische 
Klinik III für Innere M edizin, Univer- 
sitaet zu Köln, Németország): Dtsch. 
Med. Wschr.,2000, 125, 1267-1271.

62 éves kor fölött arrhythmia absolutá- 
val járó  leggyakoribb szívritmuszavar 
a pitvarremegés (PR), praevalenciája 
2-5% . Incidenciája a korral párhuza
m osan nő (fellépésének esélye [odds 
ratio] az életkor előrehaladásával pár
huzamosan tízévenként, 2,2-szeresére 
emelkedik; refi).

A  nonvascularis pitvarremegésben 
(NVPR) az agyi ischaem iás történé
sek, az ischaemiás cerebrovascularis 
insultusok (ICVI) fellépésének rizikó
ja a nem fibrillálók 4-8-szorosa. (A 
NVPR a leggyakoribb agyi vascularis 
embolisatióval járó  kórállapot, a szív 
eredetű embóliák 46%-áért felelős; 
15%-ot az AMI, 10%-ot a szívbillen
tyűket nem érintő reumás szívbeteg
ség, 10%-ot bármely okból létrejövő 
bal kamrai működészavar, a maradék 
19%-ot a különböző etiológiájú szív
izom-megbetegedés indukálhatja; ref)

NVPR-be az ICVI-ok fellépésének 
valószínűsége évi 5%. Ide vonatkozó 
nagy vizsgálatok adatainak többvál
tozós analízise alapján olyan kocká
zati tényezőkre terelődött a figyelem, 
amelyek a stroke NVPR-ben előfor
duló 5%-os incidenciáját tovább nö
velik (a ICVI-ok rizikótényezői), ezek: 
a kórelőzményben szereplő TIA vagy 
stroke (a ICVI veszélyét 2,5-szeresére
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növeli; ref.); a diabetes mellitus (1,7-sze- 
res kockázatnövekedés; ref); 65 év fe
letti életkor (míg 50-59 év közö tt 6,7%, 
80-89 év között az acut s tro k e s  bete
geknek m ár 36,2%-a fibrillált; re f);  a 
kísérő szívbetegségek közül a cardi- 
alis decompensatio és a co ronaria-be
tegség az ICVI rizikóját 3-szorosára  
növeli; re f). Ezen ICVI rizikótényezők 
m egállapítása a betegek p rog n o sz ti
kus besorolásában és ezen keresztü l 
az adekvát terápia m egválasztásában 
bír döntő  jelentőséggel.

Szerzők áttekintették az AFASAK 
(1989) trial (n=671), a BAATAF (1990) 
tanulm ány (n=420), a SPAF (1991) 
vizsgálat (n=421),aCAFA (1991) trial 
(n=378), a SPINAF (1992) vizsgálat 
(n=525), valamint az EAFT (1995) ta 
nulm ány (n=439) eredményeit. A ta 
nulm ányok a kum arin-készítm ények 
hatását hasonlították össze placebo a- 
dásával, továbbá kumarin- és acetil- 
szalicilsav (AAS)-terápia hatásá t ve
tették egybe.

Az elsődleges végpont az ICVI, egyéb 
vascularis esemény és a nagyobb v é r
zés volt.

Az AFASAK trialban (C openhagen 
Atrial Fibrillation, Aspirin and  A n ti
coagulation Therapy Study) a th ro m - 
boem boliás események rizikócsökke
nése a kumarin-csoportban 59% volt, 
míg az ASS kohorszban mindössze 16%.

Mind a BAATAF tanulmány (Boston 
Ares Anticoagulation Trial for A trial 
Fibrillation), mind a SPINAF vizsgá
lat (The Stroke Prevention in N on- 
Valvular A trial Fibrillation Trial), va
lamint a CAFA tanulmány (C anadian  
Atrial Fibrillation Anticoagulation trial) 
kum arin kollektívában a throm boem - 
boliás kockázat szignifikáns csökke
nését m utatta . A BAATAF tria lban  a 
kumarinnal kezelt csoportban az ICVI- 
rizikó csökkenése 86% volt, igen kevés 
vérzés mellett.

A SPAF 1 vizsgálat (The Stroke P re
vention in Atrial Fibrillation) hatásosan 
antikoagulált betegeiben a prim er tö r 
ténések (például ICVI) szignifikánsan 
ritkábban léptek föl, a kum arinnal k e 
zeiteken a kockázatcsökkenés 67% -os 
volt. Ugyanez volt az eredmény a SPAF 
2 tanulm ányban is, viszont az agyvér
zések szám a nő tt (a cerebralis vérzé
sek időpontjában az INR értéke 4,4 f ö 
lött volt; a jelenleg ajánlott cél -  INR  
[INR 2-3] szerinti kumarin-kezelés 
azonban nem  növeli számottevően a 
cerebralis haemorrhagia veszélyét és a 
major vérzés aránya is alig haladta  
meg a placebocsoportét; nem elhanya

golható az sem, hogy a cél -  INR szinten 
végzett kumarin-medikáció okozta agy
vérzés veszélye -  az ellenjavallatok f i 
gyelembevételekor -  lényegesen kisebb, 
m int NVPR-ben az ICVI kockázata; 
ref).

A 75 évnél fiatalabb, thromboembo- 
liás rizikótényezőktől mentes NVPR-es 
betegeknek adott napi 325 mg ÁSS ha
tására az elsődleges történések rátája 
0,5% volt.

A SPAF 3 vizsgálat (1996) összeha
sonlította a m agas kockázatú betege
ken (n=1044; ref.) a jelenleg javasolt 
cél -  INR (2-3) szerint adott kum arin 
és a kis adag kum arin  (INR 1,2-1,5) és 
a 325 mg ÁSS kom binációjának hatá
sát. A magas rizikójú csoportba ta r
toztak azok, akiknek legalább 1 -  a 
következőkben felsorolt -  rizikófak
toruk volt: szívelégtelenség vagy bal 
kamrai diszfunkció (<25% roströvidü
lés echokardiográfiával), thromboembo- 
liás kórelőzmény, 160 Hgmm-nél na
gyobb szisztolés vérnyomás, nőknél 
75 évnél idősebb kor. Egyértelműen 
igazolódott a kisdózisú kumarinos 
(INR 1,2-1,5) kom binációs kezelés ha
tástalansága (a tanulm ányt a tervezett 
idő előtt etikai okokból le kellett állí
tani, mivel az IC VI előfordulása -  az 
adekvát terápiás dózisú kumarin-cso- 
port évi 1,9%-os incidenciájával szem
ben -  7,9% (!) volt; ez különben az abszo
lút ICVl-incidencia 6%-os csökkentését és 
a relatív rizikó 75%-os redukálódását je 
lentette; ref).

Szerzők a NVPR embóliás szövőd
ményeinek gyógyszeres megelőzésére 
Laupacis és m tsai ajánlását (1998) ja 
vasolják, amely szerint 65 éves kor alatt 
rizikótényező(k) hiányában 325 mg ÁSS, 
azok meglétekor kum arin  (INR 2-3; 
65-80 éves korban egyéb kockázati té
nyezőik) hiányában 325 mg ÁSS vagy 
kum arin (INR 2-3), azok fönnállása
kor kumarin (INR 2-3); 80 év fölötti 
korban rizikótényező(k) nélkül ÁSS, 
azok meglétekor ÁSS vagy kumarin 
(INR 2-3) indikált.

Az amerikai ACCP ajánlás szerint ÁSS 
csak 65 évnél fiatalabb és rizikótényező 
nélküli betegeknek ajánlott, de választha
tó akkor is, ha a 65-75 éves betegeken 
csak ún. egyéb kockázati tényezőjük (di
abetes, koszorúér-betegség, hyperthyre- 
osis) van, az összes többi esetben kuma- 
rin javasolt, úgy hogy az INR 2-3 legyen.

(Az európai ajánlás még tágabban 
adja meg a rizikótényezőket, amelyek 
meglétekor a kumarin-prevenció indi
kált: előző embolisation, ill. ICVI, hyper- 
toniás kórelőzmény, M I utáni állapot,

diabetes mellitus, bal kamra-diszfunk
ció vagy szívelégtelenség 65 év fölötti kor, 
transoesophagealis echokardiográfiá
val [TE] megállapított 50 mm-nél tá- 
gabb bal pitvar, bal pitvari thrombus, 
bal pitvari működészavar; ref.)

A betegek jelentős részénél (33-66%) 
a PR nem állandó, hanem  átmeneti, 
de mivel a throm boem boliás szövőd
mények szempontjából a paroxysmalis 
PR ugyanúgy viselkedik, m int a kons
tans PR, a terápia is ugyanaz (anti- 
koaguláció).

A cardioversio antikoaguláns meg
előzése. NVPR-ben cardioversio (CV) 
előtt 3-4 héten keresztül hatásos ku
marin-kezelés történjék, majd a CV 
után  azt legalább 4 hétig folytatni kell 
(mivel az [elektromos vagy a gyógy
szeres] CV thromboemboliás kockázata 
antikoaguláns profilaxis nélkül 1,2-5,3%, 
míg antikoagulációval 0,6%; ref).

Alternatív megoldás az ún. trans
oesophagealis echokarciográfiás irá
nyítású CV stratégia („TEE guided ap
proach”), am ikor 48 órát meghaladó 
NVPR esetén rövid antikoaguláns ke
zelés (iv. heparin-infúzió) mellett TE 
történik és ha bal pitvari thrombus 
nincs, a CV rögtön (24 órán belül) el
végezhető, majd a hatásos antikoagu
láns kezelést 4 hétig folytatni kell. Bal 
pitvari throm busnál 4-6 hét antikoa- 
gulálás után a TE ismétlését ajánlják, 
a CV-t csak a throm bus kizárása után 
engedik meg, thrombus fennállása ese
tén a CV tovább halasztandó (bár meg
fontolandó, hogy ilyenkor esetleg fö 
löslegesen vesszük el a CV esélyét a 
betegtől, ha a TE álpozitív; ref).

Az európai ajánlás gyógyszeres CV 
esetén akkor is javasolja az antikoa
guláns kezelést, ha az NVPR 48 óránál 
rövidebb ideig tart, mivel lehetetlen 
előre megmondani, hogy mennyi idő 
alatt fog a sinusrhythm us helyreállni.

Bármelyik ajánlást kövessük is, el
engedhetetlenül fontos, hogy terápiás 
döntésünket minden esetben az egyén
re szabva hozzuk meg és külön-külön 
individuálisan mérlegeljük az antikoa
guláns kezelés haem orrhagiás veszé
lyének és NVPR-ben a ICVI rizikójá
nak  az arányát.

Nyomatékosan hangsúlyozandó, 
hogy NVPR ellátásának legelső és lé
nyegi része az antikoaguláns (vagy anti- 
thrombicus) kezelés. Sajnos annak el
lenére, hogy évek óta megbízható 
irányelvek és hasznos ajánlások állnak 
rendelkezésre, amelyekre támaszkodva 
a szövődmények és a halálozás szigni
fikánsan csökkenthető és a betegek
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életminősége lényegesen javítható len
ne, a kollégák túl ritkán alkalmazzák 
az antikoaguláns terápiát [az egyik nagy 
felmérés szerint 65 évnél idősebb, stroke 
m iatt hospitalizált NVPR-ben szenve
dő betegeknek mindössze 53%-át bo
csátották haza kumarin-kezeléssel; ref].

Fischer Tamás dr.

A szívizom életképességének nem  in 
vazív értékelése és felbecsülése. Szer
kesztőségi közlemény. Beller, G. A. 
(University of Virginia Health System, 
Charlottesville, Egyesült Államok): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1488-1490.

A gyógyszeres kezelés és a myocardi- 
um-revascularisatiós technikák fejlődé
se ellenére az ischaemiás cardiomyo- 
pathia -  amelyet kiterjedt koszorúér— 
betegség és csökkent bal kamrai funkció 
jellemez -  prognózisa továbbra is rossz. 
Az ötéves túlélés 50-60%-os. A prog
nózis annál rosszabb, minél súlyosabb 
a koszorúér-betegség, minél kisebb a 
bal kam rai ejekciós frakció és minél 
idősebb a beteg. A bal kam rai disz- 
funkciót a myocardium -nekrózis kö
vetkeztében kialakult myocardiumheg 
vagy a hibernált myocardium okozza. 
A hibernáció azt jelenti, hogy a rezi- 
duális véráramlás még elégséges a myo- 
cyták életképességének fenntartására, 
de a szisztolés kontrakcióhoz m ár ke
vés. A szisztolés funkció javul, ha a 
koszorúér-perfuzió növekszik, akár co
ronaria- revascularisatio eredményeként. 
Számos beteg esetében a heg és a hi
bernált állapot sok, változó kiterjedé
sű és különböző szívizomrészt érinthet.

A hibernáció elkülönítése a m yo
cardium  irreverzíbilis károsodásától, 
azaz a viabilitás nem invazív úton való 
kim utatása a klinikus döntését jelen
tős mértékben befolyásolja, ennek alap
ján el tudja dönteni azt, hogy mely beteg 
esetében lesz eredményes a revascu- 
larisatiós beavatkozás. Minél nagyobb 
a viabilis myocardium-szövet nagysága, 
annál jobb a prognózis. Ugyanúgy, mi
nél inkább a hibernáció a m yocardi- 
um-diszfunkció oka, annál jobbak a 
revascularisatiós beavatkozások ered
ményei, a csak gyógyszeres kezelés
ben részesültekkel szemben.

A m yocardium viabilitás k im uta
tásának számos módja lehetséges: így 
a SPECT-vizsgálattal („single photon 
emission computer tomography”), 
201-Tl-mal vagy 99mTc sestamibi vagy 
99mTc tetrofosmin alkalmazásával vég

zett szívizom-szcintigráfiás vizsgálatok. 
Ezen izotópok myocardiumba történő 
50 vagy 60%-os felvételének igazolása 
viabilitásra utal. Perfúzió és metabo- 
lizmus szimultán is mérhető, a PET- 
vizsgálat (pozitron emissziós tom og
ráfia) segítségével, nitrogén-13 am 
mónia mint áram lás-indikátor és 
18F-fluorodeoxiglükóz, m int a meta- 
bolizmus jelzője segítségével. A 18F- 
fluorodeoxiglükóz-felvétel k im utatá
sa a csökkent áram lású területen, az 
ún. „perfuziós-metabolikus mismatch”, 
myocardium-viabilitásra, hibernációra 
utal. Alacsony dózisú dobutam in- 
echokardiográfiás vizsgálat (DOBÉT) 
az inotrop rezerv meghatározására al
kalmas, a dobutam in indukálta szisz
tolés vastagodás az aszinergiát mutató 
szegmensekben szintén viabilitás ki
mutatására alkalmas.

A DOBÉT-vizsgálattal összehason
lítva a SPECT nagyobb szenzitivitású 
(85-90% versus 70-80%), de alacso
nyabb specificitású (65-70% versus 
80-85%) a revascularisatio utáni bal 
kam rai diszfunkció-javulás előrejelzése 
szempontjából. A SPECT-hez hason
lóan a PÉT is magasabb szenzitivitású 
(85-90%) és alacsonyabb specificitá
sú (70-75%) m int a DOBÉT. A PÉT 
hátránya, hogy nem  tudja elkülöníte
ni az epicardialis és az endocardialis 
viabilitást, m agasak a vizsgálat költ
ségei és nehezen hozzáférhető.

(Ref: Magyarországon még kevesebb 
ilyen készülék áll rendelkezésünkre.)

A DOBÉT-vizsgálat korlátáit a myo- 
cardiumszegmensek 15-20%-ának nem 
tökéletes vizualizálhatósága, a falvasta
godás vizuális úton való mérési nehéz
ségei és az a megfigyelés jelenti, hogy 
számos súlyosan ischaemiás szegmens 
vastagodásra-kontrahálódásra képtelen 
inotrop stimulusra, annak ellenére, 
hogy nyilvánvalóan viabilis myocardi- 
umról van szó.

Napjainkban egy újabb képalkotó 
eljárás, a kine-MRI vizsgálat értékét 
vizsgálták gadolínium-alapú kontraszt- 
anyag alkalmazásával, transmuralis ki
terjedésű myocardium-viabilitás kim u
tatására. A N. Engl. J. Med. legutóbbi 
számában Kim és mtsai tesztelték azt 
a hipotézist, hogy a gadolinium, amely 
biológiailag inaktív anyag és valószí
nűleg diffúzióval ju t az interstitialis 
térbe és ahonnan lassan is ürül ki, é r
dekes módon a diszfunkcionális m yo
cardium területén a nem viabilis heg
szövetben m utat fokozottabb felvételt 
(„hyperenhanced”), amely szívizom
területek irreverzíbilis károsodásra,

azaz heg kialakulására utalnak. Az MRI 
technika másik erőssége, hogy jó mi
nőségű képeket ad, nincs olyan myo- 
cardiumszegmens, amely csak inkomp
lett módon lenne vizualizálható és 
nagyfokú térbeli feloldóképessége mi
att a transmuralis kiterjedésű myo- 
cardium-károsodás meghatározható.

Felmerülhet a kérdés, hogy vannak-e 
olyan változók és jellegzetességek az 
MRI technikából adódóan, amelyek az 
ischaemiás cardiomyopathiában szen
vedő betegek kimenetelét megjósolhat
nák? A kine-MRI vizsgálati módszer 
prediktív értéke nagy, a súlyos disz- 
funkciójú (akineticus és dyskineticus) 
területek elemzését illetően, ami en
nek a módszernek az erőssége. A viabilis 
szívizomszövet kimutatásának -  a hy- 
perenhancement m ódszer alkalmazá
sával (25%-os ún. „ cu to ff” értéket al
kalmazva a diszfunkciós régió bárme
lyikére) -  a pozitív p red ik tív  értéke 
(71%) és a negatív pred ik tív  értéke 
(79%) hasonló volt, m int az egyéb kép
alkotó technikák során. Számos más 
izotópos és echokardiográfiás techni
kai módszer b izonyította m ár jelentős 
prognosztikai értéket. A kvantitatív tal- 
lium-szívizom-scintigráfia során Pagley 
és mtsai m ár m egelőzően igazolták a 
viabilitási index segítségével (viabilitási 
index = azon myocardiumszegmensek 
száma, amelyekben a szövetek több 
mint 50%-os izotópfelvételt mutatnak), 
hogy szignifikáns összefüggés van a 
túléléssel és a szívátültetés szükséges
ségével három  évvel a revascularisa
tiós m űtét után, azok körében, akik
nél a m űtét előtt a bal kam rai EF 28% 
alatt volt. Más szerzők szerint azon 
ischaemiás cardiomyopatiás esetekben, 
ahol viabilitás m iatt revascularisatiós 
m űtét történt, 18 hónapos követés so
rán a mortalitás 6% a DOBET-vizs- 
gálat alkalmazása után, szemben a viabi- 
Utástnem mutatók 17%-ával. Viabilitás 
jelenlétében, ha csak gyógyszeres ke
zelés történik, a 20% -ot is elérheti a 
halálozási arány.

Ehhez hasonlóan Meluzin és mtsai is 
igazolták, hogy DOBET-vizsgálat se
gítségével minél nagyobb viabilis myo- 
cardiunagyságot igazoltak, annál ala
csonyabb halálozási a rány t találtak, a 
nem halálos kim enetelű  myocardi- 
um-infarctus és a keringési elégtelen
ség miatti kórházi kezelések száma is 
kevesebb volt. Bax és m tsai azt m utat
ták ki, hogy revascularisatio után csak 
azon betegek esetében javultak a szív
elégtelenség tünetei, ak ik  körében a 
DOBET-vizsgálat jelentős mértékű myo-
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cardium-viabilitást mutatott ki. H aas 
és m tsai PÉT-vizsgálati eredm ények 
alapján történt revascularisatio során  
0% -os kórházi halálozást és 97% -os 
egyéves túlélést igazoltak, szem ben a 
preoperatív  PET-vizsgálat során  via- 
bilitást nem mutató m yocardium  re- 
vascularisatiója során észlelt 11,4%- 
os perioperatív halálozással és a 75%-os 
egyéves túlélési aránnyal.

Kontrasztanyaggal érzékenyített 
MRI-vizsgálat, megfigyeléses epidem i
ológiai vizsgálatok és egyéb nem invazív 
képalkotó technikák alapján, koszo
rúér-betegségben és bal kam rai disz- 
funkcióban szenvedő betegek körében, 
akik eseteiben jelentős nagyságú myo- 
cardium-viabilitás igazolható, a revas- 
cularisatiós beavatkozások nagyobb re
gionális és globális bal kamrai funkció
javulást m utatnak, m int a viabilitás 
nélküli esetekben. A betegek p ro g n ó 
zisa is lényegesen jobb ezekben az 
esetekben. Prospektiv random izált 
vizsgálatok kellenek a jövőben annak  
m eghatározására, hogy a m yocardi- 
um -viabilitás nem invazív k im utatást 
-  m int a terápiás döntés irányelveit meg
határozó fontos tényező -  mennyire ér
dekes és költséghatékony az ischaemiás 
cardiomyopathiában és a pangásos szív
elégtelenségben szenvedők kezelésének 
meghatározásában.

Orosz István dr.

Szülészet és nőgyógyászat
Endometriosis. Farguher, C. M. (Dept. 
o f Obstetics and Gynaecology, N atio 
nal W om en’s Hospital, Private Ba 92 
189, Auckland 3, Új-Zéland): BMJ, 
2000, 320, 1449-1452.

Az endometriosis tulajdonképpen egy, 
az ectopiás endometrium miatti dysme- 
norrhoeával, dyspareuniával, kismeden- 
cei fájdalommal és subfebrilitással járó 
betegség. A diagnózist laparoszkóppal 
lehet felállítani. A legtöbb endometri- 
um-sziget az ovariumban, a hashártyán 
és a Douglasban található. Gyakran okoz 
ovarialis cystát.

Tünetmentes esetben 2-22% -ban, a 
dysm enorrhoeában szenvedő nők 
40-60% -ában található endometriosis. 
Az előfordulás legmagasabb arányú a 
40 éveseknél. Etiológiája ism eretlen. 
Rizikófaktor a korai menarche és a 
késői menopausa. Az oralis kontracep- 
tívum ok csökkentik a rizikót. A szer
ző beszámol egy vizsgálatról, am ikor 
is laparoszkóppal igazolt endometri-

osist placebóval kezeltek, mely során 
a betegek negyedénél spontán remisszió 
következett be, m íg közel felénél az 
állapot változatlan m aradt.

Mi a horm onális kezelés effektusa?
A kérdést követően összehasonlítva 

a kezelési m ódokat, kiemelkedő ha
tásfokú gyógyszert nem  találtak.

Mi a m űtéti kezelés hatásfoka?
Javaslata a laparoszkópos endo- 

metrium-szigetek ablatiója, a beideg
zések dezerválásával.

Mi a preoperatív hormonkezelés ef
fektusa?

A kérdésre a válaszuk nemleges, nincs 
jobb hatásfoka így a műtétnek.

Demeter János dr

Incidencia és remissziós arány az alsó 
húgyúti traktus betegségeinél Möller, L. 
A., T. Jorgensen, G. L. (Dept, of Obstetrics 
and Gynecology, Glostrup County Hos
pital, University of Copenhagen, DK- 
2600 Glostrup, Dánia): BMJ, 2000, 320, 
1429-1432.

A dán szerzők kérdőíves módszerrel 
egyéves követéssel vizsgálták az alsó 
húgyúti traktus betegségeinek típusa
it, előfordulási és gyógyulási arányait.

A 4000 m egkérdezett 40 és 60 év 
közötti nő közül 2860-an válaszoltak. 
A kérdőív kitért valamennyi alsó húgy
úti betegség tüneteire , így az incon- 
tinentiára és azok fajtáira, a vizelési 
gyakoriságra, a sürgősségi tünetekre, 
a hiányos hólyagürítésre, az éjszakai 
vizelésre. Term észetesen rögzítették a 
beteg korát és lakóhelyét is.

Az egyéves követés alatt a tipikus 
stress-inkontinentia 10,4%-ban, de más 
tünetekkel is kísérve 14,8%-ban for
dult elő. Sürgősségi tünetek 17,3%-ban 
jelentkeztek. Ez azért érdekes, m ert a 
dán nők nagyobb szám ban részesül
nek horm onpótlásban, m int a magya
rok.

A magyarországi eredményekkel 
közel azonosan az összes előfordulási 
arány 28,5%.

Demeter János dr.

Medencefenék tornájának, elektromos 
stimulálásának és a hüvelyi súlyok 
összehasonlító vizsgálata női stressz-in- 
kontinentiában. Bo, K., Talseth, T., Hol
me, I. (Norwegian Centre for Physiothe
rapy Research and Ulleväl Stadion 0608 
Oslo, Norvégia): BMJ, 1999,318,487-493.

Szimpla vak, random izált, kontrollált 
m ulticentrikus vizsgálat. A 107 bevont 
beteg diagnózisát urodinam iával állí
to tták  fel. Átlagéletkor 49,5 és a beteg
ség átlagos fennállása 10,8 év volt.

Medencefenék-torna 25, elektromos 
stimulálás 25, hüvelyi súly 25 betegnél 
volt, míg a kezeletlen kontrollcso
portban  30 fő szerepelt.

Az összehasonlító vizsgálatot a 
Pad-teszt és a hólyagnyomás mérésé
vel végezték, melyet kiegészítettek a 
betegek szubjektív véleményével is.

Az eredmények a medencefenék 
tornájának látványos sikerét hozták: 
a nyom ás 11,0 cm H2-ról 19,2-re nőtt, 
míg a Pad-tesztnél 30,2 g a javulás. 
Ugyanez az elektromos stimulálás 
csoportjában 48 cm H20  és 7,4 g, a hü
velyi súlyoknál 11,8 cm H20  és 147 g.

Demeter János dr.

Termékenység, meddőség
Visszaüt a természet. Környezeti mér
gek fékezik a szaporodást. Köhn, F.
M. (Techn. Univ. M ünchen): Forschr. 
Med., 2000,142, 28.

Néhány környezeti anyag bizonyítot
tan károsítja a sperm aterm elést, sőt 
többről is feltételezik ezt a hatást. Ne
héz azonban legtöbbször bebizonyí
tani, hogy individuálisan milyen oka 
van az infertilitásnak.

Voltak, akik az évtizedek során foko
zatosan romló emberi spermaszámáért 
nem kis részben az ösztrogén-hatású 
anyagok környezetünkben mind gyako
ribbá válását tették felelőssé. Ugyanak
kor mások ezt tévesnek minősítik, hisz 
egyes adatokat indokolatlanul nem vet
tek figyelembe, mégpedig azokat hagy
ták ki, amelyek az illető kutatók elméle
tét cáfolták volna. Tény viszont, hogy a 
Föld egyes részein eltérő a sperma sűrű
sége és a tenyészállatok ondóaktivitása 
nem változott. Újabban nem kizárólag a 
sűrűséget veszik e tekintetben figyelem
be, hanem egyéb paramétert is, így pél
dául az akroszomális reakciót.

E károsító anyagok a libidóra, a szexu
ális magatartásra, a spermatogenosisra, 
az oogenesisre, a horm onháztartásra, 
a pubertás korára, a megtermékenyü- 
lés folyamatára, a megtermékenyített 
petesejtre a beágyazódás előtt is hatnak. 
A hatása maga kihat a pretesticularis 
folyam atra (FSH-mennyiség), a tes- 
tisre (spermatogenesis, Sertoli- és 
Leydig-sejtek). Epidémiás jellegű lehet
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az ionizáló sugárzás és az extrém hőha
tás. Normál körülmények között napja
inkban gyakorlatilag nem kell számítani 
arra, hogy a környezet tényleg számba- 
vehető m értékben károsítsa a nem ző
képességet, így az elektromágneses ha
tás sem veszélyes. A dohányzás és az al
kohol viszont bizonyítottan károsít.

A drogok ilyen hatását még nem 
vizsgálták elég intenzitással, de a gyakori 
gyneacomastia hormonhatást feltételez.

Sokan vizsgálták a munkahelyi anya
gok hatását. A növényvédőszerek közül 
a Nematozid nevű gyümölcsfaperme
tező szer egyértelműen akár azoosper- 
miát is okozhat, míg a többi növény
védőszer hatása nem egyértelmű. A 
szerves oldószerek egy része biztosan 
ártalmas, m ások hatása kérdéses. A 
nehézfémek közül a higany és ólom 
biztosan veszélyes, mások csak felté
telezetten. A higanymérgezés alibidót is 
csökkentheti. Az aromás szénhidrogének 
hatását még nem vizsgálták eléggé, de 
gumigyári munkások spermája kifejezet
ten romlott. Hormonhatású szerek min
denképp befolyásolják a nemzőképessé
get. Ha az anya a terhesség alatt 
stilbén-készítményt szedett, nagy va
lószínűséggel olyan fiút szült, akinek 
genitális fejlődési rendellenessége van.

Aszódi Imre dr.

Tényeken (bizonyítékokon) 
alapuló orvoslás
„Evidence-Biased Medicine” -  avagy 
csalóka evidenciák. Rogier, G., Scholme- 
rich, J. (Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin I. Klinikum der Universität Re
gensburg 93042 Regensburg, NSZK): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125, 1122- 
1128.

A Tényeken Alapuló Orvoslás meg
alapítói arra hivatkoztak, hogy m in
den orvosi beavatkozás megítélésének 
számszerű tényeken kellene alapulnia, 
melyeket jól tervezett klinikai, epide
miológiai tanulmányokkal kell bizo
nyítani. Sokan a Tényeken Alapuló Or
voslást az állami költségvetés területén 
is figyelembe veendő tényezőként emle
getik, hiszen az egészségügyben érez
hetően növekvő gazdaságossági igény 
fontossá teszi az egyes kezelési formák 
hatékonyságának megállapítását, vagyis 
azt, hogy csak a legköltséghatékonyabb 
eljárásokat alkalmazzuk.

A cikk a Tényeken Alapuló Orvoslás 
értékeinek elismerése mellett rengeteg

problémát is felvet: magát az evidencia 
fogalmát -  mely a mai hivatkozások, ta
nulmányok egyre nagyobb számában 
megjelenik -  is kritikusan boncolgatja. 
Ezzel kapcsolatban a szerzők a követ
kező megfontolandó kérdéseket vetik 
fel:

-  Az evidencia fogalma m a sem egy
értelműen definiált, ezért a tudomány
filozófusok és az ismeretelmélettel fog
lalkozók, mint megbízható „döntésho
zatali eszközt” nem tudják elfogadni.

-  A Tényeken Alapuló Orvoslás esz
közeként a placebokontrollált prospektiv 
randomizált vizsgálatokat, metaanalízi- 
seket követelik meg. Egy tanulmány 
eredményeit azonban nagymértékben 
befolyásolják a földrajzi lokalizáció
ból adódó tényezők (etnikai hovatar
tozás, politikai, gazdasági körülmények), 
rendelkezésre álló anyagi források, sőt 
gyakran rejtőzködő érdekviszonyok is. 
Egyetlen terápia hatékonyságára irá
nyuló két vizsgálat olykor ellentétes 
eredményekre is vezethet, anélkül, hogy 
világos lenne melyik valóban az igaz. 
Léteznek tehát ezek a torzítások, me
lyek egy bizonyos eljárás tényleges ér
tékének megítélését kétségessé teszik.

-  A Tényeken Alapuló Orvoslás 
megalapítása ún. m ódszertani levelek 
(guideline) m egalakításához vezetett. 
Már ma is mintegy 10 000 létezik, kü
lönböző országokban, különböző meg
fogalmazásban ugyanarról a kérdésről. 
Ugyanakkor ezen ajánlásokat folya
m atosan aktualizálni, felülbírálni kel
lene (különös tekintettel az interneten 
megjelenő adatokra), mely rendkívül 
időigényes és így az eredeti időmegta
karító szerepét elveszítené. Ezen mód
szertani levelek -  bizonyos tekintetben 
-  még akadályozó tényezők is lehetnek, 
m ert hátráltathatják a klinikai kutatá
sok tervezését és végrehajtását.

-  Mi lehet a Tényeken Alapuló Or
voslás célja? David Sackett szerint a 
mindenkori tudományos eredmények
nek tudatos felhasználása a konkrét 
beteg optimális egyéni ellátása érde
kében. Gyakorlata m agában foglalja 
az egyéni klinikai ism eretek és a szisz- 
tematikus kutatásokból származó min
denkori adatok integrációját. Az evi
denciák feleslegessé tesznek korábban 
elfogadott diagnosztikus teszteket, ke
zelési formákat és helyükbe pontosab
bakat, biztonságosabbakat helyeznek. 
Összeegyeztethetők-e ezek a személyes 
tapasztalatokkal?

-  Az evindenciák megítélésében há
rom kritérium ot határoztak meg:

1. van-e biológiai értelme;

2. vonható-e párhuzam egy új ered
m ény és egy korábbi bizonyított között;

3. van-e epidemiológiai értelme.
Ezen kritériumok felállításának ve

szélyességét mutatja az is, hogy egy 
felfedezés biológiai értelm e csak bizo
nyos klinikai megfigyelések ism ereté
ben  határozható meg.

-  A Tényeken Alapuló Orvoslás nem 
em eli az orvostudományt a magas pre- 
diktív értékű tudom ányok közé, m int 
am ilyen a fizika vagy a m atem atika. 
M ár a görögök is az orvoslást különle
ges művészetnek tarto tták . Az orvos 
kezelheti a páciensét legjobb tudása 
szerint, az ismert törvényszerűségek
nek megfelelően, a páciens mégis meg
halhat, míg mások kevésbé körülte
kin tő  kezelés mellett felépülhetnek. Az 
orvoslásban mindig van m egjósolha
tatlan  faktor, ami a biológia örök bi
zonytalanságából adódik. Ez a bizony
talanság jelenti a legnagyobb különbsé
get más egzakt tudományokkal szemben.

-  A Tényeken Alapuló Orvoslás nem 
válhat külön diszciplínává.

A szerzők arra világítanak rá, hogy bár 
a Tényeken Alapuló Orvoslás nagy segít
séget jelent számunkra, általa csak féliga
zságokhoz jutunk és a tapasztalati medi
cinával karöltve segítheti csak a betegek 
individuális kezelést.

M iklán  Dóra dr.

Toxikománia
A drogfüggőség m in t k rón ik u s orvo
si probléma. McLellan, T. A., Lewis, 
D. C., O’Brian, C. F. és m tsai (The 
Treatm ent Research Institu te , 150 S. 
Independence Mall W, Suite 600 Phi
ladelphia, PA 19106-3475, USA): 
JAMA, 2000,284, 1689-1695.

A drogfüggőségből szárm azó súlyos 
szociális problémák sokakban, így szá
m os orvosban és m ás szakem berek
ben  is, azt a képet a lak íto tták  ki, hogy 
a probléma lényegében társadalmilag 
és orvosilag nem kezelhető. Nincs meg
felelő súlya a képzésben, a m ár gya
korló orvosok többsége szerint pedig 
nincsenek alkalmas és hatékony addik- 
ciókezelési módszerek. M ások az aku- 
tan  kezelhető és gyógyítható állapo
tokkal vetik össze a drogfüggést. A 
szerzők ezzel szemben, széles körű iro
dalmi áttekintésre alapozva, úgy vé
lik, hogy az anyagfüggést más króni
kus betegségekkel/állapotokkal reális 
összevetni. Választásuk a m ár alaposan
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ism ert 2-es típusú diabetesre, a magas 
vérnyom ásra és az asztmára esett.

A diagnózis terén megállapítják, hogy 
a függés, ill. addikció legfőbb k rité ri
uma nem  a fiziológiai függés (to le ran 
cia, elvonási jelenség), hanem  a „szer 
iránt érzett kényszerítő, a há trányos 
következményeket semmibe vevő vágy”
-  és ennek megállapítására a m in d en 
napi betegellátásban is jól használha
tó gyors kérdőívek léteznek.

A genetikai háttérre vonatkozó ada
tok alapján a szerzők m egállapítják, 
hogy a dohány-, alkohol-, hero in - stb. 
függés nagyjából ugyanolyan m érték 
ben m eghatározott genetikailag, m int 
az összehasonlításra kiválasztott há
rom krónikus betegség. Az önkéntes 
személyes cselekvés felelősségét a szer
függés kialakulásában m indenki fon
tosnak tartja -  azonban belátható, hogy 
más krónikus állapotokban is az, pél
dául a hipertóniában a sófogyasztási, 
étkezési, testmozgási szokások. És ha 
az első használat önkéntes is, az első 
akut reakciót, mely a további h aszn á
latot, ill. elfordulást jelentősen befo
lyásolja, genetikailag adott é le ttan i té 
nyezők határozzák meg.

Az akut hatás azonban nem  m a
gyarázza a lassan kialakuló to le ranc i
át és függést. A szerzők itt a függőséget 
okozó szereknek az agytörzsi dopa- 
minerg „jutalmazási” rendszerre gya
korolt, jól ism ert hatását írják  le; és 
felvetik azt a máig sem lezárt kérdést, 
hogy a néha igen gyorsan k ialakuló 
agyi függőség miért nem szűnik  meg 
ugyanolyan gyorsan a szer elvonása
kor. A transzm itter-rendszerek k á ro 
sodásán felül itt a tanulási jelenségeknek 
lehet szerepük: a már többször a lko
holm ám orral jutalmazott „fizetésnap
-  haverok -  sarki kocsma” ingeregyüttes 
tudatos elhatározás ellenére is kontroli- 
vesztéshez vezethet. Detoxikált, abszti- 
nens személyek a szer fogyasztásának 
képernyőn történt bemutatására úgy rea
gálnak, mintha bennük is hatna az anyag.

A drogfüggők kezelésének kritikus 
pontja a hosszabb távú eredményesség. 
A cikkben bemutatott három vizsgálat 
egybehangzóan azt mutatja, hogy a ta 
nácsadásba, gondozásba bevont esetek 
között szignifikánsan több a felhagyó és 
kevesebb a következményes egészség- 
ügyi és egyéb probléma -  a szerzők 
azonban hangsúlyozzák, hogy a gondo
zás igénybevétele már maga is a vég
eredményt befolyásoló döntés.

Azon függőségek esetében, ahol 
gyógyszeres kezelés rendelkezésre áll 
(nikotin, opiátok, alkohol) a m ed iká

d én ak  a használat csökkentésében, a 
leszokásban és az absztinencia fenn
tartásában is jelentős pozitív szerepe 
lehet -  ha azt megfelelő hosszú távú 
gondozás, tám ogatás egészíti ki. Itt a 
szerzők hangsúlyozzák, hogy az érin
tettet a drogfüggésből kigyógyítani alig
ha lehet, de állapota stabilizálható. Ez 
az életmódbeli változtatásokon, a tá 
mogató csoportokhoz (például névte
len alkoholisták) való csatlakozáson 
és a krónikus kezelésen/gondozáson 
múlik -  ugyanúgy, m int más króni
kus betegségek esetében. Megállapít
ható, hogy a függésből kihozottak egy
éves visszaesési aránya nem rosszabb, 
mint amilyen m értékben a magas vér
nyomásosak, 2-es típusú cukorbetegek 
és asztmások együttm űködnek keze
lőorvosukkal és az eredményt rontó 
tényezők (alacsony társadalmi status, 
támogató környezet hiánya stb.) is ha
sonlók. Jelentős és a szerzők szerint 
kiküszöbölendő eltérés viszont, hogy 
a szerfüggés krónikus kezelését az egész
ségbiztosítók általában nem fedezik.

Végszó gyanánt a szerzők a drog
függés és a többi krónikus állapot kö
zötti hasonlóságot hangsúlyozzák. Eb
ből egyrészt a tartós gondozásba vonás, 
mint az eredm ényesség alapfeltétele 
következik, m ásrészt viszont az, hogy 
hatékony eljárások és szerek birtoká
ban az egészségügyi ellátásnak aktí
vabban kellene a drogfüggőket keresni, 
kiszűrni és kezelésbe vonni -  mindezt 
persze biztosítási fedezet mellett.

[Ref.: A cikk „tankönyv minőségű”, 
igen jó összefoglaló. A  jelen magyar hely
zetet tekintve teljes terjedelmű elolvasás
ra ajánlható m inden érintett -  orvos és 
nem orvos -  szakembernek.]

Papp András dr.

Trópusi betegségek
Maláriamentesítés szigeteken. Kaneko, 
A. és mtsai (Dept, o f International Alfáin 
and Tropical Medicine, Tokyo Women’s 
Medical University School of Medizine, 
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8666, Japán): 
Lancet. 2000,356, 1560-1564.

A malária a több évtizede folyó erőfe
szítések ellenére m a is egyik legna
gyobb tömegeket érin tő  járványos be
tegség, és a világ közegészségügyének 
súlyos gondja. Az eradikációs progra
mok sikerét szám os tényező szabja 
meg, alapvető fontosságú a helyi vi
szonyok gondos felmérése.

Szerzők az Ausztráliától keletre fekvő, 
az Új-Hebridákhoz tartozó Vanuatu 
szigetcsoport kisebb szigetein folytat
tak a malária kiirtására irányuló m un
kálatokat. A szigetek malária-fertőzött- 
sége különböző mérvű, P. falciparum- 
és P. vivflx-fertőzés egyaránt előfordul. 
Az eradikációra kijelölt sziget mezo- 
endémiás jellegű volt. Környezeti kont
rollként egy m aláriam entes és egy sú
lyosan fertőzött szigetet is szoros 
megfigyelés alá vettek, itt maláriellenes 
beavatkozások nem  történtek. A kom 
binált program 1991-ben indult. En
nek keretében elsőként a 718 lakosra 
kiterjedően, 9 héten át, intenzív anti- 
maláriás kezelést végeztek, ezzel szin
te teljesen elim inálták a parazita-re- 
zervoárt. Egyidejűleg kezdték meg a 
teljes lakosság szúnyogirtóval (per- 
m ethrin) impregnált ágyneművel való 
folyamatos ellátását, ez azóta is válto
zatlanul folyik. A maláriát átvivő Ano
pheles farauti tenyészhelyeként szerep
lő, kiterjedt felszíni vizekbe a szúnyog 
lárváját táplálékul elfogyasztó halfajt 
telepítettek. A lakosságban rendszeres, 
folyamatos maláriakontrollt végeztek.

A malária-mutatók (parazitaindex, 
lépindex) roham osan javulni kezdtek. 
Előbb a P. falciparum  tűn t el, majd 
néhány behurcolástól eltekintve P. 
vivax-fertőzések sem jelentkeztek. A 
komplex módon végzett eradikáció er
edményeképpen a sziget jelenleg is ma
láriamentes. A párhuzamosan megfi
gyelés alatt álló maláriás, illetve malária
mentes két szigeten a helyzet az eltelt 
10 év alatt változatlan maradt.

A siker fő tényezői a lakosság tel
jességre törekvő tömeges kezelése, a 
szúnyogirtóval átitato tt ágynemű fo
lyamatos biztosítása, valamint a folya
matos kontroll. A larvivorus halak be
telepítése bár olcsó és hasznos, de csu
pán kiegészítő tényezőnek tekinthető.

Szigetek maláriamentesítését a speci
ális földrajzi helyzet segít. A siker elérés
hez és az eredmény fenntartásához azon
ban -  amint az számos korábbi próbál
kozásban kiderült -  az eradikáció 
szokásos, egyéb eszközeit is alkalmazni 
kell, különösen a trópusi éghajlaton.

Budai József dr.

Tüdőgyógyászat
Klinikai index az asztma súlyosságának 
előrejelzésére. Castro-Rodriguez, J. A. 
és mtsai (Univ. o f Arizona, Tucson):
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Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2000, 
162, 1403.

A Tucson Children’s Respiratory Study 
kapcsán 13 éves korukig követett gyer
mekek klinikai előzményei alapján két 
index volt képezhető. A „szigorúbb” 
index az első 3 életévben észlelt gya
kori zihálást, a két „nagy rizikó”: a 
családi asztma és az atópia közül az

egyik fennállását, valam int a három 
„kis rizikó” eozinofília, megfázás nél
küli zihálás, allergiás rhinitis közül ket
tő fennállását jelenti. Ha ez a helyzet 
állott fenn, az esély arra, hogy 9-13 
éves korig asztmásnak minősítenek egy 
gyermeket, 4,3-9,8-szoros volt. Ha csak 
egyszer zihált-sípolt a gyermek, plusz 
a fenti major és m inor rizikó-kon
stelláció állott fenn, az előrejelzést

2,6-5,5-szörös valószínűségű. Nega
tív „szigorú index” esetén a gyerme
kek több m int 95 százaléka nem  lett 
asztm ás.

Mivel sem genetikai, sem  biokém i
ai előrejelző nem utal a várható  aszt
m ára, a klinikai megfigyelések haszna 
igen nagy.

A por Péter dr.

LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

N. N. Korotkov orosz sebészről

T. Szerkesztőség! Az Orv. Hetik (2000, 
141, 507-509.) ez évi 10. számában 
(Horus) olvastam Bemscherer György dr. 
kitűnő tanulm ányát Nyikolaj 
Szergejevics Korotkov (1874-1920) 
címmel, orosz sebészről, a vérnyo
másm érés úttörőjéről. Eszembe ju 
tott, hogy 1998. m árciusában Moszk
vában az Orvostörténészek Nemzetközi 
Szövetsége I. Kongresszusán (1. be
számolómat: Orv. Hetik, 1998, 139, 
2170.) egy kedves, nagyműveltségű 
szentpétervári orvostörténész öröm 
mel ajándékozott meg -  m int „nyu
gatról jö tt” meghívott vendéget -  leg
újabb könyvével: Sz. E. Popov: Nyikolaj 
Korotkov orvos c. orosz nyelvű m o
nográfiával (Lenizdam Kiadó, Szankt- 
Péterburg, 1996. -  ISBN 5-289-01779-8). 
Bernscherer dr. cikkét elolvasva, most 
ezt a könyvet lapozom.

A 112 oldalas kis monográfia a 
szentpétervári kiadónál A világ o r
vostudom ánya klasszikusai sorozatban 
jelent meg. Számos ábrát tartalm az, 
például Korotkov orvosi diplomáját, 
könyveinek címlapjait, a híres orosz 
sebész Nyikolaj Ivanovics Pirogov 
(1810-1881), valamint felesége Jelena 
Alekszejevna Korotkova fényképét 
stb. Fejezetcímek: A szerzőtől. -  Pá
lyaválasztás 1874-1904. -  Kutatások 
és felfedezések 1904-1905. -  A m ód
szer születése 1905. -  Szomorú körül
mények 1906-1920. -  Utószó helyett. 
Az értékes összefoglaló könyv teljes
ségre törekedve közli Korotkov tudo 
mányos m unkáinak jegyzékét és a 
róla szóló irodalm at is. Ennek nem  
orosz nyelvű részletét idézem (1. ábra), 
ami igazolja, hogy Korotkov Nyuga
ton is m ennyire nagyra becsült orosz 
orvos.

Cantw ell J .  D. N icolai S. K oro tkoff (187 1 1 U2())//Clin.
C ardiol. 1989. 12. P . 233—285.

Erlanger J .  Studies in blood p ressu re e stim ái ion by indirect 
m ethods. Mechanism of the com pression  sounds of 
K o ro lk o li//A m . J. Physiol. 1916. V. XV. P. 82- 1 :•■:>.

H erd G. V... Ball S . G.. Swales G. V. C linical illustrated  
D ictionary of H ypertension — «K orolkoff’s  Sounds». London, 
1988. P . 167. j

Lacher M .. Cc Brien E. In  S larch  of K oro tkoff. B rit. Med. J. 
1982. 285. P . 1796—1798.

Popou S. E. Nikolaj S . Korotkow — a founder of the generally 
known method of the a r te r ia l blood p re ssu re  exam ination. Ann. 
Acad. Med. Gedan. 1986. 16. P . 1 7 3 -1 7 5 .

Scgall H. N . Dr. N. S . K orotkoff. D iscoverer o f the ausculatory 
m ethod fo r m easuring a r te r ia l  p ressure. A nn . In te rn . Med. 1965. 
65. 1. P . 147— 149.

Scga ll H. N. How K oro tko ff, th e  surgeon  discovered Che 
auscu lta to ry  method of m easu ring  a r te r ia l  p ressu re . Ann. In tern. 
Med. 1975. 83. P. 561—562.

Segall H. N. N. S. K orotkoff, 187 4 - 1920. Pioneer vascular 
surgeon . Am. H eart J .  1976. 91. P . 8 1 6 -8 1 8 .

1. ábra: Korotkovról szóló irodalom 
részlete Popov könyvéből

A könyvet nem  idézi egyébként ál
talam is nagyra becsült cikkében 
Bernscherer György dr., bizonyára nem 
ismeri. Hozzászólásom nem  von le 
semmit Bernscherer dr. tanulmánya 
értékéből, inkább ennek aktualitására 
kívánja felhívni a figyelmet.

Ezzel a Korotkov tém át bizonyára 
hosszú időre kim erítettük.

H onti József dr.

Ismerjük meg a hazai irodalmat

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel olvas
tam  Lázár György dr. és szerzőtársai
nak „A Boerhaave-szindróma sebészi 
kezelése” címen megjelent dolgozatát 
(Orv. Hetik, 2000,141, 2255-2258.). A 
leírtak érdemi részével egyetértek, 
vita tárgya csupán az, de ezt a szerzők 
is említik, hogy a 24 órán túl észlelt 
perforációkban kötelező-e a nyelő
cső-kiirtás, akkor is, ha a szakadás 
nem m ár eleve kóros nyelőcsövön jött 
létre. Ez a vita nem  is dőlhet el, m ert 
az időtényezőn kívül jó  néhány más 
szempont is közrejátszik a teendők el
döntésekor. Betegeik gyógyulása azon
ban m indenképpen igazolja az adott 
esetekben követett stratégiájukat.

Mi késztet hát hozzászólásra? Egy 
jelenség, mely sajnos egyre inkább el
harapózik a hazai szakirodalom ban 
főként akkor, ha a közlem ény -  mint 
jelen esetben is -  egy aránylag ritka 
kórképpel kapcsolatos, nevezetesen: 
a hazai előzmények elégtelen, felüle
tes ismerete és ennek megfelelő is
m ertetése. Ezért ju to ttak  a rra  a téves 
következtetésre, hogy „hazánkban csak 
néhány  esetet közöltek”. H a nem  ke
rüli el figyelmüket szerzőtársaim m al 
a Magyar Sebészetben (1997,50, 47-52.) 
a témával kapcsolatosan írt közle
m ény, akkor az abban m ellékelt táb
lázatból, az is k iderü lhetett volna, 
hogy 1992-ig 10 közleményben 12 eset 
ism ertetésére került sor, továbbá az 
is, hogy az első közlés alulírottól szár
m azik (Fül-Orr-Gégegyógyászat, 1969, 
15, 145-155.). Az elsőnek idézett köz
lem ényben további 3 eset, azt követő
en újabbak (Altorjay és m tsai) ism er
tetése történt. Ez tehát nemzetközi 
m éretekben is jelentős hazai tapasz
talato t tükröz, am inek a m ai „kulcs
szavas közlemények” és számítógépes 
nyilvántartásos világban nem  nehéz 
utánajárni.

Keszler Pál dr.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi Hetilap 
OH-41/2000-es szám ában megjelent 
közleményünkhöz (A Boerhaave-szin
dróm a sebészi kezelése, Lázár Gy. és 
m tsai) kapcsolódó hozzászólásra az 
alábbiakban adjuk meg válaszunkat.

Közleményünkben nem  kívántuk 
a teljes hazai irodalm at ismertetni, 
azonban valóban sajnálatosnak tart
juk, hogy az első hazai Boerhaave- 
szindróm a sikeres kezeléséről szóló 
közleményről nem  szám oltunk be. 
Ennek részben oka a m ai magyar 
sebészi és nem sebészi irodalom 
számítógépes ny ilvántartásának  hiá
nya.

Lázár György dr.
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BESZÁMOLÓK

Beszámoló Mikola István 
egészségügyi miniszter január 30-án 
tartott sajtótájékoztatójáról

Mikola István  egészségügyi m in iszter 
tájékoztatójában több fontos és ak tu 
ális tárgykört érintett.

Elsőként a gyógyszerekkel kapcso
latos újabb megállapodásként ism er
tette, hogy -  miután az eddig  elké
szült tervezet sem a minisztérium, sem 
a gyártók tetszését nem nyerte el -  újból 
tárgyalni fognak a tám ogatott gyógy
szerek áráról, és ennek m egfelelően 
az ebbe a csoportba tartozó gyógysze
rek ára július 1-jéig nem változik. Július 
1-jétől pedig átlagban 6,3%-os em el
kedés várható.

M árcius 1-jén csupán a tám ogatás
ban nem  részesülő gyógyszerek új ára 
kerül kihirdetésre. Ezen gyógyszerek 
árának befolyásolására a m in isz té ri
um nak nincs jogi lehetősége, csupán  
ésszerű önmérsékletre hívta fel a gyár
tók figyelmét. Itt a várható árem elke
dés 9-12%  körüli lesz.

Az ártárgyalásokat a m inisztérium  
arra is fel akarja használni, hogy a kü l
földi gyártókat ösztönözze a bazai te 
lepítésű gyártások fokozására és a h a 
zai gyógyszerkutatások, -fejlesztések 
tám ogatására.

A korm ány, úgy döntött, hogy Gógl 
Árpád volt egészségügyi m iniszter ne
vével fém jelzett közhasznú társaság  
megalakulását nem támogatja. Az 
Egészségügyi Minisztérium gondozá
sában m arad a Klub Aliga. Bár ennek  
felújítása tetem es összegbe kerül, de 
mind szakm ai, mind gazdasági szem 
pontok szerin t ez igen nagy érték , és 
remélhetőleg nagy hasznára lesz a 
magyar egészségügynek.

Mikola István miniszter, arról is tá 
jékoztatott, hogy a kormány foglalko
zott a Nyugat-Európában nagy v ihart 
kavaró, ún. „kerge marha-kór” m a 
gyarországi vonatkozásaival is. El
mondta, hogy a hazánkban végzett kb. 
3500 vizsgálat során egyetlen álla tban  
sem lehetett ilyen fertőzést k im uta tn i. 
A humán vonatkozású Creutzfeld- 
Jacob-kór vonatkozásában a közeljö
vőben bejelentési kötelezettséget ír 
nak elő.

A H ungaropharm a privatizációjá
ért a M iniszterelnöki Hivatal a felelős, 
de az Egészségügyi Minisztérium k ö 
telessége arra  vigyázni, hogy a m űve

let során sem  a betegellátás, sem a 
gyógyszerészek érdeke ne sérüljön.

Végül a M iniszter Úr tájékoztatta a 
sajtóértekezlet részvevőit, hogy a m i
nisztérium szervezésében 9 tagú 
egészségügyi csoport utazott India 
földrengés-sújtottá területére a lakos
ság egészségügyi ellátásának segítésére. 
A m inisztérium  mindvégig figyelem
mel kíséri tevékenységüket és m indent 
megtesz egyéni biztonságuk védelmé
re.

A résztvevők kérdéseire válaszol
va, Mikola István kifejtette, hogy á t
alakulásra szorul a rezidensképzés és 
a kredit-pontrendszer. A javaslatokat 
adó szakemberekből álló bizottság m ár 
elkezdte m űködését.

Ugyancsak módosítani -  „lassítani” 
-  kívánja a járóbeteg-, ill. szakrende
lések privatizációs folyamatát, hogy 
az orvosok megfelelően fel tudjanak 
készülni a várható  változtatásokra.

Az egyes önálló Országos Intézetek 
működésében mutatkozó hiányosságok 
(Kardiológiai, Traumatológiai, Orszá
gos Hematológiai és Vérellátó Intézet) 
leküzdésére a m inisztérium  minden 
segítséget m egad, hogy az intézetek 
teljesíthessék m indazon  feladatokat, 
amelyeket az alapító okirat számukra 
előír.

Kiss Róbert ár.

Sentinel Node 2000
(2 International Sentinel Node 
Congress)
Santa Monica, CA, USA 
2000. december 1-4.

Évtizedünkben kétségtelen, hogy a 
szolid tum orok sebészi onkológiájá
ban a legnagyobb esemény az őrszem 
nyirokcsomó elm élet megfogalmazá
sa és gyakorlati alkalm azásának meg
alapozása volt. Ennek értelmében a 
daganat lym phogen szóródása nem 
véletlenszerűen, hanem  egy meghatá
rozott és m eghatározható sorrendben 
történik. Az elm életet először cutan 
melanomák, m ajd emlőrákok, illetve 
később egyéb daganatok  terén kezd
ték el széles kö rben  vizsgálni, annak 
ellenére, hogy az egyik első közlemény 
ebben a tém ában peniscarcinomák- 
kal foglalkozott. Az elmélet jelentősé
gére utal az is, hogy az 1999 áprilisában 
Amsterdamban megrendezett első sen
tinel nyirokcsomó kongresszust követ
te a második, m elyet 2000. december 
1-4. között Santa M onicában rendez
tek meg. A rendezvényen 417 regiszt

rált résztvevő jelent meg, 36 felkért 
előadás mellett összesen 125 poszter 
m utattak be és 33 bejelentett előadást 
tartottak. A résztvevők között Magyar- 
országot hárm an képviseltük 7 posz
terrel.

A kongresszus első napja dominá- 
lóan a melanomával, a második az 
emlőrákkal, a harm adik pedig egyéb 
lokalizációjú szolid tumorokkal, azok 
közül is elsősorban az emésztőrend
szeri daganatokkal foglalkozott. Mela
noma malignum esetében egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy az őrszem 
nyirokcsom ó-status fontos progosz- 
tikai tényező és ez szinte független a 
metasztázisok méretétől. A kongresszu
son ismertették a melanoma malig
num  új TNM osztályozásának elveit 
és hangsúlyozták, hogy manapság el
engedhetetlenné válik, hogy melano
mával kapcsolatos klinikai vizsgálatoknál 
patológiai stádium-meghatározás tö r
ténjen, amihez a nyirokcsomók rész
leges vagy teljes eltávolítása szükséges. 
Ennek értelmében az őrszem nyirok- 
csomó-biopszia is a patológiai staging 
eszköze. Ugyancsak lénye-ges ered
m énynek tűnik alapkutatás szintjén, 
hogy az őrszem nyirokcsomók immun- 
szupprimáltak és a prim er tum orral 
való kölcsönhatásuk révén annak 
progresszióját elősegíthetik, függetle
nül attól, hogy áttét kim utatható-e 
m ár bennük vagy sem. Beszámoltak 
arról is, hogy a melanom ával kapcso
latos nemzetközi őrszem nyirokcso
m ó klinikai vizsgálat jól halad, lassan 
lezárul a betegtoborzás fázisa.

Emlőrák vonatkozásában többen is, 
úgy foglaltak állást, hogy annak, aki 
őrszem nyirokcsomó-biopszia alapján 
akarja m eghatározni a daganat nyi
rokcsom ó-statusát alapvető, hogy el
sajátítsa a m etodikát és ennek feltéte
leként legalább 30 axillaris blokk- 
dissectióval kom plettált m űtétet kell 
csinálnia és ezalatt legalább 90%-os 
találati (azonosítási) arányt el kell ér
nie, valamint a dissectióval kiegészí
te tt műtéteknél a fals negatív arányt is 
alacsonyan (5% körül) kell tartani. 
Technikai vonatkozásban többnyire a 
kettős (vitális kék festéssel és radio- 
kolloiddal történő) jelölésű technika 
m ellett foglaltak állást a résztvevők. 
Emlőráknál is több, m ár folyamatban 
lévő klinikai vizsgálatról számoltak be. 
A randomizált vizsgálatok egyik ré
szében azt szeretnék tisztázni, hogy 
az őrszem nyirokcsomó-negatív bete
geknél milyen következményekkel jár 
a blokkdissectio elhagyása, míg más
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vizsgálatokban az őrszem nyirokcso- 
mó-pozitív betegek alternatív kezelé
si lehetőségeit vizsgálják. Az utóbbi 
vizsgálatok egyben rám utathatnak 
arra is, hogy a részletesebben feldol
gozott őrszem nyirokcsomókban eset
legesen csak speciális technikákkal fel
tárt daganatsejteknek van-e, és ha van, 
akkor milyen a biológiai jelentősége.

A japán sebészek, többnyire annak 
köszönhetően, hogy országukban sok 
a korai gastrointestinalis tum or, nagy 
előrelépést tettek abban, hogy a táp 
csatorna daganatainál is alkalmazható 
legyen az őrszem nyirokcsomó alap
ján végzett, csökkentett radikalitású 
m űtéti kezelés. A magas színvonalú 
sebészi technikával kivitelezett műtétek 
video-esetbem utatásai közül egyet il
lusztrációként kiemelünk beszám o
lónkban. Egy korainak diagnosztizált 
nyelőcsőrákos betegnél, akinél az ő r
szem nyirokcsomó-biopsziát japán 
m ódra végzett nyirokcsomó-dissec- 
tióval egészítették ki, 120 nyirokcso
mó közül csak az őrszem nyirokcso
mó volt áttétes; ennyi nyirokcsomót a 
m agyar patológusok soha nem tu d 
nak m egvizsgálni...

A három fő daganatlokalizáció mel
lett, kísérleti jellegű próbálkozásokról

is hallhatunk beszámolókat a máj-, pan
creas-, vulva-, méhnyak- és fej-nyak 
táji daganatok vonatkozásában.

Minden lokalizációjú daganat ese
tében a ritka és rendkívüli nyirokelve
zetésre is m utattak példákat (például 
supraclavicularis őrszem nyirokcsomó 
emlőráknál és gyomorráknál, flexura 
lienalis körüli nyirokcsomó ileocoe- 
calis szájadék körüli vastagbélráknál), 
aminek értelmében a jelenlegi TNM- 
rendszer lényeges revíziókra szorul, 
illetve egy-egy adott esetben a műtéti 
beavatkozásnak is eltérőnek kell len
nie a megszokottól.

Számos lokalizációban az őrszem 
nyirokcsomók patológiai vizsgálatában 
előtérb kerültek a molekuláris techni
kák, annak ellenére, hogy az általuk ki
mutatható nyirokcsomó-érintettség bi
ológiaijelentősége egyelőre még vitatott.

A kongresszus lezárásaként az új 
technika, az őrszem nyirokcsomó-biop- 
szia jelentőségét a következő pontok
ban foglalták össze: 1. precíz stádium 
meghatározást tesz lehetővé; 2. meg
könnyíti az áttétes nyirokcsomók 
sebészi eltávolítását; 3. jól körülír egy 
nyirokcsomó-negatív betegcsoportot, 
akiknél a m űtéti radikalitás csökkent
hető; 4. javítja a klinikai vizsgálatok

megbízhatóságát, értelmezhetőségét és 
összehasonlíthatóságát; 5. javíthatja a 
gyógyulási arányokat egyes nyirok- 
csomó-pozitív alcsoportokban; 6. új 
és hatékony eszközt ad  a lymphogen 
daganatterjedés biológiai szerepének 
vizsgálatához és tisztázásához.

Kétségtelen, hogy ezek a pontok a 
technika perspektíváit foglalják össze, 
de még sok technikai, illetve biológiai 
paraméter vár tisztázásra ahhoz, hogy 
tudjuk az őrszem nyirokcsomó-biopszia 
valós gyakorlati jelentőségét és széles 
körű  alkalmazhatóságának részleteit.

A szerzők ezúton m ondanak  kö
szönetét támogatóiknak, akik hozzá
járu ltak  ahhoz, hogy a kongresszuson 
tanulhassanak, illetve saját eredmé
nyeikről beszám olhassanak a nem
zetközi fórumon: az O ktatási Minisz
térium  Kutatás-fejlesztési Helyettes 
Államtitkárságának (korább i OMFB), 
az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány
nak (Magyar Szenológiai Társaság), a 
Magyar Onkológusok Társaságának és 
a Daganatok Sebészete Alapítványnak.

Cserni Gábor dr., 
Péley Gábor dr., 

D ubecz Sándor dr.

FELHÍVÁS

a Hemingway Alapítvány 2001. évi „Dr. Szabó György-díj” jelölésére

A Hemingway Alapítvány kuratórium a felhívja az egészségügyi ellátásban, az orvosi kutatásban, ok tatásban 
résztvevő intézmények és intézetek dolgozóinak figyelmét, hogy a „Dr. Szabó György-díj”-ra felterjesztést lehet tenni. 

Az írásban benyújtott -  rövid szakmai javaslattal és curriculum vitae-vel ellátott -  jelölések

beküldési határideje:
2001. május 31.

Cím: Hemingway Alapítvány „Dr. Szabó György-díj” 
kuratórium a,

1072 Budapest, Nagydiófa u. 8.

A Hemingway Alapítvány az orvostudom ány területén kimagasló érdemeket szerzett magyar állam polgárok részé
re 1998-ban megalapította a neves orvosprofesszorról elnevezett „Dr. Szabó György-díj”-at.
A díjnak nevet adó dr. Szabó György, a magyar orvostudom ány jeles személyisége volt, munkássága je len tősen  befo
lyásolta a hazai és a nemzetközi tudom ányos életet. Kutatásainak számos eredm énye világszerte tankönyv i adattá 
vált.

A Hemingway Alapítvány „Dr. Szabó György-díj”-át 1998-ban prof. dr. Halász Béla,
1999-ben prof. dr. Besznyák István, míg 2000-ben prof. dr. Flerkó Béla akadém ikusok vették át.
A Hemingway Alapítvány „Dr. Szabó György-díj”-át, amellyel egymillió egyszázezer forint ösztöndíj illeti meg a 
kitüntetettet -  a beérkezett jelölések és a kuratórium  egyhangú döntése alapján -  2001 szeptemberében ünnepélyes 
keretek között adják át.
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GYÓGYSZERHÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben 2000. december 1. és december 31. között 
törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Forg. eng. túl. --------------Hatóanyag(ok)----------------- Alkalmazás
neve tart.

Iomeron 200 mg/ml injekció 50 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 200 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 200 mg/ml injekció 100 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 200 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 250 mg/ml injekció 50 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 250 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 250 mg/ml injekció 100 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 250 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 300 mg/ml injekció 20 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 300 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 300 mg/ml injekció 50 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 300 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 300 mg/ml injekció 100 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 300 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 300 mg/ml injekció 150 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 300 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 300 mg/ml injekció 200 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 300 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 350 mg/ml injekció 20 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 350 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 350 mg/ml injekció 50 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 350 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 350 mg/ml injekció 100 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 350 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 350 mg/ml injekció 200 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 350 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 400 mg/ml injekció 50 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 400 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Iomeron 400 mg/ml injekció 100 ml 
(röntgenkontrasztanyag)

Bracco iomeprol 400 mg/ml röntgenkontrasztanyag

Nasacort AQ orrspray RPR triamcinolone 55 meg allergiaellenes szer
Amoclan Hexal filmtabletta Hexal amoxycillin+ 500/125 mg antbiotikum-komb.
Amoclan Hexal por szuszpenzióhoz Hexal amoxycillin+ 25/6,25 mg antbiotikum-komb.
Amoclan Hexal Forte por 
szuszpenzióhoz

Hexal amoxycillin+ 50/12,5 mg antbiotikum-komb.

Ostostabil 50 injekció Jenapharm calcitonin salamon 50 NE anti-parathyreoid szer
Ostostabil 100 injekció Jenapharm calcitonin salamon 100 NE anti-parathyreoid szer
Profenid szirup RPR ketoprofen 1 mg/1 ml nem szteroid gyulladásgátló
Clavulin 375 mg filmtabletta SB amoxycillin+ 375 mg antibiotikum-komb.
Clavulin 625 mg filmtabletta SB amoxycillin+ 625 mg antibiotikum-komb.
Clavulin 156 mg/5 ml por sziruphoz SB amoxycillin+ 156 mg/5 ml antibiotikum-komb.
Clavulin 312 mg/5 ml por sziruphoz SB amoxycillin+ 312 mg/5 ml antibiotikum-komb.
Clavulin 600 mg iv. injekció SB amoxycillin+ 600 mg antibiotikum-komb.
Clavulin 1,2 g iv. injekció SB amoxycillin+ U  g antibiotikum-komb.
Curam 156,25 mg/5 ml por 
szuszpenzióhoz

Biochemie amoxycillin 156 mg/5 ml antibiotikum-komb.

Curam 312,5 mg/5 ml por 
szuszpenzióhoz

Biochemie amoxycillin 312 mg/5 ml antibiotikum-komb.

Curam 375 mg filmtabletta Biochemie amoxycillin 375 mg antibiotikum-komb.
Curam 625 mg filmtabletta Biochemie amoxycillin 625 mg antibiotikum-komb.
Pentasa 1 g retard granulátum Ferring mesalazine 1 g bélre ható gyulladásgátló
Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 10 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
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Készítmény neve Forg. eng. túl. Hatóanyag(ok) Alkalmazás
neve tart.

Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 15 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 20 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 30 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 65 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 0,5 mmol/ml injekció 100 ml Schering gadobutrol 0,5 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 1 mmol/ml injekció 7,5 ml Schering gadobutrol 1 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 1 mmol/ml injekció 15 ml Schering gadobutrol 1 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 1 mmol/ml injekció 30 ml Schering gadobutrol 1 mmol/ml diagnosztikum
Gadovist 1 mmol/ml injekció 65 ml Schering gadobutrol 1 mmol/ml diagnosztikum
Visudnye 15 mg por infúzióhoz Novartis verteporfm 15 mg szemészeti készítmény
Clexane 300 mg/3 ml többadagos 
injekció

RPR enoxaparin 300 mg/3 ml antithromboticum

Centrum Junior A-Z szopogató 
tabletta tasakban

Wyeth-Lederle vitamins (+) vitaminkombináció

Muse 125 meg húgycsőpálcika 
(adagolórendszer)

Abbott alprostadil 125 meg urológiai készítmény

Muse 250 meg húgycsőpálcika 
(adagolórendszer)

Abbott alprostadil 250 meg urológiai készítmény

Muse 500 meg húgycsőpálcika 
(adagolórendszer)

Abbott alprostadil 500 meg urológiai készítmény

Muse 1000 meg húgycsőpálcika 
(adagolórendszer)

Abbott alprostadil 1000 meg urológiai készítmény

Tymelyt 35 mg tabletta Lundbeck lofepramine 35 mg antidepresszáns
Tymelyt 70 mg tabletta Lundbeck lofepramine 70 mg antidepresszáns
Gráciái tabletta Organon desogestrel+ 0,025/ 0,04 

0,125/ 0,03
hormonkészítmény

Vancomycin 500 mg Human injekció Human vancomycin 500 mg antibakteriális szer
Vancomycin 1 g Human injekció Human vancomycin 1 g antibakteriális szer
Imodium Plus rágótabletta Janssen loperamide+ 2 mg/125 mg bélmozgáscsökk. szer
Dilzem 120 mg retard tabletta Parke-Davis diltiazem 120 mg Ca-csatorna-blokkoló
Dilzem 180 mg retard tabletta Parke-Davis diltiazem 180 mg Ca-csatorna-blokkoló
Antithrombin III Grifols 500 NE por 
injekcióhoz

Inst. Grifols antithrombine III 500 NE antithromboticum

Antithrombin III Grifols 1000 NE por 
injekcióhoz

Inst. Grifols antithrombine III 1000 NE antithromboticum

Glukóz 10% infúzió üveg palackban 
100 ml

Human glucose 10% parenterális táplálásra

Glukóz 10% infúzió üveg palackban 
500 ml

Human glucose 10% parenterális táplálásra

Glukóz 20% infúzió üveg palackban 
100 ml

Human glucose 20% parenterális táplálásra

Glukóz 20% infúzió üveg palackban 
500 ml

Human glucose 20% parenterális táplálásra

Glukóz 25% infúzió üveg palackban 
500 ml

Human glucose 25% parenterális táplálásra

Szorbit 5% infúzió üveg palackban 
500 ml

Human glucose 5% parenterális táplálásra

1 Molos Nátrium - laktát (11,2% ) 
konc. infúzióhoz 100 ml

Human sodium lactate 1 molos infúziós adalék

1 Molos Nátrium - hidrogén-karbonát Human 
(8,4 %) konc. infúzióhoz 100 ml

sodium bicarbonate 1 molos infúziós adalék

0,5 Molos Nátrium-hidrogén-karbo- 
nát (8,4% ) konc. infúzióhoz 100 ml

Human sodium bicarbonate 1 molos infúziós adalék

Kestine 20 mg filmtabletta RPR ebastine 20 mg antihisztamin
Flixotide 50 Evohaler inhalációs 
aeroszol 50 meg

Glaxo fluticasone 50 meg antiasztmatikum

Flixotide 125 Evohaler inhalációs 
aeroszol 125 meg

Glaxo fluticasone 125 meg antiasztmatikum

Flixotide 250 Evohaler inhalációs 
aeroszol 250 meg

Glaxo fluticasone 250 meg antiasztmatikum

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

Dr. Hardy Gézáné OGYI Törzskönyvező Önálló Osztály 
(1051 Budapest, Zrínyi u. 3.)
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HÍREK

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház(BIK)
2001. március 19-én, 14.30 órai kezdettel 
tudományos ülést tart az ORFI Lukács 
Klubban, melynek programja:
„MR laboratórium bemutatkozása” 
(Mozgásszervi és belgyógyászati témák). 
Előadók: dr. Bohák Á., dr. Bohár L., 
dr. Esztergályos J., dr. Hrabák K., dr. Kapo
si N. P., dr. Kariinger K., dr. Kárpáthi E., 
dr. Mester Á., dr. Zana K.

A Semmelweis Egyetem, Általános Orvos- 
tudományi Kara örömmel tesz eleget an
nak a hagyománynak, hogy volt diákjait 
jubileumi díszoklevéllel tünteti ki.
Kérjük ezért, azokat az orvosokat, akik 
diplomájukat az egyetem jogelődjénél, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, il
letve az Eötvös Loránd Tudományegyete
men 1926-ban, 1931-ben, 1936-ban,
1941-ben, 1951-ben szerezték meg és 
szakterületükön legalább 30 évig dolgoz
tak, hogy nyújtsák be kérelmüket a gránit, 
rubin, vas, gyémánt, illetve arany díszok
levél elnyerése érdekében az Általános 
Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalához 
(1085 Budapest, Üllői út 26.)lehetőleg 
2001. április 20-ig.
Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hi
vatalban (Tel.: 317-6233), vagy letölthető 
az Egyetem honlapjáról (www.sote.hu) a 
„Hirdetmények” rovatból.

Az Orvosi Hetilap 2001, 142, 264. oldalán 
megjelent OH-QUIZ-re (CVII. sorozat) 
helyes megfejtés nem érkezett. II.

II. Országos Nyílt Orvos Fallabda Bajnok
ság és Nőorvosok Teniszbajnoksága
2001. április 20-21. Hotel Lido 
(1031 Budapest, Nánási út 67.)

A Magyar Fallabda Szövetség és a Péterfy 
Sándor utcai Kórház Tudományos Köre 
második alkalommal rendezi meg a Ma
gyar Orvosok Országos Fallabda Bajnok
ságát a római parti Hotel Lidó és Squash 
Centrum helyiségeiben. Ezzel egyidőben 
ugyanott nőgyógyász szakorvosok részére 
teniszbajnokságot is szervez.
A rendezvény célja az egyéb sportágakban 
már hagyományossá vált sportesemények 
(Magyar Orvosok Teniszbajnoksága, 
Golfbajnoksága) mellett a hazánkban -  és 
az orvosok körében is -  egyre elterjedtebb 
játék, a fallabda (squash) népszerűsítése 
gyakorlott oktatók, versenyzők segítségével. 
Nevezési díj: 3 000 Ft/fő (sportáganként) 

5 000 Ft/fő (mindkettőre) 
Technikai okokból csak előzetes jelentke
zést tudunk elfogadni. A Fallabda Bajnok
ság és teniszverseny teljes bevételét a szer
vezők a „Hyperthermiával a Rák ellen” 
alapítvány javára ajánlják fel.
Érdeklődés és jelentkezés: 
Blaguss-Volánbusz Kongresszusi és Ren
dezvényiroda
Telefon: 374-7030, 331-5627 
Fax: 312-1582
E-mail: benyhe@congress.blavo.hu

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán hatékony 
kezelésére ITCH STOPPER™ ORKI által 
minősített speciális amerikai thermotherá- 
piás készülékek kaphatók. „A hatékony
ság 91,4%” egy klinikai teszt eredménye. 
Keressék a patikákban. A patikák a 
Phoenix Pharmatól rendelhetik meg. Kér
jük, ajánlják betegeiknek! Bőrgyógyászo
kat és háziorvosokat keresünk a készülék 
bevezetésének elősegítésére. BIOPTRON 
lámpák javítása, bérbeadása!
SAX Kft., Tel.: 409-3643

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 
Igazgatósága (1081 Budapest, Auróra u. 
22-28., Tel.: 333-6730) laser-kezelési lehe
tőséget kínál laservizsgával rendelkező 
kollégák számára.
A bérelhető műtőben BOOSTER P 25 tí
pusú sebészeti laserkészülék üzemel (C02).

A részletekről felvilágosítást
dr. Titkay Gábor orvosigazgató-helyettes ad.

Tisztelt Kollégák!
Az „Association le Pont Neuf’ szervezésében 
ismét lehetőség nyílik franciaországi (Párizs 
és környéke) kórházi gyakorlaton részt ven
ni 35 éves kor alatti szakorvosok (2-3 hónap 
időtartam) és fiatal orvosok és végzős medi
kusok (1 hónap időtartam) számára.
A gyakorlatok szeptemberben kezdődnek. 
Jelentkezési határidő:
2001. április 14.
További információ és jelentkezési űrlap: 
dr. Erdős Andrea, 06-30-9145-236

Foglalkozás-egészségügyi praxis eladó!
2000 fős (70% Cr30% D) adminisztratív 
megbízói alkalmazotti létszámmal.
A szolgálatot ellátó kft. formában műkö
dő társaság teljes szerződési állománnyal, 
felszereléssel, ingyenes rendelő használat
tal 3 évi árbevétel vételárért eladó. 
Érdeklődni a Bp. 1. sz. Ügyvédi Irodában, 
dr. Simon Gábor ügyvédnél a 317-4911-es 
telefonszámon lehet.

Az „Alzheimer-kór és Memória Betegségek 
Alapítvány” Kuratóriuma pályázatot hir
det az Alzheimer-kór elméleti, alapkuta
tási kérdéseivel vagy klinikumával foglal
kozó dolgozat írására, melynek terjedel
me 15-25 oldal lehet.
Pályázhatnak egyetemi hallgatók, Ph.D. 
hallgatók, ill. orvosok. Korhatár: 35 év.
Az elnyerhető pályázati összeg: 50 000.- Ft. 
A pályázatok beadási határideje:
2001. április 15.
A pályázatok elbírálásának várható idő
pontja: 2001. május 15.
A dolgozatokat 2 példányban a következő 
címre kell küldeni:
Prof. Dr. Kása Péter Alzheimer-kór Kuta
tólaboratórium Szent-Györgyi Albert Or
vostudományi Egyetem,
6720 Szeged, Somogyi u. 4.
Bővebb felvilágosítás a 62-544-569-es te
lefonszámon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot 
hirdet a Belgyógyászati Osztályra szakor
vos, illetve szakvizsga előtt álló kollégák 
részére.
Bérezés: megegyezés szerint. Lakás meg
oldható.
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky 
Adrienne mb. igazgató főorvosnak, 8360 
Keszthely, Ady E. u. 2.
Érdeklődni: a 311-060/1100 telefonszá
mon lehet.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvos- 
tudományi Kar I. sz. Szülészeti- és Nő- 
gyógyászati Klinika Neonatális Intenzív 
Centruma felvételt hirdet gyermekgyó
gyász szakorvosok vagy szakvizsga előtt 
állók részére.
Kiemelt ügyeleti díj, szakmai továbbkép
zési lehetőség, tudományos munka.
A szakmai önéletrajzzal kiegészített pá
lyázatokat személyesen kérjük a klinikán 
benyújtani.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (1095 
Budapest, Mester u. 45-49.) igazgató főorvo
sa pályázatot hirdet Iskolaorvosi szolgálatra 
egy fő  szakorvos részére. A munkavégzés he
lye: Budapest, IX., Vaskapu u. 23-29. 
Pályázati feltételek: orvosi diploma, cse
csemő- és gyermekgyógyász szakvizsga, 
szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. 
Előnyt jelent: ráépített szakképesítésként is
kolaegészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga. 
Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 
Az állás 2001. április 1-jével betölthető. 
Jelentkezési határidő: a megjelenéstől szá
mított 30 nap.
A pályázat benyújtása dr. Szirmák Eszter 
alapellátási igazgatóhelyettes titkársága
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Az első valóban napi egyszeri készítmény, amely a COX-2-t gátolja, 
a COX-l-et nem*

Az osteoarthritis (arthrosis) kezelésére.

A nagy dózisban adDÉÍÁ ibAiD-üV
(bxSÜiiig d ic lo ^ i|:s ||§  11 bzSÖUing ibiiprüfeii2'3) hatóereje

A H  j ü l j  é i l iZ  D IÁ  í Lili D

zíDnsa^DssaAl
A z íij COXlíb 
gastrointesfi

j Való ban nap 
-  a betegek!

Kérjük, hogy felírás előtt olvassa el a teljes alkalmazási előírást!
Referenciák:
1. Cannon GW és mtsai. Arthritis  Rheum. 2000; 43 (5)': 978^-987 

^3& tag K és mtsai. Arch. Fám. M ed. 2000; 9:1124-1134 
3 ^ 5 f ® .  és mtsai. Arch. In ten i. Ted. 2000; 160 02): 1781-1787
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Beta I o c
1 milliárd betegnap.

Ehhez nincs mit 
hozzátenni!
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A colorectalis rák multidiszciplináris kezelése*

Balogh Ádám dr.1, Kahán Zsuzsanna dr.2, Maráz Anikó dr.2, Mikó Tivadar dr.5, Nagy Ferenc dr.3, 
Palkó András dr.4, Thurzó László dr.2 és Tiszlavicz László dr.5
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrum, Sebészeti Klinika (igazgató: Balogh Ádám d r.)1
Onkoterápiás Klinika (igazgató: Thurzó László dr.)2
I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Lonovics János dr.)3
Radiológiai Klinika (igazgató: Palkó András dr.)4
Patológiai Intézet (igazgató: Mikó Tivadar dr.)5

A szerzők a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvos- 
tudományi Karán összeállított, a colorectalis daganatos be
tegek gyógykezelését meghatározó multidiszciplináris 
ellátási protokollt ismertetik. Céljuk, hogy a colorectalis 
carcinoma kezelését egységes, a korszerű gyakorlatnak 
megfelelő elvek alapján végezzék. Összefoglalják a pre- 
operatív szakban szükséges diagnosztikus eljárásokat, me
lyek a klinikai stádium, illetve a prognózis m eghatározá
sát teszik lehetővé. Ezek eredményétől függően történik 
a további ellátás. Daganatstádiumonként tárgyalják a kü
lönféle műtéti beavatkozások, preoperatív és posztope- 
rativ sugárterápiás és kemoterápiás eljárások algoritmu
sát. Ajánlást fogalmaznak meg a „gyógyult" colorectalis 
tumoros beteg követésére, továbbá a colorectalis rákra 
veszélyeztetett populáció szűrésére.

Kulcsszavak: coloncarcinoma, rectumcarcinoma, multidiszcipliná- 
ris terápia, ellátási protokoll, képalkotó diagnosztika, patológia, 
sebészet, sugárterápia, kemoterápia, követés

A protokoll összeállításának és elfogadásának célja az, 
hogy a colorectalis carcinom a kezelése a Szegedi Tudo
mányegyetem Általános Orvostudományi Karán egysé
ges, a korszerű gyakorlatnak megfelelő elvek szerint tö r
ténjék. Ennek alapvető feltétele, hogy a multidiszciplináris 
együttműködést hatékonyabbá tegyük. Célunk, hogy a 
protokollt a dél-magyarországi régióban alkalmazzuk. 
Ez az Egyetem és a többi intézm ény közötti együttm űkö
dést, a posztgraduális oktatás megfelelő szakmai meg
alapozását és a regionális szintű egységes gyakorlat 
kialakítását szolgálja. Törekvésünk az, hogy klinikai 
vizsgálatokat indítsunk és ezzel betegeinket vizsgálati 
protokollok szerint kezeljük.

Ha a beteg kora, általános állapota vagy kooperációjá
nak hiánya nem  teszi lehetővé a megfogalmazott elvek 
m aradéktalan érvényesítését, akkor individuálisan kell 
meghatározni a terápiás tervet. A protokolltól eltérhetünk 
tudományos vizsgálat céljából. A protokoll a nemzetközi 
és a hazai tudom ányos eredm ények és gyakorlati tapasz
talatok alapján továbbfejleszthető.

* Ellátási protokoll. Összeállította a Szegedi Tudományegyetem Általá
nos Orvostudományi Kar Onkológiai Munkabizottsága. Szegedi Tudo
mányegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged, 2000.

Multidisciplinary treatment of colorectal cancer. A
multidisciplinary program  for the treatm en t of colorec
tal cancer is described. The main objective of th e  authors 
has been to define uniform up to date guidelines based 
on recent progress in the  treatment of colorectal cancer. 
Preoperative diagnostic procedures are summarized 
which advance determ ination of clinical stage  and prog
nosis. These information essentially determ ine care. Se
quences of surgical methods, preoperative and post
operative radiotherapy and medical treatm ents are 
discussed according to  tumor stages. Guidelines for sur
veillance following active treatment and recommenda
tion for the screening of population a t high risk for 
colorectal cancer are presented.

Keywords: colon cancer, rectum cancer, multidisciplinary treat
ment, therapeutic guidelines, diagnostic imaging, pathology, 
surgery, radiotherapy, chemotherapy, follow-up

1. Beutalási rendszer, dokumentálás
A colorectalis rákos betegek többnyire részletes belgyó
gyászati kivizsgálást követően részesülnek sebészi és on
kológiai ellátásban. Egyes esetekben ileus vagy más hasi 
katasztrófa m iatt akut műtét során fedezzük fel a colon- 
vagy rectum tum ort.

Áz onkológiai ellátás stratégiáját a daganatos folya
mat hisztopatológiai m eghatározására és pontos stádi
um -besorolására építjük fel. A neoadjuváns kezelést a ki
vizsgálást végző orvos kezdeményezi és a vizsgálati 
eredmények birtokában a beteg bevonásával onkológiai 
team határozza m eg a terápiás stratégiát.

Az ellátást végző valamennyi csoport egységes dokumen
tálási sémát alkalm az, mely szám ítógépes adatfeldolgo
zást tesz lehetővé.

2. Diagnosztika, klasszifikáció
A kivizsgálás a daganat term észetének megismerését, a 
tum orstádium  és a beteg műtéti teherb író  képességének 
felmérését szolgálja. Eredménye alapvetően meghatá
rozza a további teendőt, a műtéti indikációt és lehetősé
geket, a p reoperatív  terápia szükségességét vagy csupán 
a palliativ te ráp ia  lehetőségét.
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2.1. K lin ika i kivizsgálás
-  Anamnézis, belgyógyászati, ennek  keretében fizikális 
vizsgálat, laboratóriumi (m áj- és vesefunkciók, vérkép, 
vas- és vaskötő kapacitás) vizsgálatok a beteg műtéti teher
bíró képességének megítélésére (22).

-  Induló  CEA-meghatározás (12, 27, 29).
-  Sigmoidoszkópia, kolonoszkópia. A tumor lokalizá

ciója alapvetően meghatározza a sebészi és onkológiai el
látást. Több szinkronrák k izárására  a teljes colorectalis 
tractus vizsgálata szükséges. A m ennyiben kolonoszkópia 
nem lehetséges (például lum ent szűkítő  tumor), vagy nem  
hozzáférhető, kettős kontrasztos irrigoszkópiát kell vé
gezni. H a a műtét előtt a teljes vastagbél vizsgálata nem  
történt m eg, azt lehetőleg 3 h ó n a p o n  belül pótoljuk (17, 
22, 30).

-  A tu m o r biopsziája m indig in d o k o lt és a preoperatív 
onkológiai kezelések előtt elengedhetetlen  (9,22).

-  A rectumtumoroktransrectalis ultrahang (UH)-vizsgá- 
lata a prim er tumor mélységi terjedését meghatározva jelen
tős segítséget adhat az optimális kezelés meghatározására. 
Amennyiben erre nincs mód, illetve nagyméretű daganatok 
esetében CT- vagy MR-vizsgálat szükséges a tumorkiterjedés 
megítélésére (1,13-14,36-39). A rectum tum orok stádiumá
nak megállapítása különös jelentőséggel bír lokális excisio, 
illetve preoperatív onkológiai beavatkozások előtt. Egyete
münkön prospektiv randomizált klinikai vizsgálat történik a 
preoperatív CT- és MR-vizsgálatok összehasonlító értékelé
sére.

-  Az „M stádium” tisztázására h a s i UH-vizsgálat és 
mellkas-röntgenfelvétel szükséges, de az áttétek bizton
ságosabb kizárására, illetve szám uk  pon to s  megítélésére 
CT- vagy MR-vizsgálat is indokolt lehet.

-  Kiegészítő vizsgálatok: colontum or környezetre (has
fal, vese, ureterek, pancreas-farok, léphilus, duodenum) 
terjedésének gyanúja esetén CT, lokálisan előrehaladott 
rectumtumor esetében urológiai (cisztoszkópia), esetleg 
nőgyógyászati konzílium szükséges.

A fenti klinikai vizsgálatok a lap ján  történő preope
ratív stádiumbeosztás (klinikai TNM  klasszifikáció, 1. 
melléklet) segítségével határozható m eg  a további ellátás 
( 22) .

2.2. A hisztopatológiai vizsgálat, a m ű té ti  preparátum 
vizsgálata

A  kivizsgáláskor vett biopszia a szö ve ttan i típus megha
tározásával prognosztikus in form áció t ad, a műtéti re- 
szekátum vizsgálata pedig a s tád ium  és prognózis leg
pontosabb megítélését teszi lehetővé (1-2. melléklet) (9, 
20- 22).

2.1.1. Preoperatív biopszia (21a. m elléklet)
A  következő információkkal szolgálhat: a m inta diagnoszti
kus értéke, a daganat szövettani típusa, differenciáltsági foka 
és speciális, prognosztikus-prediktív értékű jellemzők (9, 
20- 22).

2.1.2. Reszekciós preparátum (2/b. m elléklet)
A  m akroszkópos és mikroszkópos le le t a következő in
formációkkal szolgál (9,20-22):

-  tum ornagyság, mélységi kiterjedés;
-  reszekciós vonalak, a tumor és a reszekciós vonalak 

távolsága;
-  nyirokcsom ók állapota;
-  szövettani típus és a differenciáltság foka (grade);

-  érbetörés, perineurális terjedés;
-  szövődmények;
-  egyéb prognosztikus tényezők.
Mindezek alapján  megadható a patológiai stádium  a 

TNM-rendszer vagy a módosított Astler-Coller-Dukes 
stádiumbeosztás szerint (1. melléklet) (22).

3. A coloncarcinoma első ellátása
Első ellátásként általában műtét történik. A m űtét a ki
vizsgálás eredm ényétől, illetve az intraoperativ  helyzet
től függően lehet radikális vagy palliativ. A műtéti 
reszekátum patológiai vizsgálata és a klinikai kép alap
ján javasolható a posztoperatív ellátás (1. ábra).

3.1. Korai stádium  (Tis-Tl, NO, MO, std. 0-1)
In situ (Tis) rák  esetén endoszkópos polypectomia vagy 
mucosectomia alkalm azható egyedüli megoldásként.

Ennél előrehaladottabb tum orok esetén a lokalizáció
tól függő műtéti megoldásokat az 1. táblázat ismerteti (2, 
22-23). Posztoperatív kezelés nem szükséges, csak követés.

3.2. Közepesen előrehaladott stádium  
(T2-4, NO-3, MO, std. 11-111)
A  tumor helyzetétől függően a 2. táblázatban  összefog
lalt műtéti m egoldások jönnek szóba (2, 4, 22-23).
Ha a tumor a bélfalon túlterjed, mérlegelendő annak ra
dikális eltávolítása. így  több szervi (hasfal, vese, ureter, 
pancreas, lép, duodenum ) reszekcióra is szükség lehet (3).

1. táblázat: Korai stádiuméi colontumorok műtéti megoldásai
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2. táblázat: A közepesen előrehaladott stádiuméi colonrák 
műtéti megoldásai
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1. ábra: A coloncarcinoma első ellátása
' colontumor környezetre terjedésének gyanúja esetén hasi CT is szükséges
KT = kemoterápia; RT = sugárterápia; UH = ultrahang; 5-FU-LV = 5-fluorouracil-leukovorin kombinált kemoterápia

Posztoperatív kezelésként adjuváns kemoterápia szüksé
ges. A kemoterápia rutinszerűen 5-fluorouracil (FU)-Leu- 
kovorin kombinációval történik, vagy más kombinációval 
klinikai vizsgálatban (11).

3.3. Radikális kezelés előrehaladott stádiumban (Ml, std. IV) 
Előrehaladott coloncarcinoma esetén a beteg kezelése 
egyedi megítélést kíván. Akár a m űtét előtti kivizsgálás al
kalmával, akár a m űtét során észleljük, hogy a tum or a 
szomszédos szerveket beszűri vagy azonos testüregbe 
adott áttétet, mérlegelendő annak radikális eltávolítása. így 
több szervi reszekcióra, szinkron vagy m etakron metas- 
tasectom iára kerülhet sor (3). Természetesen mérlegelni 
kell a cost-benefit arányt és a beteg m űtét utáni lehetséges 
életminőségét. A m űtét után adjuváns onkoterápia szük
séges (4-5. melléklet).

3.4. Palliativ célú beavatkozások (lásd még 5.)
A palliativ beavatkozás célja az inoperábilis daganat éle
tet veszélyeztető szövődményeinek -  obstrukció, vérzés, 
perforáció -  elhárítása, az életminőség javítása.

Ha a tumor onkológiailag inoperábilis (távoli áttét), de se- 
bészileg eltávolítható (technikailag operábilis, azaz reszeká- 
bilis), akkor -  a beteg általános állapotának, kísérő-betegsé
geinek és műtéti teherbíró képességének figyelembevételével

-  kövessük a „legjobb palliáció a reszekció” elvet. Távoli 
metasztázis, carcinosis vagy technikailag eltávolíthatat
lan tum or esetében a legkisebb beavatkozás végzendő, ami 
az esetek többségében a passzázst biztosító megkerülő 
anastomosis vagy colostoma kialakítását jelenti (2, 23).

Prim eren, illetve palliativ m űtét u tán  végzett kemote
rápia (5. melléklet) hatására a túlélés és az életminőség 
javulhat. Panaszokat okozó tum or palliativ sugárkezelé
se a szakm a szabályainak megfelelően tö rténhet (25).

4. A rectumcarcinoma első ellátása
4.1. Klinikailag korai stádium  (Tis-Tl, NO, std. 0-1) 
Elsődleges ellátás: E ritkán észlelt tum orstád ium  esetén a 
tum or lokális excisiója is elégséges onkológiai radikali- 
tást biztosít, de általánosan anterior vagy abdomino- 
perinealis reszekció történik  a tum or sphinctertől való 
távolságának függvényében (3. melléklet) (2, 5, 10, 
22-23). Az épben eltávolított Dukes A stádium ú tumor 
m iatt posztoperatív kezelés nem  szükséges, csak követés 
(lásd később).

Amennyiben a patológiai vizsgálat szerint a tumort 
nem  sikerült az épben eltávolítani, a lehetőségeknek megfe
lelő újabb műtét (például lokális excisio után radikális re-
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2. ábra: A rectumcarcinoma első ellátása
1 lokálisan előrehaladott rectumtumor esetében urológiai (cisztoszkópia), esetleg nőgyógyászati vizsgálat szükséges
AR = anterior reszekció; APR = abdominoperinealis reszekció; KT = kemoterápia; Postop = posztoperativ; Preop = preoperativ; RT = sugárterápia; TME 
= totalis mesorectalis excisio; UH = ultrahang; 5-FU-LV = 5-fluorouracil-leukovorin kombinált kemoterápia 
... téves klinikai stádium vagy nem tervezett műtét miatt preoperativ sugárterápia nem történt 
* a reszekciós vonal negatív (RO), nincs perineurális terjedés, pNO-1 nyirokcsomóstatus igazolódik 

** a reszekciós vonal pozitív (R1-2) vagy perineurális terjedés látszik, vagy pN2-3 status igazolódik vagy a műtét közben perforáció történt

szekció) (2,22-23), ha ez nem lehetséges, posztoperatív su
gárterápia (4. melléklet) szükséges (25). Ha a műtéti re- 
szekátum  vizsgálata alapján a tu m o r Dukes A stádiumnál 
előrehaladottabb, természetesen annak  megfelelő poszt
operatív  kezelés szükséges (2. ábra).

4.2. Klinikailag közepesen előrehaladott stádium (std. II-III)
4.2.1. Primeren operábilis tum or (T2-3, NO-2)
4.2.1.1. Preoperativ sugárterápia: célja mindenekelőtt a m ű
tét alatti tumorszóródás csökkentése, és így a lokális reci- 
díva és szisztémás disszemináció megelőzése. A besugárzás 
lehetőség szerint gyorsítóval és 3-4 mező alkalmazásával 
történik 5 x 5 Gy dózissal (4. melléklet). A besugárzást 
követően tumorbiológiai okok m iatt lehetőleg 7 napon 
belül m űtét történik (5 ,8 ,15,18).

4.2.1.2. Műtét: A tum or sphinctertől való távolságá
nak függvényében anterior vagy abdominoperinealis re- 
szekció/exstirpáció, illetve totális mesorectalis excisio (3. 
melléklet) (2, 6, 10, 19, 22-23, 26).

4.2.1.3. Posztoperatív onkológiai ellátás: Sugárterápia 
csak akkor végezhető, ha preoperativ sugárkezelés nem 
történt. A Dukes B-C stádium ú tum or an terior reszekci-

ója vagy abdominoperinealis exstirpációja után ideálisan 6 
héten belül besugárzást kezdünk 28 x 1,8 Gy dózissal (4. 
melléklet) (15, 25, 32). Ezután (vagy amennyiben 
preoperativ sugárterápia történt, a műtét után 6 héten 
belül) adjuváns kem oterápia szükséges a standardként 
alkalm azott 5-FU-Leukovorin kombinációval (5. mellék
let) (11,22).

Totalis mesorectalis excisio után posztoperatív sugárke
zelés feltétlenül indokolt, ha a reszekciós vonal pozitív 
(R l-2), ha perineurális terjedés látszik, ha pN2 nyirok
csom óstatus igazolódik vagy m űtét közben perforáció 
történt. A sugárterápia értéke egyéb esetekben még nem 
tisztázott. Ezért Egyetemünkön randomizált prospektiv 
vizsgálatot végzünk a posztoperatív sugárterápia szere
pének megítélésére totális mesorectalis excisio után, kö
zepesen előrehaladott (std. II-III) tum orstádium ban. E 
m űtéti típus esetén a reszekátum patológiai feldolgozása 
döntő a posztoperatív ellátás szempontjából, ami alá
húzza a patológus felelősségét. Totalis mesorectalis 
excisio u tán  adjuváns kem oterápia akkor javallt, ha a 
prognosztikus faktorok (N2 és/vagy pozitív apicalis nyi
rokcsom ó, és/vagy érinvázió és/vagy differenciálatlan
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szövettani típus) alapján nagy a mikrometasztázisok le
hetősége (11).
4.2.2. Lokálisan előrehaladott tumor (T4, NO-3, std. II-III)
4.2.2.1. Sugárterápia: célja a nem reszekálható, rögzült tu
mor sebészi eltávolításának elősegítése. A besugárzás fo
lyamatos 5-FU kemoterápiával egyidejűleg történik line
áris gyorsítóval összesen 28 x 1,8 Gy dózisban, több 
mezőből. A m űtétre a kem oradioterápia u tán  4 hét múl
va kerül sor (5,15,18) (4-5. melléklet).

4.2.2.2. Műtét: A rectum felső és középső harmadának 
tum orai esetében többnyire lehetőség van a sphincter 
megtartására, az alsó harmadi tumorok esetében a sphinc
ter m egtartása egyedi megítélés alapján lehetséges (2, 6, 
10). Totalis mesorectalis excisióval a műtét radikalitása fo
kozható (19, 26) (3. melléklet). Ha a tum or a szervhatáro
kon túlterjed, mérlegelendő annak radikális eltávolítása, 
így többszervi reszekcióra (a hólyagfal vagy a női nemi 
szervek reszekciója) is sor kerülhet (3). Természetesen 
mérlegelni kell a cost-benefit arányt és a beteg műtét utá
ni lehetséges életminőségét.

4.2.2.3. Posztoperatív kemoterápia: adjuváns kemote
rápia szükséges a standardként alkalm azott 5-FU-Leu- 
kovorin kombinációval (5. melléklet) (11).

4.3 Távoli áttétet adó tumor (M l, std. IV)
Akár a m űtét előtti kivizsgálás alkalmával, akár a m űtét 
során észleljük, hogy a hasűrben vagy m ásutt metasztá- 
zis van, szinkron vagy m etakron m etastasectom iára ke
rülhet sor (22-23). Természetesen mérlegelni kell a 
cost-benefit arányt és a beteg m űtét u tán i lehetséges élet
minőségét. A sebészi beavatkozás előtt vagy után, egyéni 
mérlegelés alapján preoperatív vagy posztoperatív besu
gárzás adható (25). Ezután adjuváns kem oterápia szük
séges a standardként alkalmazott 5-FU-Leukovorin kom 
binációval (5. melléklet) (7,11, 16). Amennyiben kizárólag 
májmetasztázisról van szó, intraarteriális kemoterápia jön 
szóba, melyhez a. hepatica port beültetése egyénileg 
mérlegelendő (22).

4.4 Palliativ célú beavatkozások (lásd még 5.)
A palliativ sebészi beavatkozás célja a fenyegető vagy be
következett szövődmények -  vérzés, perforáció, ileus -  
kivédése és/vagy az életminőség javítása. A végbélrák se
bészetében a „legjobb palliáció a reszekció” elv csak kivéte
lesen érvényes. A viszonylag nagy m űtéti megterhelést je 
lentő abdominoperinealis rectumexstirpatio vagy a veszé
lyes szövődmények potenciális forrását jelentő elülső 
reszekció -  mély colorectalis vagy analis anastomosissal 
-  ritkán választott palliativ megoldás. A sebészi palliáció 
leggyakoribb formája a kétnyílású anus sigmoideus defi- 
nitivus képzése. A lument nagym értékben szűkítő, sok
szor a végbélnyíláson előeső exophyticus tumorok gyak
ran véreznek, váladékoznak, a beteg életminőségét rontják. 
Ezekben az esetekben per anum  végzett elektrokoagu- 
lációval vagy krioterápiával megkisebbíthetjük a tumort, 
enyhítve a tüneteket (2, 23).

Vérzést vagy fájdalmat okozó rectumtumor miatt pal
liativ célú külső- és belső sugárkezelés végezhető (4. m el
léklet) (25, 32). Panaszt okozó átté t sugárterápiája a

szakma szabályainak megfelelően történhet (25). Prime
ren, illetve palliativ m űtét után végzett kem oteráp ia  (5. 
melléklet) hatására a túlélés és az életm inőség javulhat 
(7,11,16).

5. A colorectalis rák kezelése 
inoperabilitás vagy relapsus, 
progresszió esetén
5.1. Palliativ sebészi kezelés (lásd még 3.4 és 4.4) 
Technikai operabilitás (reszekabilitás) esetén, mindig vé
gezzük el a tum oros colonszakasz eltávolítását, ha nem 
áll fenn carcinosis, a beteg műtéti teherbíróképessége 
megengedi, a m űtéttől az életminőség javulása és/vagy fe
nyegető szövődmények (például ileus) elhárítása várható. 
Ha a tumor nem  reszekálható, a passzázs b iztosítását cél
zó beavatkozást kell végeznünk (ileo- vagy colocolicus 
bypass, colostoma) (2, 23).

5.2. Kemoterápia
Az előrehaladott colorectalis rákban alkalm azott pallia
tiv kem oterápiával a túlélés m eghosszabbodik, az élet
minőség javulhat. A standard kem oterápia alapja a kü
lönféle sém ákban alkalmazott 5-FU. 5-FU-rezisztencia 
esetén más, jelenleg még korlátozottan elérhető új kemote
rápiás szerekkel jó eredmények érhetők el, ezért ezeket is 
belefoglaltuk protokollunkba (5. melléklet) (7,11,16,22).

Elsődleges kemoterápia: 5-FU-Leukovorin kombináció
val.

Második vonalbeli kemoterápia: folyam atos 5-FU- 
monoterápia. Folyamatos 5-FU-m onoterápia javasolt te
hát 5-FU-Leukovorin adjuváns kem oterápia u tán  vagy 
palliativ 5-FU-Leukovorin m ellett-után k ialakult prog
resszió esetén. Amennyiben folyamatos 5-FU jó terápiás 
választ eredményez, a regresszió miatt megszakított keze
lés későbbi progresszió esetén ismét megkezdhető. Folya
matos 5-FU-kezeléssel megegyező indikációban alkalmaz
hatók az egyéb timidilát-szintetáz-gátlók (5. melléklet).

5-FU-rezisztencia esetén más hatásm echanizm usú ci- 
tosztatikum ok adhatók (irinotecan-, oxaliplatin-m ono- 
terápia, 5. melléklet).

A m ájmetasztázisok, illetve a prim er vagy recidiváló 
rectum tum or palliativ ellátására in traarteriális cito- 
sztatikus kezelés vagy kemoembolizáció egyénileg mér
legelendő (5. melléklet) (22). A. hepaticán keresztül ada
golt kem oterápia akkor adható, ha a m ájm etasztázisok a 
máj nagy részét nem  destruálják és a beteg kielégítő álta
lános állapotban van. Gócos m ájáttétek etanolos infiltrá- 
ciója végezhető.

5.3. Sugárterápia
Inoperabilitás esetén a tüneteket okozó folyam at sugár- 
terápiájától a tünetek (fájdalom, vérzés) enyhülése vár
ható (22, 25). Palliációként külső és/vagy belső sugárke
zelés (4. melléklet) alkalmazható, term észetesen a 
korábbi sugárkezelést is tekintetbe véve. Panaszt okozó 
áttét sugárterápiája a szakma szabályainak megfelelően 
végezhető.
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3. táblázat: Intenzív és nem intenzív követési stratégia a colorectalis rákos beteg kurativ célú ellátását követően

Idő (év)
Intenzív utánkövetés Nem intenzív utánkövetés

0-2 2-5 5 év után 0-2 2-5 5 év után

Fiz. vizsgálat és anamnézis 3 havonta 6 havonta évente 3 havonta 6 havonta évente
CEA* 3 havonta 6 havonta évente 3 havonta - -

CA 19-9 3 havonta 6 havonta évente - - -

Vérkép 3 havonta 6 havonta évente - - -

Májfunkció 3 havonta 6 havonta évente - - -
Endoszkópia 3 havonta 6 havonta évente 3-5 évente** 3-5 évente 5 évente
Hasi UH 3 havonta 6 havonta évente - - -

Hasi CT 3 havonta 6 havonta évente - - -

Kismedencei CT (rectumcc. 
esetén)

3 havonta 6 havonta évente 3 hónappal a 
műtét után***

- -

FOBT - - - - - -

Mellkas-rtg 3 havonta 6 havonta évente - - -

* Megjegyzés: a colorectalis rákok 30%-a nem  termel CEA-t, a differenciálatlan rákok gyakrabban adnak negatív eredményt. A CEA-szint a követés 
során akkor is emelkedetté válhat, ha a m űtét előtt normális értékű volt.
** Azoknál a colontumoros betegeknél akiknél nagy veszélye van az anastomosis-recidívának, az első két évben 6 havonta, majd újabb 2 éven át 
évente szükséges kolonoszkópia. Azoknál a rectumtumoros betegeknél, akiknél reális veszélye van az anastomosis-recidívának (például mély 
anterior reszekció, vagy preoperatív, posztoperatív sugárterápia nem  történt), az első két évben 6 havonta, majd újabb 2 éven át évente szükséges 
szigmoidoszkópia.
*** Rectum tumor esetén három hónappal a m űtét illetve sugárkezelés után  CT- vagy MR-vizsgálat szükséges az anatómiai viszonyok képi 
rögzítésére. Ez későbbi esetleges recidíva korai diagnosztizálását és eredményes kezelését segítheti.

4. táblázat: Fokozott rizikó és szűrési vagy preventív terápiás 
teendők

Szűrés

Örökletes fokozott rizikó

55 év alatti elsőfokú 
rokon(ok) colorectalis rákja 
vagy

60 év alatti elsőfokú 
rokon(ok) colorectalis 
polipja

40 éves kortól évente széklet 
vérvizsgálat és 5 évente 
kolonoszkópia vagy kettős 

> kontrasztos irrigoszkópia

HNPCC („hereditary 
nonpolyposus colorectal 
cancer”)

25 éves kortól 2 évente, 40 
- éves kortól évente 

kolonoszkópia
APC („familial 
adenomatosus polyposis”) 
(bizonyított APC 
génmutáció vagy genetikai 
vizsgálat nem lehetséges)

12 éves kortól évente 
kolonoszkópia, polip esetén 

, korán teljes colectomia

„Tapasztalati” fokozott rizikó

Ha 1 cm-nél nagyobb vagy 
3-nál több polypus, vagy 
villosus komponens vagy 
dysplasia

a polypectomia után 3, 6 
hónap múlva

- kolonoszkópia, ha negatív 
eredményt ad 3, majd 5 
évente kolonoszkópia

Colorectalis rák az 
anamnézisben

először 3 év múlva, majd 5 
évente kolonoszkópia

Colitis ulcerosa az 
anamnézisben

1-5 évente kolonoszkópia a 
kiterjedéstől és a dysplasia 
mértékétől függően 

!> (pancolitis 8, bal oldali 
colitis 15 éves fennállása 
után nő a colorectalis rák 
rizikója)

6. A colorectalis rákos beteg követése a 
kurativ célú ellátás után
A „gyógyult” colorectalis rák követését illetően, eltérő ál
lásfoglalások találhatók a szakirodalomban (12, 17, 22, 
24,29-35). Az intenzív utánkövetést (3. táblázat) végzők 
a relapsus korai diagnózisa és kurativ intervenció remé
nyében gyakori m űszeres vizsgálatokat végeznek (22,31, 
34-35). A nem intenzív utánkövetést (3. táblázat) végzők 
relatíve ritkábban végeznek műszeres vizsgálatokat és 
csakis akkor, ha a kurativ  intervenciónak van reális esé
lye (12). Magunk az utóbbi gyakorlatot követjük, mivel 
több bizonyítékot találtunk arra vonatkozóan, hogy az 
intenzív utánkövetés a colorectalis daganatos beteg túl
élési eredményeit nem  javítja (12, 17, 24, 29, 33, 36-38). 
Klinikai vizsgálatban, új diagnosztikus vagy terápiás be
avatkozások értékeléséhez szükség lehet ennél intenzí
vebb kontrollra, melyet az aktuális vizsgálatban határo
zunk meg. Klinikai tüneteket okozó tum oráttét, recidíva 
vagy CEA-szint-emelkedés esetén term észetesen megfe
lelő kivizsgálást, illetve „staging”-vizsgálatokat végzünk. 
Az intenzív utánkövetés létjogosultságát támogató 
random izált vizsgálatok pozitív eredménye (31, 35) fel
tétlenül szükségessé teszi e terület további kutatását az 
optimális követési stratégia meghatározása céljából.

7. Colorectalis rákszűrés veszélyeztetett 
populációkban
A colorectalis rák szűrése a fokozott rizikójú populáci
ókban különösen fontos. A fokozott rizikó a családi 
anamnézis (rákhalm ozódás) vagy a személyes anamné- 
zis („tapasztalati” fokozott rizikó) ismeretében állapítható 
meg. Ez alapján határozható meg a szűrési vagy preven
tív terápiás teendő (30, 38) (4. táblázat).

552



1. sz. melléklet: TNM és az Astler-Coller-Dukes stádiumbeosztás 
TX a primer tumor mérete nem határozható meg 
TO primer tumor klinikai módszerrel nem mutatható ki 
Tis carcinoma in situ 
TI a tumor a submucosában terjed 
T2 a tumor a muscularis propriában terjed 
T3 a tumor a serosában/perirectalis/pericolicus 

szövetekben terjed
T4 a tumor a környező szervekre és/vagy a visceralis 

peritoneumra terjed

NX a regionális nyirokcsomók állapota nem határozható meg 
NO nyirokcsomóáttét nem bizonyítható 
NI az áttétes nyirokcsomók száma 1-3 
N2 az áttétes nyirokcsomók száma 4 vagy több 
N3 vascularis főtörzs melletti (apicalis) nyirokcsomó áttéte

MX távoli metasztázis nem határozható meg 
MO távoli áttét nincs 
Ml távoli áttét

TNM
stádium T N M Dukes

stádium

0 Tis NO MO A
I TI NO MO A
I T2 NO MO B1

II T3 NO MO B2
II T4 NO MO B2

III Tl-3 Nl-3 MO Cl
III T3-4 Nl-3 MO C2
IV bármely T és N Ml D

differenciált (G3), differenciálatlan (G4) vagy a 
differenciáltság foka nem állapítható meg (GX)

3. Mélységi invázió (pT)
4. Reszekciós vonalak: (a reszekciós vonal RO -  

tumormentes, RÍ -  mikroszkóposán pozitív, R2 -  
makroszkóposán pozitív)

5. Nyirokcsomók érintettsége: a pozitív nyirokcsomók 
száma, helyzete. Reaktív nyirokcsomó-elváltozások (sinus 
histiocytosis, follicularis hyperplasia, paracorticalis 
immunoblast-szaporulat, ún. „sarcoid-like lesion” -  
kedvező prognosztikus jelek)

6. Peritumoralis strómareakció (eosinophil sejtes, 
dendritikus reticulumsejtes, lymphocytás infiltráció -  
kedvező prognosztikus jel, mastocytosis -  kedvezőtlen 
prognosztikus jel)

7. Nyirok- és vérérinvázió jelei (metasztázisra utal)
8. Perineurális terjedés (lokális recidíva veszélye)
9. Prognosztikus-prediktív markerek (p53, bcl-2)

10. Szövődmények, például perforáció (rossz prognózist jelez)
11. Társuló vastagbélbetegségek a tumormentes bélfalban 

(adenomatosis, colitis ulcerosa, Crohn-betegség, 
diverticulosis, familiáris adenomatosis stb.)

Az összefoglaló véleményben szerepelnie kell a daganat 
szövettani típusának, differenciáltsági fokának, 
lokalizációjának, valamint a patológiai stádiumnak (pTNM és 
Dukes klasszifikáció) és SNOMED kódoknak.______________

3. sz. melléklet: A colorectalis rák sebészi kezelése
1. A coloncarcinoma sebészi kezelése 
In situ (Tis) rák esetén endoszkópos polypectomia vagy 
mucosectomia egyedüli megoldásként alkalmazható. 
Ennél előrehaladottabb tumorok esetén a lokalizációtól 
függően a következő műtéti megoldások jönnek szóba:

2. sz. melléklet: Colorectalis szövetminták/preparátumok
patológiai vizsgálata, prognosztikus tényezők

2/a. sz. melléklet_____________________________________
Colorectalis biopsziák patológiai vizsgálata során a patológus
nyilatkozik a következőkről:
1. A minta diagnosztikus-e
2. Hisztológiai típus: adenocarcinoma kmn., mucinosus rák, 

pecsétgyűrűsejtes rák, scirrhosus rák, utóbbiak rosszabb 
prognózist jeleznek

3. Differenciáltság foka (hisztopatológiai grade): jól 
differenciált (Gl), közepesen differenciált (G2), rosszul 
differenciált (G3), differenciálatlan (G4) vagy a 
differenciáltság foka nem állapítható meg (GX)

4. A minta tartalmaz-e muscularis mucosaet és submucosát, 
esetleges elváltozások

5. Gyulladásos strómareakció (általában kedvező 
prognosztikus jel)

5. Erbetörés (metasztázisra utal)
6. Perineurális terjedés (lokális recidíva veszélye)
7. Prognosztikus-prediktív markerek____________________

2/b. sz. melléklet * 1 2 3 4 5
Colorectalis reszekátumok patológiai vizsgálata
A makroszkópos leírás a következő' adatokat tartalmazza:
1. A primer tumor helye
2. A tumor mérete mindhárom dimenzióban
3. A tumor jellege (exophyticus, nyeles, exulcerált, scirrhosus 

stb.)
4. A daganat mélységi kiterjedése (pT)
5. A daganat távolsága a közelebbi reszekciós vonalhoz
3. Nyirokcsomó-érintettség: áttétes nyirokcsomók száma és

helyzete (apicalis nyirokcsomó, amennyiben a sebész 
jelöli), az összes nyirokcsomó száma

A mikroszkópos leírásban az alábbiak szerepelnek:
1. Szövettani típus: adenocarcinoma kmn., mucinosus rák, 

pecsétgyűrűsejtes rák, scirrhosus rák, utóbbiak rosszabb 
prognózist jeleznek

2. A differenciáltság foka, illetve ezek aránya (grade): jól 
differenciált (Gl), közepesen differenciált (G2), rosszul

coecum
colon ascendens

flexura hepatica
colon transversum jobb fele

jobb oldali hemicolectomia, 
ileotransversostomia

colon transversum 1 szegmentális colonreszekció
l vagy kiterjesztett jobb oldali 

J hemicolectomia

flexura lienalis 
colon descendens bal oldali hemicolectomia,

► szegmentális reszekció vagy 
subtotalis colectomia 

. (std. II-III)

2. A végbélrák sebészi kezelése
A sebészi megoldás lehetőségei a tumorstádiumtól, a tumor 
anustól való távolságától, a szövettani és egyéb prognosztikus 
jellemzőktől, a beteg általános állapotától és nem utolsósorban 
a beteg és a sebész preferenciáitól függnek. Az optimális sebészi 
alternatíva megválasztását segíti a megfelelő preoperatív diag
nosztika.

Lokális excisióra csak ritkán kerül sor, a többnyire előreha
ladott tumorstádium miatt. E műtéti típus után a lokális recidí
va veszélye nő a daganat mélységi terjedésével, a szöveti diffe
renciálatlanság mértékével és nagy mucintartalmú tumorok 
esetében.

Lokális excisio: Felületes: endoszkópos eltávolítás (polypec
tomia, mucosectomia) 
transzendoszkópos microchirur- 
giai kimetszés (Buess)

Teljes falvastagságban: transanalis excisio
transsphinctericus excisio (York 
Mason)
parasacralis (proctotomia 
posterior, Kraske)

A rectumtumorok miatt többnyire laparotomia történik. A 
felső harmadban (az anustól 12—16 cm-re) elhelyezkedő tumo
rok esetében a sphincter szinte mindig megtartható, anterior 
reszekció történik. A középső harmadban (az anustól 8-12 cm-re)
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elhelyezkedő tumorok esetében, bár törekedni kell a sphincter 
megtartására (anterior reszekció), néha elkerülhetetlen a rec- 
tumexstirpáció (abdominoperinealis reszekció). Az alsó har
madban lévő (az amishoz 8 cm-nél közelebb eső) rectumtumorok 
műtéti megoldása egyedi megítélés alapján választható meg. A 
standard sebészi megoldás az abdominoperinealis reszekció, 
azonban a totalis mesorectalis excisio elterjedésével egyre több 
esetben tartható meg a sphincter elülső reszekció, illetve mély 
vagy ultramély anastomosis készítésével. A középső és alsó 
harmadi rectumtumorok műtéti megoldására korszerűen to
talis mesorectalis excisio történik.

4. sz. melléklet: Sugárterápia végbélrák esetén
1. Preoperatív
Célja a műtét alatti tumorszóródás csökkentése és így a lokális 
recidíva és a szisztémás disszemináció megelőzése.
Külső besugárzás: Kismedencei besugárzás lineáris gyorsítóval, 3 
vagy 4 mező alkalmazásával. Mezőhatárok: L5-S1 átmenet, 
foramen obturatorium alatt 2 cm-rel (ha a tumor az anus- 
nyílástól minimálisan 6-8 cm-re van), illetve a gáttájék (ha a 
tumor az anusnyüástól kevesebb, m int 6-8 cm-re van), lateráli
sán a medencefal, hátul a sacrum elülső fala mögött 2 cm-rel, de 
az egész sacrum, ha lokálisan előrehaladott tumorról van szó, 
vagy perineuralis terjedés jelei látszanak.

Dózis: 5 x 5  Gy, amennyiben primeren operábilis folyamat
ról van szó, cél a lokális recidíva, illetve a műtét alatti szóródás 
megelőzése.

Dózis: 28 x 1,8 Gy konkomittáló 5-FU kemoterápiával, 
amennyiben primeren inoperábilis tumorról van szó, cél a 
technikai operabilitás.

2. Posztoperatív
Célja: a lokoregionális kontroll javítása.
Kismedencei besugárzás lineáris gyorsítóval. Mezőhatárok: 
L5-S1 átmenet, foramen obturatorium alatt 2 cm-rel (ha a tu
mor az anusnyílástól minimálisan 6-8 cm-re van), illetve a gát
tájék (ha a tumor az anusnyüástól kevesebb, mint 6-8 cm-re 
van és/vagy abdominoperinealis reszekció történt), laterálisán 
a medencefal, hátul a sacrum elülső fala mögött 2 cm-rel, de az 
egész sacrum, ha lokálisan előrehaladott tumorról van szó, 
vagy perineurális terjedés jelei látszanak. Ha a kimetszés a szö
vettani vizsgálat szerint nem az épben történt és újabb műtét 
nem történik, a tumorágy kiegészítő („boost”) sugárkezelése 
végezhető el kurativ céllal. Dózis: 28 x 1,8 Gy, továbbá esetleg 
5 x 2 Gy „boost”.

3. Palliativ besugárzás
A céltérfogat individuálisan határozható meg a tumorkiter
jedéstől, a beteg állapotától és a tünetektől függően.

a) Teleterápia: dózis: 50 Gy, 2 Gy/frakció, 5 hét alatt, esetleg 
kiegészítésként („boost”) további 5 x 2  Gy-vel.

b) Brachyterápia: vérző/váladékozó, lumenszűkületet oko
zó daganat esetében a tumorkiterjedéstől függően meghatáro
zott gócmélységre 3-4 alkalommal 6 Gy dózisú HDR-AL kezelés 
hetenként, a teleterápia kiegészítésére vagy önmagában.

5. sz. melléklet: Kemoterápia colorectalis rákban * 3
Elsővonalbeli kemoterápia: 5-fluorouracil (FU)-Leukovorin séma 
Leukovorin 50 mg/m2/nap iv., fél óra múlva 500 mg/m2/nap 
5-FU 4 órás infúzióban, 1-5. napon át, 28 naponta, 6x.

Másodvonalbeli kemoterápia: Timidilát-szintetáz-gátlók 
(Hatásukat tekintve egyenrangú terápiás módszerek, különféle 
adagolási lehetőségekkel. Ha az adott beteg esetében a drágább 
gyógyszer adagolásának nincs jól meghatározható előnye, az 
olcsóbb gyógyszert választjuk.)
Folyamatos 5-FU infúzió
1000 mg/rn/nap 5-FU folyamatos infúzióban 5 napon át, 28 
naponta, 6x.
Raltitrexed (Tomudex) terápia
3 mg/m iv., 21 naponta, 6x.
UFT terápia
200-400 mg/m2/nap p. os, 28 napon át, 35 naponta ismételve, 
6x.

Capecitabine (Xeloda) terápia
2500 mg/m2/nap p. os, napi 2 adagra osztva, 14 napon át, 21 
naponta ismételve, 6x.

További kemoterápiás lehetőségek (egyelőre áruk és rendel- 
hetőségük miatt korlátozottan hozzáférhető):
Irinotecan (Campto) monoterápia
350 mg/m21 órás infúzióban, 21 naponta ismételve, 6x.

Oxaliplatin
Monoterápia: 130 mg/m2 rövid infúzióban, 21 naponta 
ismételve.
Kombinálva: 2 hetente ismétlődő ciklusokban, összesen 12x 
az alábbi séma szerint:
1. nap: oxaliplatin 85 mg/m2 2 órás infúzióban^200 mg/m2 
Leukovorin 2 órás infúzióban, 5-FU 400 mg/m2 iv., majd 600 
mg/m 22 órás infúzióban.
2. nap: 200 mg/m2 Leukovorin 2 órás infúzióban, 5-FU 400 
mg/m iv., majd 600 mg/m2 22 órás infúzióban.

Intraarteriális kemoterápia:
A. hepatica:
8 mg/m2 Mitoxantrone, 1. nap, 100 mg/m2/nap Leukovorin 15 
perc alatt, majd 500 mg/m2/nap 5-FU 2 óra alatt 1-5. napon, 7 
mg/m2 Mitomycin C, 30 perc alatt, 5. nap, 35 naponta ismétel
ve, vagy
1000 mg/m /nap 5-FU, folyamatos infúzióban 5 napon át, 28 na
ponta ismételve.
Amennyiben intraarteriális kemoterápia indikációja műtéti 
exploráció során merül fel, intraarteriális port behelyezése kívá
natos.

, a sugárkezelés előtt (heti 5 frakció), 6 órás
infúzióban.

Szupportív terápia a kemoterápia mellékhatásainak 
kontrollálására
1. Nausea, hányás:

enyhe emetogén hatású citosztatikum (5-FU), Cerucal,
Vit. B6;
közepes emetogén hatású citosztatikum (irinotecan), 
szerotonin-antagonisták;
erősen emetogén hatású citosztatikum (oxaliplatin), 
szerotonin-antagonisták, szteroid, szedatívumok.

2. Stomatitis: gyakori szájöblítés dezinficienssel vagy anélkül.
3. Diarrhoea: a hasmenés jelentkezésekor loperamid (Imo

dium) sz. sz., max. 16 mg a hasmenés megszűntéig. Irino- 
tecan-terápia alatt jelentkező „korai” (24 órán belül) has- 
menés alatt 0,25-0,5 mg atropin._____________________

Kemoradioterápia 
5-FU 300 mg/m /nap
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(Kahán Zsuzsanna dr., Szeged, Korányi fasor 12. 6720)
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T im m is-B reck er: Kardiológiai vizsgálatok képes atlasza
A kardiológiai diagnózis ma is elsősorban a gondos kórelőzményen és fizikai vizsgálaton, tehát k lin ikum on alap
szik. Emellett számos noninvazív és invazív, nagy inform ációtartalm ú vizsgálat áll rendelkezésre, am elyek végülis 
megerősítik a kórismerét és segítségükkel megtervezhető a legoptimálisabb kezelés. Timmis és Brecker „Kardioló
giai vizsgálatok képes atlasza” cím ű könyve több m int 600, kiváló m inőségű képsorozatán keresztül m utatja  be a 
Idinikumban kiterjedten alkalm azott vizsgáló-eljárásokat, és ezek értékét-értékelését adja sokféle gyakori és rit
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rásból is, pl. gyönyörű képeken ábrázolja a PTCA vagy coronaria stent behelyezése utáni coronarographia eredmé
nyét. A kiegészítő, magyarázó szöveg a vizsgálatok lényegének és értékelésének leírásán kívül k linikai adatokat is 
tartalmaz. Az egész könyv szép és tanulságos képeskönyv, amely a legtöbb orvos érdeklődésére szám ot tarthat, or
vostanhallgatók is haszonnal forgathatják. Nagy nemzetközi sikert arato tt és számos nyelvre lefordíto tták , méltán 
várható a hazai elismerése is.
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Az első valóban napi egyszeri készítmény, amely a COX-2-t gátolja, 
a COX-l-etnem*

A z  osteoarthritis (arthrosis) kezelésére.
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Respiratory syncytial vírusfertőzés gyakorisága 
veszélyeztetett csecsemőkben

Adamovich Károly dr.
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika (igazgató: Soltész Gyula dr.)*

EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK

A szerző beszámol arról a vizsgálatról, amelyet 1999. 
február 1. és március 15. között 10 intézetben végeztek 
az RS-vírusfertőzöttség gyakoriságának felmérésére a ri
zikócsoportba tartozó 58 betegben. Légúti infekció mi
att 58 csecsemő RS-vírusantigén tesztjét végezték el orr
vagy garatváladékból. Tizenhárom beteg bizonyult pozi
tívnak, akik több mint háromnegyede koraszülött volt. Hat 
csecsemő még a Perinatalis Intenzív Centrumban feküdt, 
heten ismételten kerültek kórházba, intenzív osztályra. A 
rizikófaktorok (koraszülöttség, BPD, gépi lélegeztetés új
szülöttkorban, dohányzás a családban, együtt élő testvé
rek) megoszlása megfelelt az irodalmi adatokból ismer
teknek és nem volt lényeges különbség a pozitív és 
negatív teszt-eredményű betegek között. Nyolc csecse
mő igényelt légzéstámogatást (fejbox 0 2-terápia). Egy 
beteg sem halt meg. A vizsgálat eredménye alapján, fel
hívja a figyelmet az RS-vírusfertőzés jelentőségére, a 
rehospitalizáció szükségességére, és a prevenció (im
munglobulin, palivizumab) lehetőségére.

Kulcsszavak: respiratory syncytial vírus, koraszülöttség, légúti 
fertőzés, szezonalitás, rehospitalizáció, palivizumab

A csecsemő- és kisdedkorú gyermekekben az ősztől tavaszig 
tartó időszakban leggyakrabban respiratory syncytial (RS) 
vírus okoz légúti megbetegedést. Gyakoriságára és a fertőzés 
kontagiozitására jellemző, hogy a csecsemők kb. 2/3-a az első 
életévben fertőződik, kétéves korra pedig lényegében 100%- 
os a fertőzöttség (29). Rakes és mtsai vizsgálata szerint, a két 
év feletti gyermekpopulációban a súlyos légzési zavar miatt 
kezeitekben a legfontosabb virális kórokozó a rhinovírus volt, 
a 2 év alatti korosztályban az RS-vírus okozott leggyakrab
ban intenzív ellátást igénylő respiratoricus tüneteket (32).

Az RS-vírusfertőzés klinikailag bronchiolitis (obstruc
tiv bronchitis), pneumonia, otitis media, egyéb légúti be
tegségek formájában manifesztálódik (14,15).

Különösen veszélyeztetettek a volt koraszülöttek (< 35. 
terhességi hét), a bronchopulmonalis dysplasiában (BPD) 
szenvedő és a congenitalis vitiummal sújtott újszülöttek, cse
csemők, valamint az immunszupprimáltak és az időskorúak.

Hangsúlyozzák a vírus szerepét azok, akik a kórházi 
felvételt igénylő légúti megbetegedésekről számolnak be 
(6, 8, 11, 18-20, 28-29, 34, 36, 37, 44, 45).

* A vizsgálatban részt vevő személyek: Dicső Ferenc dr., Nyíregyháza; 
Erhardt Éva dr., Pécs; Katona Márta dr., Szeged; Király Péter dr., Szom
bathely; Kürti Sándor dr., Szolnok; Nagy Andrea dr., Debrecen; Sár
kány Ilona dr., Pécs; Szabó Éva dr., Veszprém; Szabó Miklós dr., Buda
pest; Tekulics Péter dr., Szeged.

Respiratory syncytial virus infection in high risk in
fants. The authors describes the frequency of respiratory 
syncytial virus (RSV) infections in high risk infants in ten 
hospitals, between 01.02. 1999. -  15. 03. 1999. RSV an
tigen test were performed from the nasopharyngeal or 
throat swabs of 58 infants with respiratory tract infec
tions. Thirteen patients were positive. Among them 11 
were prematures. Six infants were still receiving treat
ment in Neonatal Intensive Care Unit, while seven in
fants were readmitted to a Pediatric Intensive Care Unit. 
Distribution of risk factors (prematurity, bronchopul
monary dysplasia, ventilation in newborn period, smo
king in the family, unseparated brothers or sisters) in pa
tients were comparable with the data of literature. Eight 
infants needed head box 0 2-therapy. No deaths were de
tected. The results of this preliminary study in Hungary 
might emphasize the importance of RSV infection, as a 
frequent cause of rehospitalization and the possibility of 
prevention (immunglobulin, palivizumab).

Key words: respiratory syncytial virus, prematurity, respiratory 
tract infection, seasonality, rehospitalization, palivizumab

A vírus jelentős nosocomialis infekciókat okoz (16,21,22).
Az RS-vírus okozta csecsemőkori légúti infekció szere

pét felvetik a későbbi allergia kialakulásában (41), bár ezt 
m ások vizsgálata nem  támasztja alá (35). Ugyanakkor 
Larsen és Colassudro állatkísérletei szerint az RS-vírus a 
légutak beidegzési szabályozásában aku t és krónikus 
változásokat okoz (23).

Az RS-vírusfertőzés következtében kialakult légúti tü
neteknek oki kezelése nincs. Tüneti te ráp iára  lehet szo
rítkozni, amely ado tt súlyossági foknál m agában foglalja 
a gépi lélegeztetést is. Korábban tö rtén tek  kísérletek 
ribavirinnel, amely azonban nem válto tta  be a hozzáfű
zött reményeket (3, 13, 24, 27, 30, 43).

Mindezek különösen hangsúlyozzák a prevenció szük
ségességét.

Az új m egelőzési és kezelési lehetőségek közé két 
hatásos m ódszer tartozik . Ezek az RS-vírus-im m unglo- 
bulin  (RespiGam) és a humanizált m onoklonális anti
test (palivizum ab) (1, 2, 10, 12, 17, 25, 26, 33, 38, 39, 42, 
46).

Tudom ásunk szerin t Magyarországon a veszélyezte
tett csecsemők között az RS-vírus okozta fertőzés gyako
risága nem ism ert. Ezért megkíséreltünk egy előzetes ta
nulm ányban adatokat közzétenni a Perinatalis Intenzív 
Centrum okban, gyermek-intenzívosztályokon és ambu
láns betegek között előforduló RS-vírusinfekcióról.

Orvosi Hetilap 2001,142 (11), 557-560. 557



Az 1. táblázatban feltüntetett három csoportban végeztük 
1999. február 1. és március 15. között az RS-vírus antigénjének 
kimutatását in vitro körülmények között, az RSV Testpack 
(Abbott) segítségével. A betegektől orr- vagy garatváladékot 
vettünk és a mintavétel után azonnal elvégeztük a meghatározást. 

A vizsgálatokra 10 intézetben került sor (2. táblázat).
Az egyes csoportokba tartozó betegek jellemző újszülött

kori adatait és a mintavétel időpontját a 3. táblázat mutatja. A 
rizikócsoportokban összesen 58 virális légúti fertőzés tüneteit 
mutató csecsemőt vizsgáltunk a fenti másfél hónapban. Az 58 
betegből 45 koraszülött volt. A virális fertőzés diagnózisának 
felállítása a klinikai és laboratóriumi tüneteken alapult.

1. táblázat: A felmérésbe bevont betegek köre

I. csoport
Légúti megbetegedés miatt intézeti ápolást igénylő volt 
koraszülöttek, vitiumos újszülöttek.
II. csoport
Perinatalis Intenzív Centrumban fekvő, un. „második 
betegségként” definiált légúti fertőzés tüneteit mutató 
koraszülöttek.
III. csoport
Valamilyen okból ambuláns vizsgálaton (gondozás) megjelent, 
de légúti infekció tüneteivel is bíró volt koraszülöttek

Módszer és betegek

2. táblázat: A betegek megoszlása a vizsgálatban részt vevő 
intézetek szerint

Intézetek
Összes vizsgált 

betegek 
(n)

Pozitív
teszteredények

(n)

SOTE I. sz. Gyermekklinika, 
Budapest

2 2

DOTE Gyermekklinika 
Debrecen

7 2

Megyei Jósa András Kórház 
Gyermekosztály, Nyíregyháza

4 4

POTE Gyermekklinika, Pécs 13 0
POTE Szülészeti Klinika, Pécs 9 0
Szeged MJV. Önkormányzat 
Gyermekkórház

3 0

SzAOTE Gyermekklinika, 
Szeged

8 0

Vas Megyei Markusovszky 
Kórház Gyermekosztály, 
Szombathely

1 1

Hetényi Géza Kórház 
Gyermekosztály, Szolnok

8 1

Veszprém Megyei Cholnoky 
Ferenc Kórház- 
Rendelőintézet 
Gyermekosztály Veszprém

3 3

Összesen 58 13

Az RS-vírusantigén kim utatása 13 csecsemőben volt po
zitív. Közülük 11 volt koraszülött (átlagos terhességi kor 
32 hét, átlagos születési súly 1897 g volt). Hatan még a 
Perinatalis Intenzív Centrumban feküdtek, 7 beteg hosszabb- 
rövidebb o tthoni tartózkodás után került újra kórházba. 
Az am bulánsán vizsgált csecsemők között nem  volt RS- 
vírusantigén-pozitív.

Klinikailag 2 csecsemőnek bronchiolitise, négynek bron- 
chopneumoniája, hétnek légúti hurutos megbetegedése volt. 
Gépi lélegeztetésre egyikük sem szorult, 8 beteg igényelt 
fejbúrán keresztül adott oxigén formájában légzéstámo
gatást. Valamennyien tüneti kezelést (lázcsillapítás, megfe
lelő folyadékbevitel, nyákoldó) kaptak, antibiotikum adá
sa nem történt.

Az RS-vírusfertőzés szempontjából protektiv és ve
szélyeztető tényezők megoszlását a 4. táblázatban foglal
tuk össze. Látható, hogy ezek hasonló gyakorisággal for
dultak elő a negatív  és pozitív teszteredm ényű betegek 
csoportjában. Egyedüli kivételt az újszülöttkori gépi léle
geztetés szükségességében láthatunk.

Egy csecsemő sem halt meg.

Megbeszélés
Az ősztől tavaszig (általában októbertől márciusig) tartó 
időszakban leggyakrabban vírusok okoznak légúti meg
betegedéseket. Ez azért is hangsúlyozandó, m ert az ese
tek igen nagy százalékában a betegek, különösen a gyer
mekek, antibiotikus kezelést kapnak.

A vírusok közül fontossága m iatt kiemelkedik az RS- 
vírus. A kórokozó akár egy szezonban többször is okoz
hat fertőzést. Az átélt infekció védettséget nem ad. Az 
anyai ellenanyagok igen kis mennyiségben ju tnak át a 
placentán a terhesség utolsó harm adában a magzatba, 
ami az újszülött szám ára gyakorlati védettséget nem jelent. 
A fertőzés átvitelében legfontosabb a légúti váladékkal 
való direkt kontaktus. Ezért a higiénés rendszabályok 
betartása (maszk, kézmosás, elkülönítés stb.) a fertőzés 
továbbvitelének megakadályozásában fontos. Karanfil és 
mtsai adatai szerint ezeknek a higiénés szabályoknak a 
bevezetése és szigorú betartása a nosocomialis RS-vírus- 
fertőzések 16,5%-ról 7,2%-ra való csökkenését eredményez
te (21). Fontos ez számunkra, abból a szempontból, hogy 
betegeink közel fele még a Perinatalis Intenzív Centrum
ban volt akkor, am ikor a virális légúti fertőzésük zajlott.

A vírus kim utatása szövetkultúrában való izolálásán 
vagy antigénjének kimutatásán alapul. Vizsgálatunkban 
ez utóbbi m ódszert alkalmaztuk. Az orr- vagy garatvála- 
dék-mintavétel nem  terhelte meg a csecsemőket.

Eredmények

3. táblázat: A betegek jellemző adatai (átlag ± S.D. és szélsőértékek)

Csoportok

I. II. III.

n 24 24 10
Tereheségi kor (hét) 30 ± 4 (24-39) 32 ± 5(24-40) 32 ± 5 (26-39)
Születési súly (g) 1538 ± 801(470-3660) 1934 ± 976(580-3960) 1869 ± 1021(700-3960)
Életkor a vizsgálatkor (nap) 60 ± 30 157 ± 115 115 ± 101
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4. táblázat: Rizikófaktorok és protektiv tényezők előfordulása
az RS-vírus pozitív és negatív tesztű betegekben

RS-vírusteszt

negatív pozitív

Lélegeztetettek száma 24/45 7/13
Lélegeztetési idő (nap) 27 8
Bronchopulmonális dysplasia (BDP) 14/45 2/13
Anyatejjel tápláltak száma 24/45 6/13
Anyatejes táplálási ideje (hét) 7,2 6,1
Dohányzás a családban 14/45 1/13
Együtt élő testvérek a családban 21/45 6/13

RS-vírus okozta infekciót 3 éves korig lényegében m in
den gyermek elszenved (31), esetleg többször is. Különö
sen veszélyeztetettek a volt koraszülöttek, a BPD-ben 
szenvedők és a congenitalis vitium m al sújtottak. Ma
gyarországon ma is 8% körül van a koraszülési frekven
cia, ezen belül is az igen kis súlyú, éretlen koraszülöttek 
aránya magas. Azaz, az RS-vírusfertőzés szempontjából 
igen sok csecsemő tartozik hazánkban a rizikócsoportba.

Ez tűnik ki saját, igen kis számú betegen végzett vizsgála
tunkban is, amely ezért m indenképpen csak előzetesnek 
tekinthető és figyelemfelhívó szerepe van. Betegeink 
3/4-e koraszülött volt, amely arány az RS-vírus-pozitívak 
között még nagyobb volt. További veszélyeztető ténye
zők voltak vizsgálatunkban is a BPD, az újszülött korban 
végzett gépi lélegeztetés, a családban történő dohányzás, 
az együtt élő testvérek.

Nem volt kim utatható különbség a rizikófaktorok és a 
protektiv tényezők között, abból a szempontból, hogy a 
csecsemő a pozitív vagy negatív teszttel bírók csoportjá
ba tartozott.

Az intézetben újszülött koruktól fogva még bent fek
vők, illetve az újonnan felvettek közül egy csecsemő sem 
szorul gépi lélegeztetésre. Ez az összességében enyhébb 
lefolyás, azzal magyarázható, hogy egy nem a teljes ve
szélyeztetett populációt felmérő vizsgálatról volt szó, és a 
vizsgált időszak is rövid volt. Azonban a légzéstámogatás 
enyhébb formájára (fejbox 0 2-kezelés) 8 RS-vírus-pozitív 
betegünknek szüksége volt. Kezelésük részét képezte a 
lázcsillapítás, a megfelelő folyadékbevitel, nyákoldó adá
sa. Bulow és mtsai (4), valamint de Boeck és mtsai (7) 
szteroidkezeléstől nem láttak eredményt.

Shay és mtsai (34) vizsgálata szerint 16 év alatt 13%- 
kal nő tt a csecsemők alsólégúti megbetegedések miatti 
kórházi felvétele. Joffe és mtsai (19) adatai szerint a rehos- 
pitalizált volt koraszülöttek aránya 1,2-24% között változott. 
Erre vonatkozóan sajnos m agyar adataink nincsenek.

Az RS-vírusfertőzött betegek m ortalitása széles ha tá
rok között van, 0,15-43% (5, 9, 40). A nagyobb halálozás 
a rossz szociális helyzetű országokat jellemzi (40). Halá
los fertőzés vizsgálatunkban nem  fordult elő.

Moler és Ohmit (28) adatai szerint az RS-vírusfer
tőzött, kórházba került betegek több m int 23%-a 7, vagy 
ennél több napot töltött kórházban. Stevens és mtsai (36) 
adatai szerint ez az idő 6 nap volt. Shay és mtsai (34) vizs
gálatában átlagosan 3 napi intézeti kezelést igényeltek a 
betegek, amely időtartam  független volt a nemtől, a post- 
natalis kortól. Saját betegeink között ez az idő nem ha tá 
rozható meg pontosan, hiszen egy részük még eleve kór
házi kezelés alatt állott és hazaadásukat más szempontok is

befolyásolták. Azonban tudjuk, hogy egy légúti fertőzés 
5-10 nappal is megnyújthatja az újszülött intenzív osztá
lyon fekvés idejét.

A m indennapos gyakorlatunkból ismert, hogy a volt 
koraszülöttek első hazaadásukat követően nagyon gyak
ran kerülnek ism ét kórházba, melynek oka igen változa
tos, de nagy számban szerepel közöttük légúti fertőzés. 
Noha pontos országos adatok nem ismertek, az újbóli in
tézeti felvétel gyakoribb az igen éretlen volt koraszülöttek, 
a gépi lélegeztetettek, a BPD-sek, a nem anyatejjel táplál
tak és a rossz o tthoni szociális helyzetű csecsem ők kö
zött.

Bár vizsgálatunk nem  ölelte fel a szokásos RS-vírus- 
epidémia teljes időszakát, hanem csak másfél hónapra ter
jedt ki, a rizikócsoportba tartozó 58 vizsgált beteg közül 
13 esetben észlelt RS-vírus-pozitivitás a megbetegedés gya
koriságára utal. Ilyen adat tudom ásunk szerint eddig nem 
állt rendelkezésre Magyarországon.

A rizikócsoportba tartozó újszülöttek Perinatalis Inten
zív Centrumban való ellátásának költségei m agasak.

A pontos diagnózis hiánya, a túlzott biztonságra törek
vés gyakorlata (antibiotikum  adása vírusfertőzéskor is) 
m ár a kórházi felvétel előtt is emelik a költségeket. Ehhez 
járulnak az intézeti, általában intenzív osztályos költsé
gek, amelyek az első 3 életévben többször, akár egy RS- 
vírusfertőzési szezonban ismételten is, szükségessé vál
nak.

Mindezek figyelembevételével ebben a veszélyeztetett 
gyermekpopulációban a betegség prevenciója, hasonló
an az Egyesült Államok és néhány európai ország gyakorla
tához, hazánkban is szakmailag indokoltnak tűnik. Ezt 
látszik alátám asztani a vizsgálatunkban előforduló 13/58 
RS-vírus okozta légúti megbetegedési gyakoriság.

Erre jelenleg két módszer, két készítm ény alkalmas. 
Az RS-vírus im m unglobulin (RespiGam) és a humán 
monoklonális antitest (palivizumab, Synagis1 M). Mindkettő 
hatásosságát számos, külföldön végzett vizsgálat igazolta 
(1,2,10,12,17,24,25,32,36,37,40,44). Az utóbbi időben 
bevezetésre került palivizumab előnye, hogy intram us- 
cularis adása m iatt nem  szükséges a beteg kórházi felvé
tele, nem kell megváltoztatni a rutinszerű oltások beadási 
időpontját. Alkalmazása után nem  észleltek jelentős mel
lékhatásokat (csak az intramuscularis injekció okozta hatá
sokkal kell számolni), nincs antitesttermelés a monoklonális 
ellenanyaggal szemben. Hazánkban néhány csecsemő oltása 
palivizumabbal megtörtént, de az idő rövidsége miatt ered
ményessége még pontosan nem m érhető le. A készítmény 
magyarországi törzskönyvezése m egtörtént, a szer hoz
záférhető.

Noha mindkét preventív készítmény drága, mérlegre kell 
tenni a profilaxis költségeit, és azokat a medicinális (morbi
ditási és mortalitási következmények) és anyagi előnyöket 
(kórházi tartózkodások, egyéb terápia, stb.), amelyeket ezek
nek a készítményeknek az alkalmazása révén a rizikócso
portba tartozó gyermekek esetében nyerhetünk.

A vizsgálatunk, m int előzetes tanulm ány, a betegek 
igen kis száma m iatt csak nagyon korlátozott következ
tetések levonását engedi. Célunk elsősorban az volt, hogy 
felhívjuk a figyelmet az RS-vírus okozta fertőzések lehet
séges következményeire koraszülöttekben. Ugyancsak rá 
szerettünk volna mutatni arra, hogy a nemzetközi adatok
hoz hasonlóan, a kórképpel hazánkban is számolni kell, il
letve a megelőzés lehetősége már betegeink számára is adott.
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Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrum, Radiológiai Klinika (igazgató: Palkó András dr.)
Nemzetközi Egészségügyi Központ (igazgató: Csernay László d r.)1
I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Lonovics János dr.)2

A szerzők a renovascularis hypertoniában szenvedő be
tegek stentimplantatióval történő kezelésével szerzett ta
pasztalataikról számolnak be. Négy év alatt összesen 11 
beteg 15 veseartériájába helyeztek be különböző típusú 
stenteket (Palmaz [9], Corinthian [4], Memotherm [1] és 
AVE [1 ]). A beültetés 8 betegben primer indikációval tör
tént, 3 esetben pedig előzetes ballonkatéteres tágítás 
utáni restenosis képezte az indikációt. Szűkület miatt 14 
stent került beültetésre, egy esetben az elzáródott a. 
renalis recanalisatióját követte stentimplantatio. A tech
nikai sikeresség 100%-os volt. A recanalisált a. renalis 
kivételével, mely később újra elzáródott, az összes stent
implantatióval kezelt a. renalis nyitott. Saját eredménye
ik és az irodalmi adatok alapján a szerzők javasolják e 
hasznos, kis invazivitású módszer szélesebb körű alkal
mazását.

Kulcsszavak: artéria renalis-szűkület, renovascularis hyperten- 
sio, stentimplantatio, szájadékszűkület

A renovascularis megbetegedés leggyakrabban egyik 
vagy m indkét oldali a. renalis szűkületében vagy elzáró
dásában nyilvánul meg és a renin-angiotenzin rendszer 
aktiválása következtében többnyire hypertoniát okoz. A 
tartósan emelkedett szisztémás vérnyom ás másodlagosan 
károsíthatja a veséket és egyéb szerveket is. Az egyébként 
népbetegségnek számító hypertonia e formája az összes 
magas vérnyomásos eseteknek csupán mintegy 1-2% -át 
teszi ki, de ismerve a hypertoniások nagy számát, ez még 
Magyarországon is több ezer ilyen beteget jelent. A reno 
vascularis hypertoniában szenvedő betegeknél a korsze
rű intervenciós radiológia módszereivel, sebészi feltárás 
nélkül, többnyire tartós javulást érhetünk el. Ballonka
téteres tágítással vagy stentimplantatióval helyreállítható 
az a. renalis normális lumentágassága, a fennálló hyper
tonia így megszüntethető vagy jelentősen mérsékelhető.

Betegek és módszerek
Az elmúlt négy év során intézetünkben 11 hypertoniás 
beteg szignifikáns a. renalis-szűkületét kezeltük stentim 
plantatióval (1. táblázat). A 6 férfi és 5 nő életkora 50-75 
év között volt (átlag: 62,7 év). Négy beteg esetében m ind
két oldali a. renalisba stentet helyeztünk, így összesen 15 
stentim plantatiót végeztünk. A stent beültetése három  
betegben a korábban ballonkatéterrel m ár tágított renalis

Treatment of renal artery stenoses with stent implan
tation. The authors report on their experience with the 
treatment of renovascular hypertension by stent implan
tation. In the past 4 years different types of stents 
(Palmaz [9], Palmaz-Corinthian [4], Memotherm [1] and 
AVE [1 ]) were implanted into 15 renal arteries of 11 pa
tients. The indication was primary in 8 cases, and se
condary in 3 patients, because of restenosis of a previ
ously dilated renal artery. 14 stents were implanted into 
narrowed renal arteries, and in the remaining one case a 
stent was placed in an occluded renal artery immediately 
after recanalization. The technical success was 100%. In 
all but the recanalized case in which the renal artery was 
occluded, stents are still open. On the basis of this expe
rience and the literature, the authors suggest the more 
extensive usage of this less invasive method.

Key words: renal artery stenosis, renovascular hypertension, 
stent implantation, ostial stenosis

artériák restenosisa m iatt történt. Primer stentbeültetést 
8 betegben végeztünk. A beültetett stentek nagy része 
(9 db) ballonnal tágítható Palmaz (CORDIS, Johnson & 
Johnson) típusú volt. Ezenkívül beültetésre került még 4 db 
Palmaz-Corinthian (CORDIS, Johnson 8t Johnson), 1 db 
M emotherm (BARD-Angiomed) és 1 db AVE (Med
tronic) stent is. A betegek mindegyike klinikailag megfelelő
en kivizsgált hypertoniás volt, akiknél az előzetes duplex 
Doppler-ultrahangvizsgálat felvetette vagy egyértelműen 
bizonyította az a. renalis-stenosis meglétét. Spirál CT- 
angiográfiás vizsgálatot (CTRA) a beavatkozást megelő
zően 7 betegben, az im plantatiót követően pedig 3 beteg
ben végeztünk. Az ultrahangvizsgálatok ACUSON 128 XP 
és/vagy Diasonics VST Masters color D oppler-ultrahang
készülékkel történtek. A CTRA vizsgálatokhoz Somatom 
4 Plus (Siemens) spirál CT-készüléket, a DSA vizsgála
tokhoz és a stentim plantatióhoz pedig Polytron 1000 VR 
DSA-készüléket használtunk.

A diagnosztikus angiográfiát m inden esetben femo
ralis behatolásból bevezetett oldalnyílásokkal is ellátott 
5F Fays (M edicorp) vagy 5F Sós Omni (Angiodynamics) 
katéterrel végeztük. A stentek behelyezéséhez, két kivé
tellel, m inden esetben 8F introducert, 8F hockey stick 
(Cordis) vezető katétert és 0,020 inch super stiff (Schnei
der, illetve Cordis) renalis vezetődrótot használtunk.

Nyomon követésre, a klinikai ellenőrzésen túl, a dup
lex Doppler-ultrahangvizsgálatot választottuk.

Orvosi Hetilap 2001,142 (11), 561-564. 561



1. táblázat: A betegek életkor és nem szerinti megoszlása és a beavatkozások típusa és kimenetele

Név Életkor
(év) Nem Oldal Stent Vérnyomás

(Hgmm)
Késői

komplikáció Jelen állapot

B. S. 64 férfi bal Memotherm Előtte: 190/100 
Utána: 150/90

thrombusocclusio
-thrombolysis

54 hónapja nyitott

P. M. 69 nő mindkét Palmaz (2) Előtte: 200/110 
Utána: 170/90

bal vese reocclusio 28 hónapja jobb 
nyitott

K.J. 52 nő mindkét Palmaz (2) Előtte: 180/100 
Utána: 150/90

nem volt 25 hónapja nyitott

R. J. 53 férfi bal Palmaz Előtte: 170/100 
Utána: 130/80

nem volt 24 hónapja nyitott

Sz. L. 50 férfi mindkét Palmaz Előtte: 170/100 
Utána: 140/90

nem volt 17 hónapja nyitott

Sz. J. 65 nő mindkét Palmaz (2) Előtte: 150/90 
Utána: 130/80

jobb vese 
restenosis-PTA

12 hónapja nyitott

S. F. 72 nő jobb Corinthian Előtte: 160/100 
Utána: 160/100

nem volt 9 hónapja nyitott

R. J. 62 férfi bal Corinthian Előtte: 180/100 
Utána: 130/80

thrombusocclusio
-thrombolysis

9 hónapja nyitott

F. L. 67 férfi bal Corinthian Előtte: 150/90 
Utána: 130/80

nem volt 6 hónapja nyitott

T. E. 75 nő jobb Corinthian Előtte: 190/100 
Utána: 145/80

nem volt 4 hónapja nyitott

E. T. 61 férfi mindkét Palmaz (1) 
AVE (1)

Előtte: 150/90 
Utána: 120/70

nem volt 4 hónapja nyitott

1. ábra: A digitális 
szubtrakciós angiogram (A) 
a jobb a. renalis stentelt 
szakaszának jelentős 
mértékű restenosisát 
mutatja (nyilak). 
Ballonkatéteres tágítás után 
(B) a szűkület megszűnt 
(nyílhegyek)

Eredmények
A stentek behelyezése technikailag 100%-ban sikeres 
volt. A nyom on követés során az egyik beteg egyetlen 
nyitott a. renalisában lévő stent behelyezését követő ne
gyedik héten, egy másik, ugyancsak egy működő vesével 
rendelkező betegben a hatodik héten a stent throm bus 
okozta elzáródását észleltük. A szelektív intraarteriális 
thrombolysis mindkét esetben eredm ényes volt, a m ár 
anuriás betegek vizeletkiválasztása a thrombolysist köve
tően újra beindult. Annál a betegnél, akinél az elzáródott 
bal a. renalis recanalisatiója és stentelése történt, az ér 
három  hónap múlva újra elzáródott, de mivel a jobb ol
dali renalis stent továbbra is jól funkcionált, a 72 éves be
teg esetében az újabb recanalisatiótól eltekintettünk. Egy 
negyedik betegben, akinél kétoldali stentim plantatio tö r

tént, a beavatkozást követően 9 hónap múlva a jobb a. renalis 
restenosisa miatt a stent ballonkatéteres újratágítását végez
tük el (1. ábra). A szűkület teljes mértékben megszűnt. így 
az eddig behelyezett 15 renalis stentből 14 nyitott (93%), a 
betegek vesefunkciója jó, a hypertonia majdnem  m inden 
esetben jelentősen m érséklődött vagy megszűnt (1. táb
lázat), illetve csökkentett gyógyszeradaggal egyensúly
ban tartható. A leghosszabb nyomon követési idő négy 
és fél év, a beteg egyetlen veséje jó vesefunkciót biztosít.

Megbeszélés
Az intraarteriális stentimplantatio, mint a nyitott érsebé
szeti m űtétek alternatívája, ugyancsak a hetvenes évek 
vége felé kezdett elterjedni, az alapötlet azonban
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1969-ből Doífertől származik (5). Napjainkban a veseerek 
szűkületének megoldására egyre inkább alapmódszernek 
számít a ballonkatéteres tágítás (14). Ez többnyire fibro- 
muscularis dysplasiában, illetve az artériás szájadékot 
nem érintő egyéb, többnyire atheroscleroticus eredetű 
szűkületek esetén vezet jó eredményre és gyakran végleges 
vagy hosszú távú megoldást biztosít. Arteritis okozta szű
kületekben a ballonos angioplastica tartós eredménye ál
talában kétséges. Szájadékszűkületek esetén, melyek leg
gyakoribb oka az aortafalat is érintő atheroscleroticus 
elváltozás, ballonkatéteres tágítástól nem várhatunk jó 
eredményt, sőt esetleg azonnali elzáródást is okozhatunk 
(10). Az ilyen elváltozások megoldására vascularis stent 
im plantatiója (2. ábra) indikált (2, 12). A veseerek sten- 
telése javasolható még többszörös restenosis, erősen ir- 
reguláris érkontúrok, felperdülő intimaplakk vagy dis- 
sectio esetén is (3, 7,11,13). A különböző típusú stentek 
közül a veseartériákba leginkább azok a ballonnal tágít
ható stentek használatosak, amelyek nagy radiális szét
tartó erővel rendelkeznek. így legelterjedtebb a lézer- 
technikával speciális rozsdamentes acélcsőből kivágott 
Palmaz-stentek használata. Űjabban, különösen kanyar- 
gósabb erekbe az eredeti Palmaz-stent rom boid struktú

rájától eltérő szerkezetű, lényegesen flexibilisebb Corin- 
thian-stent javasolható (3. ábra). Hajlékonyságát úgyneve
zett omega hidak biztosítják (6). Jól használhatók még az 
egyéb típusú ballonnal tágítható stentek is, m in t például 
az elsősorban coronariák stentelésére m ár jól bevált AVE 
vagy a JOSTENT (Jom ed). A ballonnal tágítható stentek 
használatának egyik óriási előnye, hogy szinte milliméter 
pontosan pozicionálhatók a vezető katéteren át, egyidejű
leg bejuttatott kontrasztanyag segítségével (4. ábra). Ez 
azért nagyon fontos, m ert a stent helyzete akkor optim á
lis, ha a szájadékszűkületet okozó plakkot átfedve, 2-3 
m m -nyire benyúlik az aorta lumenébe (9). így a reste
nosis vagy a szájadék elzáródásának veszélye kicsi. Ha 
viszont a stent túl hosszan nyúlik be az aortába, annak 
szűkületét okozhatja, rosszabb esetben előfordulhat a 
stent kicsúszása, m igrációja (1). A ballonnal tágítható 
stentek másik előnye, hogy átmérőjük tág határok között 
(4-9 mm) igazítható az a. renalis átm érőjéhez, így elke
rülhető az ér rupturája vagy alultágítás esetén a stent migrá
ciója. Ha a behelyezés után az átmérő még nem  megfelelő, a 
stent nagyobb ballonnal tovább tágítható.

Az öntáguló stentek, különösen a W allstent (Schnei
der) pozicionálhatósága sokkal pontaüanabb. Ez részben a

2. ábra: A: A jobb a. 
renalis elzáródott (nyíl), a 
bal oldali a. renalison 
súlyos fokú ostialis 
szűkület látszik (görbe 
nyíl), az aortafal végig 
egyenetlen kontúrú az 
előrehaladott 
atherosclerosis 
következtében 
(nyílhegyek) B: 
Stentimplantatio után a 
szűkület megszűnt 
(nyilak), a poststenoticus 
tágulat még jól látható 
(nyílhegyek)

3. ábra: Az aortogramon (A) Salvador Dali 
kipödört bajuszára emlékeztető, felfelé 
kanyarodó jobb a. renalis csaknem teljes 
elzáródását okozó ostialis szűkület látszik 
(görbe nyíl). Corinthian stent behelyezése után 
(B) a szűkület megszűnt, a poststenoticus 
tágulat még kis tasakszerű telődést mutat 
(nyílhegy)
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4. ábra:
A vezetőkatéteren át 
beadott
kontrasztanyag (A) 
jól kirajzolja a bal a. 
renalis felperdült 
intimaplakk okozta 
szájadék közeli 
szűkületét (nyíl).
B: A sztentet 
„hordozó" 
bal Ion katéter 
markerei (nyilak) 
pontosan beállított 
helyzetben láthatók. 
A stent kitágítása 
után (C) a szűkület 
megszűnt.
A CTRA demonstrálja 
(D), hogy a stent 
megfelelő
helyzetben van, vége 
kb. 2 mm-re ér be az 
aorta lumenébe

tágulás közbeni nagyobb rövidülés, részben a rosszabb 
láthatóság következménye. A valam ivel jobban látható 
és kevésbé rövidülő hőre em lékező fémből (NITINOL) 
készült sten tek  esetén a fő nehézséget pedig az adja, hogy 
az ér eredeti átmérőjét 1-2 mm pontossággal kell megha
tározni, hiszen  ezek a stentek sem m iképpen  sem tágítha
tok nagyobbra, eredeti m éretüknél, a tú l nagy átmérőjű 
stent viszont folyamatos feszítő h a tá sa  révén az ér rup- 
turáját okozhatja. A stent hosszát, úgy kell megválasztani, 
hogy a szűkületet teljesen átfedje, de ne legyen indokolatla
nul hosszú. A túl hosszú stent hajlam osabb az akut elzáró
dásra, vagy az úgynevezett neointima-képződés miatt a ko
rai restenosisra.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a. renalis-szűkületek 
esetén, am ennyiben a ballonkatéteres tágítás nem vezet 
kellő eredm ényre vagy eleve a p rim e r stentelés indikáci
ói állnak fenn, a vascularis stentek  implantatiójával az 
erek tartós nyitvamaradása biztosítható (4). A nyomon kö
vetésre a klinikai vizsgálatokon túl (8), alkalmas noninvazív 
módszer a duplex Doppler-ultrahangvizsgálat (2) és bizo
nyos buktatók figyelembevételével a CTRA is. DSA-vizsgálat 
csak a restenosis alapos gyanúja esetén szükséges, ilyenkor 
viszont haladéktalanul el kell végezni és igazolt restenosis 
esetén ballonkatéteres tágítással, esetleg újabb stent behelye
zésével szüntethetjük meg a szűkületet. Akut thrombus- 
képződés okozta elzáródás in traarteriális thrombolysis- 
sel eredm ényesen kezelhető.

A kutatás az OTKA támogatásával történik (nyilvántartási 
szám: T026 189).
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(Nagy Endre dr., Szeged, Korányi fasor 8. 6720)
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ÚJABB VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

Virtuális bronchoszkópia: új noninvazív vizsgálati 
lehetőség a pulmonológiában

Márk Zsuzsa dr.1, Bajzik Gábor dr.2, Répa Imre dr.2 és Strausz János dr.1
Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint (orvosigazgató: Strausz János d r.)1 
Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai Intézet (igazgató: Répa Im re dr.)2

A háromdimenziós digitális radiológiai képalkotó eljárá
sok és a számítógépes háttér fejlődése lehetővé tette az 
emberi test térbeli modellezését, ezen belül az üreges 
szervek endoszkópiához hasonló, virtuális megjelenítését. 
A virtuális bronchoszkópiáról szóló első közlemény 1993- 
ból származik. A szerzők vizsgálataikhoz olyan betegeket 
választottak ki, akiknél bronchofiberoszkópia során a tra
chea, vagy a nagyhörgők szűkületét észlelték. Az érintett 
szakaszról célzott, vékonyszeletes spirál komputertomo
gráfiás vizsgálat készült. Ezt követően a kapott háromdi
menziós adatmátrixból speciális software-ek segítségével 
hozták létre a virtuális bronchoszkópiás modellt. Közle
ményükben irodalmi áttekintés mellett 17 eset alapján 
összefoglalják a virtuális bronchoszkópiával szerzett első 
tapasztalataikat. Eredményeiket a hagyományos broncho- 
fiberoszkópos adatokkal hasonlították össze és megvizs
gálták, hogy a két vizsgálati módszer mennyiben helyette
sítheti, illetve egészíti ki egymást a klinikai gyakorlatban.

Kulcsszavak: spirál komputertomográfia, virtuális endoszkópja, 
bronchofiberoszkópia

A virtuális endoszkópiáról szóló első közlemények az 
1990-es évek elején jelentek meg és 1993-ban olvashat
tunk először virtuális bronchoszkópiáról (VB) (5,18). Az 
új vizsgálati m ódszer létrejöttét a komputertechnika ro 
hamos fejlődése tette lehetővé. A három dim enziós spirál 
kom putertom ográfia (3D CT) adatainak felhasználásával 
megfelelő software segítségével a számítógép virtuális en
doszkópot képet hoz létre, mely hasonló a bronchofibe- 
roszkóp (BF) által nyerhető képhez. A komputer előtt ülve 
a szakember a tárolt adatokat előhívhatja, m ódosíthatja, 
rekonstruálhatja és a kívánalm aknak megfelelően pon
tosíthatja a kapott képet (10,25). Egyedülálló inform áci
ót szolgáltat a légúti szűkület m ögötti területről és ábrá
zolni képes a légutak melletti nyirok- és érképleteket, 
megkönnyítve ezzel a biopsziás eljárásokat. Sok tekintet
ben többletinformációt ad a BF-hez képest, de megvannak a 
saját korlátái is. A VB még fejlesztés alatt áll, az indikációs 
területek folyamatosan változnak, az alkalmazott techni
ka pedig folyamatosan fejlődik. A vizsgálat bevezetése 
szinte valamennyi centrum ban a kezdeti szakaszban van, 
melyet a közleményekben szereplő alacsony esetszám is 
jól tükröz (1 ,2 ,6 -8 ,11 ).

Rövidítések: BF = bronchofiberoszkópia; VB = virtuális broncho
szkópia; CT = komputertomográfia; 3D = háromdimenziós

Virtual bronchoscopy: a new non-invasive diagnostic 
method. Virtual reality (3 dimensional modelling of the 
human body) has developed as a convergence of ad
vancing digital imaging modalities and computer graphics 
technologies. With this method endoscopic simulations 
of cavitary organs are feasible. Virtual bronchoscopy was 
initially described in 1993. The authors selected patient 
with previously detected stenosis of the trachea or the 
main bronchi with bronchofiberscop. They performed 
targeted, thin-slice helical computer tomography of the 
lesions. These data were transferred to a workstation 
and the virtual endoscopic models of the airways were 
generated using dedicated software. Based on cases the 
authors describe their preliminary experience with the 
method. The findings were compared with those of 
bronchofiberscopy. Analyzing these results and the lite
rature the potential clinical applications of virtual bron
choscopy are discussed.

Key words: spiral computer tomography, virtual endoscopy, 
bronchofiberscopy

Közleményünkben Magyarországon elsőként ismertet
jük a virtuális bronchoszkópiával szerzett tapasztalata
inkat. Eredményeinket a hagyományos BF-adatokkal ha
sonlítottuk össze és megvizsgáltuk, hogy a két vizsgálati 
módszer mennyiben helyettesítheti, illetve egészíti ki egy
mást a klinikai gyakorlatban.

Beteganyag és módszer
17 betegnél (10 férfi és 7 nő) BF-fel igazoltunk trachea
vagy nagyhörgőszűkületet. A BF során rögzítettük a szűkü
let átmérőjét, elhelyezkedését és amennyiben a stenosis a 
műszer szám ára átjárható volt, hosszát is. Malignus szű
kületek gyanúja esetében citológiai és/vagy szövettani 
anyagvételre kerü lt sor. A betegeknél 2 héten  belül mell
kasi spirál CT-vizsgálat történt. A felvételek alapján az 
elváltozások lokalizációjának megfelelően célzott vé
konyszeletes sp irál CT készült, mely a VB alapjául szolgált. 
A radiológiai vizsgálatot végző orvos szám ára a szűkület 
lokalizációja ism ert volt.

A spirál CT-vizsgálatokat Som atom  4 Plus (Siemens, 
Erlangen) berendezéssel készítettük. A m érések során a 
kollimáció 3 m m , az asztalléptetés sebessége 3-4,5 mm/s 
volt, ami 1-1,5-ös pitchet eredm ényezett. A nyers ada
tokból 1 m m -kén t készítettünk célzott felvételeket, a
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1. táblázat: Malignus szűkületek

Életkor
(év)

Virtuális bronchoszkópos lelet
Bronchoszkópos lelet a szűkület hossza 

(mm)
legkisebb átmérő 

(mm)
Szövettan

B.G 69 jobb főhörgő 33 0 adenocarcinoma
Sz. S. 51 jobb felsőlebeny hörgőt elzáró tumor 10,2 0 adenocarcinoma

jobb főhörgő szűkület 47 15
L. J. 44 jobb főhörgőt elzáró tumor 33 0 laphámrák
Zs. L. 53 jobb főhörgő 53,2 kisfokú szűkület adenocarcinoma

intermedius, felsőlebenyi hörgő 
szűkület 10 5

T. G. 57 a főhörgőcarinát és mindkét főhörgőt 
érintő tumor, a jobb oldal teljesen 
elzárt

bal: 51,7 
jobb: 34,2

5,1
0

laphámrák

Zs. M. 63 jobb főhörgőt elzáró tumor 33 0 laphámrák

vizsgálati m ező 100-150 mm, a k épm átrix  512 x 512 volt. 
A síkbeli felbontás mértéke kb. 0,2-0,3 mm.

A légzési műtermékek kiküszöbölésére a vizsgálato
kat mély belégzésben végeztük. Egy légvételnyi idő 100-150 
mm-es szakasz vizsgálatát tette lehetővé. Az elkészült 
CT-felvételeket az intézeti hálózaton SUN Ultra 10 szá
mítógépre továbbítottuk, ahol a felületi rekonstrukción 
alapuló modelleket létrehoztuk a b o sto n i Harvard Egye
tem Brigham and Women’s H ospital Surgical Planning 
Laboratórium ából rendelkezésünkre bocsátott szoftve
rek segítségével. A bronchusrendszer szegmentációjára az 
MRX program ot, a 3D modellek és a virtuális endoszkó
pos szim ulációk létrehozására a VESA-programot, a kü
lönböző m érésekre az eredeti képek és a modellek fúzió
jára a 3D Slicer programot használtuk.

1/a. ábra:
Benignus
légcsőszűkület
bronchoszkópos
képe
1/b. ábra:
Benignus
légcsőszűkület
virtuális
endoszkópos
képe

Eredmények
Betegeinknél a BF során  11 posztintubációs tracheaste- 
nosis és 6 malignus trachea-, ill. főhörgőstenosis igazoló
dott. A VB valam ennyi esetben jól tükrözte az endoszkó
pos viszonyokat. Az 1-2. táblázat tartalmazza a mérési 
adatokat. A trachea és a főhörgő szűkületei esetében a VB 
pontos adatokat szolgáltatott a szűkület hangszalagtól, 
illetve főhörgőcarinától való távolságáról, a szűkület hosszá
ról, a szűkület legkisebb és legnagyobb átmérőjéről.

Öt súlyos m alignus és 1 benignus szűkületnél többlet- 
információt adott a BF-hez képest: az endoszkóp számá
ra nem  átjárható szűkületek hosszát és a stenosisok m ö
götti területet a VB segítségével jól meg lehetett ítélni.

Kisebb hörgők szűkületének hossza VB-vel nem volt 
megítélhető. A nyálkahártya elváltozásairól, színéről, a 
capillarisatio m értékéről az alkalmazott technika érdemi 
inform ációt nem tu d o tt adni.

Megbeszélés
A spirál CT adatainak felhasználásával a digitális 3D mo
dell létrehozása a CT-vizsgálat után történik. „Surface 
rendering” technikával a kapott modell a légutakban 
lévő levegő és a légutak belső felszínének határfelületét je
leníti meg, míg „Volume rendering” m ódszerrel a külön
böző denzitástartom ányokhoz eltérő opacitást rendelve a 
légutakat körülvevő szövetek átlátszóvá tehetők. Utóbbi 
eljárás az egész 3D adathalm azt egyszerre kezeli, ezért 
nagyobb teljesítményű számítógépet igényel (9). A létre
hozott modell bárm ikor megtekinthető, utólagos m ódo
sítások, pontosítások lehetségesek. A modell későbbiek
ben a bronchoszkópos beavatkozások alatt mintegy 
térkép, útmutatóként használható (2, 4, 5). A 3D modell 
megjelenítésére számos lehetőség van, ezek közül kétféle 
m ódszert alkalmaznak: 1. a trachea, ill. a hörgők fala le
het átlátszatlan, így az intrabronchialis elváltozások jól 
megítélhetők; 2. a légutak falát transzparenssé lehet vál
toztatni, ezzel a m ódszerrel a trachea, ill. a hörgők mel
letti képletek láthatóvá válnak (8, 22). A bronchológus a 
beavatkozás előtt egyszerre láthatja a légutak belsejét és 
a körülöttük levő tum ort, nyirokcsomót, ereket (23).
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2. táblázat: Benignus szűkületek

Életkor
(év)

Bronchoszkópos lelet Virtuális bronchoszkópos lelet

lokalizáció szűkület hossza 
(mm)

szűkület legkisebb 
átmérője 

(mm)

hangszalagtól 
való távolság 

(mm)

főhörgő 
carinától 

mért távolság 
(mm)

P. z. 36 Trachea kp. része 19 4,3 31,8 55
T. M. 24 Trachea kp. része 58 4,7 18,6
B. F. 57 Trachea felső része 27 7,4 13,7
G. L. 60 Trachea kp. része 36 6,4 17
P. Cs. 22 Trachea felső része 22 8,1 6,2
N. J. 66 Trachea kp. része 33 6,1 21,9
B. J. 73 Trachea felső része 32 13,6 5,7 70
B. I. 78 Trachea felső része 31 3 25,2
P. S. 50 Trachea felső része 25 1,7 12,6
S. F. 25 Trachea felső része 22 6,1 27
T. S. 58 Trachea felső része 33 7,8 4,6

2. ábra:
A trachea és a 
két főhörgő 
kezdeti
szakaszának 3D
rekonstrukciós
képe

E módszerrel a transbronchialis biopsziák biztonságossá
ga és találati aránya kifejezetten javítható (15).

A VB betekintési iránya tetszés szerint változtatható. 
A BF-fel vizsgáló, csak craniocaudalis irányban tud m o
zogni, míg a VB visszafelé is tud  tekinteni. így a ste- 
nosisok megítélésében egyedülálló információt adhat: a 
szűkület pontos helye, hossza, mértéke és a szűkület mögötti 
terület megítélhető és valamennyi paraméter pontosan meg
mérhető (3,11).

Ez a módszer igen nagy segítséget nyújt az intervenci
ós bronchológiai beavatkozások megtervezésénél: a h ö r
gőtágításnál, lézerkezelésnél, brachytherapiánál, stent- 
beültetésnél (8, 9,14).

A VB indikációi
A virtuális bronchoszkópia a trachea- és főhörgősteno- 
sisokról m inden más vizsgálati módszernél részletesebb 
inform ációt ad. A szűkületek helye, pontos hossza, a szűkü-

3/a. ábra: Jobb
főhörgőt elzáró
malignusdaganat
bronchoszkópos
felvétele
3/b. ábra:
A daganat
craniocaudalis
virtuális
endoszkópos képe 
3/c. ábra: A tumor 
caudocranialis 
virtuális
endoszkópos képe
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let m értéke és a mögöttes terü let állapota m eghatározha
tó, így az intervenciós bronchológiai beavatkozások ter
vezése egyszerűbbé válik (lézerkezelés, brachytherapia, 
mechanikus tágítás). Hasonló m ódon  nagy segítséget nyújt 
a stent-beültetéshez. Segítségével a légúti protézises be
teg ellenőrzése megoldható endoszkópos vizsgálat nélkül 
(3, 8,11,14).

A perbronchialis biopsziák ta lá la ti arányát a VB kife
jezetten növeli. A virtuális képet, m integy térképet kö
vetve a bronchológus látja a légutak fala mögötti képlete
ket (15).

A tüdődaganatok stádiumbeosztása, a műthetőség fel
tételei pontosabbá válnak, mert a légutak, a tumor, a nyi
rokcsomókkal és érképletekkel való összefüggése is jo b 
ban m egítélhetők (6,18, 23).

A nyelőcsődaganatok kezelésének megtervezésekor min
dig eldöntendő a daganat és a légcső viszonya. Előzetes 
vizsgálati adatok szerint ezt a kérdést a VB megbízhatóan 
tisztázza (8).

A VB alkalmas a tüdőreszekciós m űtétek utáni kont- 
rollvizsgálatokra, követésre, kü lönös tekintettel a hörgő
csonkok és anastomosisok állapotára.

Gyermekek fejlődési rendellenességei (például érle
szorítás, hörgőelágazási rendellenességek, szűkületek 
[tracheomalacia, bronchomalacia?], congenitalis tracheo- 
oesophagealis fistula), invazív beavatkozás nélkül is meg
ítélhetők, a m ódszer első vizsgálatként javasolt.

A tüdőtranszplantált betegek anastom osisainak köve
tésére szintén alkalmasnak látszik a VB (16).

Egyéb alkalm azási területek
A virtuális technika természetesen nem csak a légutak vizs
gálatára alkalmazható, bár a leg többet tanulm ányozott 
anatóm iai terü let a felső- és alsó légutak , valamint a vas
tagbél.

Az üreges szervekben az anatómiai struktúrák részlete
sebb tanulm ányozását teszi lehetővé. Használják az ér
rendszer vizsgálatára. Virtuális angiográfia, mielográfia, 
cisztoszkópia segíthet a diagnózisban. Az orr-fül-gégészeti 
struktúrák tisztázásához segítséget n y ú jt az endoszkópos 
sinusm űtétek előtt. A virtuális laringoszkópia segítségé
vel a subglotticus területek is értékelhetővé válnak, így a 
gégetum orok műtétjénél segít a reszekció kiterjesztésének 
megtervezésében.

A virtuális kolonoszkópiát javasolják vastagbéltumorok 
és polypusok szűrővizsgálatára. A pozitív  esetek kerül
nek csak hagyományos kolonoszkópiás vizsgálatra (10, 
17, 20).

A VB hátrányai a BF-fel összehasonlítva 
A  VB felbontása jelenleg még elm arad a BF felbontása 
mögött. A CT-vizsgálatot követően készül a képfeldolgo
zás, így csak a m ár meglévő adatok állnak  rendelkezésre. 
A VB a nyálkahártya megítélésére jelenleg még nem hasz
nálható, nem  ad  információt sem a színről, sem az ere- 
zettségről.

A pontos tájékozódást zavarhatja a nagyobb mennyi
ségű nyák, mely tumorokozta bronchuselzáródást utá
nozhat. A VB nem  dinamikus vizsgálat, így bizonyos 
mozgás okozta elváltozások (például érpulzáció, 
tracheakollapszus) nem ítélhetők m eg. A VB képalkotó 
eljárás, tehát anyagvételre alkalmatlan (4 ,6 ,8 ,1 3 ,1 8 ,1 9 , 
24).

3. táblázat: A hagyományos bronchoszkópia és a virtuális 
bronchoszkópia összehasonlítása

Hagyományos
bronchoszkópia

Virtuális
bronchoszkópia

Invazivitás invazív beavatkozás noninvazív
(képalkotás)

Felbontás kiváló közepes
Környező képletek 
vizsgálata

indirekt jelek direkt (virtuális) 
megfigyelés

Anyagvétel
lehetősége

van nincs

Nyálkahártya
megítélése

lehetséges nem lehetséges

Légúti szűkületek 
pontos megítélése

korlátozottan
alkalmas

alkalmas

Szűrésre nem alkalmas alkalmas
Követésre alkalmas 
módszer

alkalmas (invazív) alkalmas
(noninvazív)

Vizsgálati
időponttól független 
képrekonstrukció

nem alkalmas alkalmas

A mozgás okozta m űterm ék rontja a képminőséget. A 
technika fejlődésével ezek a problémák várhatóan megol
dódnak. A légzési m űterm ék kivédésére a spirál CT ún. 
egyszeri mély belégzés technikával történik. Utóbbi kis
gyermekeken csak altatásban kivitelezhető (12). A szív 
mozgása által létrehozott műtermékek m ár jól kiküszö
bölhetők. A VB-vel kis perifériás tum orok elnézhetőek, a 
perifériásabb területek vizsgálata még további finomításra 
szorul (21).

A VB és a BF tulajdonságait a 3. táblázatban  hasonlí
to ttuk  össze.

A jö vő  lehetőségei
A  VB egy 3D képalkotó módszer, mely az eszközös be
avatkozásokhoz és a beteg követéséhez ad segítséget. Al
kalmazásával gyors, pontos diagnózist kaphatunk, csök
kenthető a beavatkozás okozta szövődmények gyakorisága. 
Nem helyettesíti a bronchoszkópiát, de m egkönnyítheti 
annak elvégzését. A m ultidetektoros scannerek alkalma
zásával a vizsgálati idő, így a sugárexpozíció is csökkent
hető, a felbontás és a vizsgált régió növelhető. A technika 
fejlesztésével a perifériás területek is m egbízhatóan érté
kelhetők lesznek. Folyamatos a fejlődés a software-ek te
rületén is, a rekonstrukcióhoz szükséges idő rövidül, 
kísérletek folynak egyes elváltozások felismerésének au
tom atizálására (falvastagság kijelzése, felületi görbület 
analízise). A kom puter árának csökkenésével, a módszer 
begyakorlásával, remélhetőleg hamarosan a m indenna
pok hasznos segítsége lesz.
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Fertőző betegségek 
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A fertőző betegségek diagnosztikájában és differenciál-diagnosztikájában 
mind a mai napig különös jelentőséggel bír az inspekció, a sokféle tünet vi
zuális élménye. A világsikert aratott könyv magyar nyelvű változata szemlé
letes képek sorozatán keresztül mutatja be a napi gyakorlatban előforduló, 
valamint néhány ritkább fertőző betegségnek a borön és a nyálkahártyán je
lentkező tüneteit. Az illusztrációkhoz csatlakozó rövid szövegrészek az egyes 
kórképek összefoglalását adják (etiopatogenezls, makro- és mlkropatológia, 
tünettan, kórlefolyás, diagnosztika).
A könyv elsősorban orvostanhallgatóknak és szakorvosjelölteknek nyújt se
gítséget a mucocutan tünetek közötti eligazodásban, a tapasztaltabb orvo
sokat pedig a ritkább vagy atípusos betegségek felismerésében segíti.
Jelen kötetünket minden olyan kezdő és nem kezdő szakembernek ajánljuk, 
aki gyógyító munkája során kapcsolatba kerül(het) fertőző betegségekkel.
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A  könyv a klinikai haemostaseologia zavarain vezeti végig az olvasót. Rövid, az 
alapfogalmakat tartalm azó bevezető rész után a thrombosisok osztályozása, majd a 
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topathiákról, a Willebrand-betegségről és a ritka coagulopathiákról kap áttekintést 
az olvasó.
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KÓRHÁZAINK

A savanyúvízű fürdőzéstől a szívkórházig. A Balatonfüredi 
Állami Kórház (Állami Szívkórház) története

Több mint kettőszázötven éve áll már épület a füredi szénsa
vas forrás mellett. A gyógyulni vágyók és az egészséget 
remélők százezrei fordultak már meg e híres balatoni 
gyógyhelyen.

Az első igazi -  bár latin nyelvű -  írást a fürdőről Bél 
Mátyás, a XVIII. század egyik legnagyobb magyar tudósa 
hagyta reánk, aki 1731 -ben járt először a Balaton mellett. 
Leírását Lukács Károly tanulm ányából ismerhetjük (11). 
Itt olvasható először a forrás melletti ház említése, egy 
fürdő és egy lakóházé, ami a mai kórházunk ősének tekint
hető. Nem tévedünk, ha ezen épületek építését az 1720- 
1730-as évek közé tesszük, m ert ezen évekből található a 
legtöbb levelezés a „savanyúvízre” vonatkozóan (4, 10, 
23). Az 1718. március 7-én kelt szerződés szerint Flaskár 
a Darabos Gergelytől 1702-ben megvásárolt és Arács 
helység határában, a Savanyúvíznél fekvő másfél holdas 
nemesi irtásföldet a rajta felépített épülettel, vagyis a 
„förösztés” céljára emelt házzal együtt adta el Demkovics 
Miksának. Őt a füredi Savanyúvízre vonatkozó írásokban 
Tenkovics néven is említik (12). Demkovics özvegye, 
Grujber Margit 1741. szeptem ber 11-én megvált az Arács 
határában lévő teleptől és 1208 rajnai forintért eladta 
Schuszter József sebész-orvosnak. Ő továbbfejlesztette a 
maga kis fürdőjét. Végül 7 ház és 23 kád állt a kezelésé
ben. Lécs Ágoston tihanyi apát 1755-ben a savanyúvizet 
a hozzá tartozó telekkel, a rajta lévő faépületekkel, für
dőházakkal megvette. 1781-ben m ár 40 ember fürödhe- 
tett egyszerre a fürdőházakban.

A savanyúvíz elemzésére kiküldött első hivatalos vizsgáló 
Crantz Henrik bécsi professzor volt, aki 1773-ban jelentette 
meg vizsgálatának eredményét: „Tény az, hogy Magyaror
szág büszke lehet arra, hogy birtokában van ez a forrás; 
kétszer annyi ásványi gázt tartalm az, m int a víz m ennyi
sége... A víz tekintélyes mennyiségű középsót tartalmaz, 
amely testféleségnek az a tulajdonsága jól ismert, hogy a 
gáz -  még akkor is, ha közönséges kútvízbe keverjük a 
középsóoldatot, amely vízben pedig igen kevés a gáztar
talom -  felfelé menő buborékok formájában kilökődik” 
(7, 8). A három  legrégebbi forrásnak az Őskutat (Állami 
Szívkórház alatti fürdőforrás), a Kossuth Lajos-forrást 
(ivókút) és a Savós forrást tekintjük. II. József 1784. janu
ár 18-i rendelete szabályozta a savanyúvíz fogyasztását (1. 
ábra). Helyben ingyen lehetett fogyasztani, aki elvitte, an
nak fizetnie kellett érte. Lepecsételt palackokban hozták 
forgalomba a savanyúvizet „Fons Acidularum 
Fürediensis” körirattal (10, 12). 1785-ben rendelkeztek a 
fürdőorvos kinevezéséről és kiadták a „Füredi savanyúvíz 
források szabályai”-t. Elsőként Oesterreicher Manes Jó
zsefet nevezték ki fürdőorvosnak és megszabták köteles

ségeit és jogait. Oesterreicher tervei alapján 1795-ben fel
állították a faluban, a Thurszky-féle házban a szegények 
kórházát. Oesterreicher előállította a „Sál mirabilis 
nativus hungaricus” elnevezésű hashajtót, a csodatevő ma
gyar sót, és ezzel is em elkedett a tekintélye. A gyógyítási 
módjai elsősorban a gyógyvíz hatására és a fürdők haszná
latára terjedtek ki. Érdemeiért a üpcsei és jénai orvosi tár
saságok is tagjai közé választották. O esterreicher után 
Wurm, Ries és Petrovits nevű orvosok következtek egy
más után. Wurm érdeme, hogy írt a füredi savanyúvíz hasz
nálatáról és arra is felhívta a figyelmet, hogy a víz mértékte
len fogyasztása megzavarja a rendes életvitelt. Őt követte 
Ries János, majd a következő orvos Petrovits Máté, aki Adler 
Petrovitsnak írta a nevét. Ő is kifejtett irodalmi működést, 
elemezte a füredi ásványvíz tulajdonságait és leírta azokat a 
betegségeket, amelyek ellen hatékonyan alkalmazható: 
„Eigenschaften des füreder Mineralwassers in Ungarn” cím
mel (14).

1835-ben a rendi káptalan elhatározta, hogy épüljön 
egy új fürdőház, ahol a fürdőket m ár gőz melegíti. 
1836-ban elkészült az új, kétemeletes fürdőház, amelyben a 
46 lakószobán kívül 9 fürdőszoba is létesült. Az új, szép, 
kétemeletes „díszlak”-nak nevezett építm ény, mely ma is 
az Állami Szívkórház legszebb déli része -  1869-ben 
épült. 1872-ben még fokozták a kényelm et azzal, hogy 
összekötötték a Klotild- és az Erzsébet-udvart, így bizto
sítva a közvetlen átjárást a fürdőkhöz (2. ábra).

1839-től nyomtatásban kiadták a fürdő vendégek névso
rát. A vendégek száma 1836-tól 1000 és 2000 között volt. 
Az 1840-es években az apátság 140, a m agánházak 160 
szobája várta a fürdőtelepen a vendégeket. Balatonfüred

1. ábra: Kossuth Lajos-forrás, korábban Ferenc József forrás
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2. ábra: Erzsébet-udvar és Tibor-fürdő. Jelenleg az Állami 
Szívkórház déli homlokzata és fizioterápiás részlege

a reform korban a reformkori értelm iség és a politikai ve
zető réteg kedvenc találkozóhelyévé vált.

Orzovenszky Károly, 1853-tól 1876-ban bekövetkezett 
haláláig volt a fürdő orvosa. Ő vezette be a savókúrát. A 
savanyúvizet juhok tejéből nyert savóval keverte, gümőkó- 
ros, valam int rheumás betegek kezelésére használta. Leg
ism ertebb a „Balatonfüred és gyógyhatása” című köny
ve, am i 1863-ban jelent meg. Ez az akkori település helyi 
viszonyainak pontos leírását m u ta tja  (13).

H uray István fürdőorvos idejében működött Füreden 
M angold Henrik, a Horváth-ház tulajdonosa, aki 1875- 
ben a „kum ys” gyógymódot javasolta: „juhsavó helyett a 
kancatejből készített kumisszal próbálkozott, főleg gör- 
vélykóros pácienseknél.” 1863-ban ném etül megjelent 
könyve „Der Kurort Balatonfüred am  Plattensee” nép
szerűsítette Balatonfüredet. Mangold Henrik életrajza ké
sőbb az Orvosi Hetilapban is m egjelent (15).

Az új pannonhalmi főapát, H ajdú  T ibor 1912-ben kezdte 
el a fürdő nagy épületének korszerűsítését. A két épület 
egyesítéséből alakult ki az új, különleges berendezésű szana
tórium. Az Erzsébet-udvar és a gépház között épült a ha
talm as, 72 fülkére osztott új fürdőház. Ezenkívül 100 m 
hosszú, két emelet magas palota épült, 171 szobával. Az 
új, szénsavas fürdőben pedig 68 kabin  készült.

1912-től Schmidt Ferenc a szanató rium  igazgatója, aki 
a korábban  Mangold Henrik által kifejlesztett szőlő
gyógym ódot alkalmazza betegei körében. Hosszú tényke
dése alatt számos könyvet publikált: „A Balaton gyógy- 
tényezői”, „A szív- és vérkeringés zavarai” és „Idült 
szívelégtelenség” címmel. Sok h íres beteget kezelt a világ 
számos tájáról. Az ő idejéből szárm azik a mondás: „Bala
tonfüred a szívbetegek Mekkája.” (23).

Az I. világháború alatt a szanatórium  hadikórház volt, 
majd a II. világháború után két évig nagyobb részben sebe
sült ka tonák  gyógyítására szolgált. 1948-tól kezdve ismét 
a Benedek-rend tulajdonába került. 1949. október 1 -jével 
az Egészségügyi Minisztérium kezelésébe vette a szanatóriu
mot.

Az 1949-ben megalakult Állami K órház első igazgató 
főorvosa Gruber Zoltán volt, aki nagy erőfeszítéseket tett 
a betegellátás feltételeinek megteremtésére. Ebben az idő
ben Balatonfüred egyik legfontosabb gyógytényezője a ter
mészetes szénsavas fürdő. A vízből a b ő rö n  keresztül fel
szívódó szénsav, valamint a víz felett összegyűlő 
szénsavgázok belélegzése a gyógyvíz fizikai tulajdonságai

val összhangban (hőmérséklet, nyomás) fokozza a belső 
szervek vérellátását és javítja a vérkeringést. A kórház ál
tal m űködtetett öt kút: Lobogó, Savós, Falmelletti, Lóczy, 
valamint az Őskút biztosította a fürdő gyógyvizét, míg a 
városi kezelésben lévő Kossuth-kút a kórház előtt, ivó
kútként üzemelt. A fürdőhely földrajzi fekvése és szénsa
vas vizének kémiai összetétele, valamint fizikai jellemzőinek 
gyógyító hatásánál fogva, vonzotta a gyógyulni vágyókat és 
jelentős szerepet játszott a II. világháborút követően Füred 
gyógy-idegenforgalmának fejlődésében (16).

1955-től Debró'czi Tibor vezeti az intézményt. Ekkor a 
136 ágyas intézet berendezése szállodaszerű volt és nem 
rendelkezett m odern gyógyászati eszközökkel. így pél
dául nem  volt röntgenberendezése, de még laboratóriu
ma sem. Alkalmazottainak létszáma 137, ebből 7 orvos, az 
éves ápolási napok száma pedig 8545. A kórház épületei 
elavultságuk miatt már az 50-es évek második felére felújí
tásra szorultak. A kisebb átalakítással kezdődő munkálatok 
azonban teljes rekonstrukcióhoz vezettek. 1962-től 1965-ig 
teljesen felújították a gyógyfürdő épületét és összes belső 
felszerelését. A főépület rekonstrukciójával egyidőben az 
új források bekötése enyhítette a település vízellátási 
gondjait. Az elhelyezhető betegek száma jelentősen meg
nőtt. A kórházi ágyszám növekedésével párhuzamosan bő
vült és modernizálódott a kórház műszerállománya. 1962- 
ben itt helyezték üzembe Magyarországon az első ma
gyar gyártm ányú radiocirkulográfot. A kórház 1965-re 
önálló kémiai röntgen- és EKG-laboratóriummal, valamint 
a fiziko- és hidroterápia mellett fogászati, szemészeti és nő- 
gyógyászati rendeléssel is rendelkezett. Debrőczi érde
me, hogy m unkatársaival megszervezte Magyarországon 
az első kardiológiai rehabilitációs központot. Ä fizikai terhe
lés korszerű elvének alkalmazásával bevezette a klinikai re
habilitáció kom plex módszerét. 1957-ben újjászervezte a 
háború alatt szünetelő Balatonfüredi orvosgyűléseket, 
amelyek azóta is minden évben megrendezésre kerül
nek. A kórház 20 éves jubileumi évkönyvében foglalta 
össze a „Szív- és keringési betegek intézeti rehabilitáció
jának lehetőségei és eredményei” címen munkatársaival 
kialakított m ódszereit (9). Munkatársai közül kiemelendő 
Horváth Mihály címzetes, egyetemi tanár, aki az orvostu
dományok doktora címet is elnyerte. Érdeme az intézet
ben a kardiológiai izotóp- és laboratórium i módszerek 
bevezetése és alkalmazása. Ugyanebben az időben dolgo
zott Füreden Antalóczy Zoltán, aki az orvostudományok 
doktora és később a Hajnal Imre Tudományegyetem tan
székvezető egyetemi tanára. Több könyvet publikált az 
elektrokardiográfiáról és a kardiológiáról (1-3).

Az 1975-ben elhunyt Debrőczi Tibor utódjául Böszörmé
nyi Ernő címzetes egyetemi tanárt, az orvostudományok 
kandidátusát nevezték ki. Igazgatósága idejében sikerült a 
kórház m űszerparkját olyan m értékben fejleszteni, hogy 
a saját szakterületén az ország egyik legjobban felszerelt 
intézetévé vált. Az 1980-as években a kardiológiai rehabili
táció egyetlen önálló hazai intézményeként 15 betegosztá
lyon, 95-100%-os kihasználtsággal m űködött. Igazgatása 
alatt indul a két új szárny, az A és B pavilon „beüzemelé
se”, és ekkor m ár évi 10-12 ezer beteget kezelnek az inté
zetben. Mind a hazai, mind a nem zetközi fórum okon 
ápolja és növeli az intézet szakmai tekintélyét. Klinikai és 
tudományos tevékenységét „A szív- és érbetegek kardio
lógiai rehabilitációja” című könyve is fémjelzi (6). Az ő 
m eghívására kerül az intézetbe Buzási György az orvos
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tudom ányok kandidátusa, aki az ultrahangos szíwizsgá- 
latokat szervezi meg és 1979-től Veress Gábor, aki a klini
kai szív-elektrofiziológiai laboratórium  megteremtésével 
az invazív katéteres kardiológiai vizsgálatokat indítja el.
1991-től Tahy Ádám, az orvostudom ányok kandidátusa 
az intézet főigazgatója. Az intézetben kialakult rehabili
tációs tevékenységet fejleszti tovább.

1996. január 1-jétől Veress Gábor egyetemi magánta
nár, az orvostudományok kandidátusa az intézet főigaz
gató főorvosa. Erőteljesen tám ogatja a kardiológiai reha
bilitáció ügyét és erre nemzetközi fórum ot is teremt, 
m int az Európai Kardiológiai Társaság Kardiológiai Re
habilitáció és Terhelésélettani M unkabizottság Nucleu- 
sának tagja. Az intézeti kom prehenzív kardiológiai reha
bilitáció jelentőségének hangsúlyozása mellett (14,18,19) 
kutatásai a szív ritmuszavarai és pacemaker-terápia felé 
irányulnak (20-22). A klinikai szív-elektrofiziológiai vizs
gálatok mellett 1991-ben indítja az intézetben a pacema
ker-im plantációt, majd 1999-ben m unkatársaival a spe
ciális ritmuszavarok kezelésére a katéteres rádiófrek
venciás ablációt és végül a balszívfél-katéterezéssel 
történő koronarográfiát. Számos kitűnő kollégája és segítő 
társa közül tudományos tevékenységéért kiemelendő 
Berényi István, aki 1997-ben „A kardiológiai betegek re
habilitációja” című értekezésével védte meg PhD. fokoza
tát (5).

A balatonfüredi Állami Szívkórház szakmai profilja me
net közben alakult ki. Eleinte csak utókezelési célt szol
gált a szív- és keringési betegek számára. Később, mivel ha
zánkban is -  m int a világon m indenütt -  a szív- és 
keringési betegek száma növekvő tendenciát m utatott, 
és egyre több, élete derekán megbetegedett ember került 
rokkant állományba, szükséges volt, hogy egy korszerű 
kardiológiai rehabilitációs központ létesüljön, amely tu 
dom ányos felkészültséggel, megfelelő berendezéssel és 
eszközökkel biztosítja a szívbetegek számára a szorosan 
vett kórházi kezelés után az átm enetet a rendes élet- és 
m unkakörülményekhez való visszatéréshez.

A balatonfüredi Állami Szívkórház az évek során e cél 
érdekében korszerű kardiológiai rehabilitációs központ
tá alakult, és biztosítja az egész országból ide kerülő szív
ós keringési betegségben szenvedő emberek számára -  ter
mészeti adottságai, a korszerű felszerelés és a szakszerű 
rehabilitációs munka révén -  a maximális lehetőséget 
arra, hogy minél többen térhessenek vissza az alkotó 
életbe.

Az intézet korszerű gyógymódja a többirányú, kom p
lex terheléses vizsgálatok alapján indított komprehenzív 
rehabilitációs kúra. Az intézet személyi és tárgyi felté
telei, a korszerű kardiológiai és belgyógyászati diagnosz
tikát és a rehabilitációs eljárások alkalmazását biztosítja. 
A heveny szívbetegek részére, elsősorban a szívizom-in
farktust elszenvedett betegek számára intenzív corona
ria-egység áll rendelkezésre. A rehabilitációs kúrához az 
intézet saját uszodával is rendelkezik, és több tornater
m ében lehetőség nyílik az orvosi előírásnak megfelelő 
gyógytorna alkalmazására. A társszakmákban konzul
tánsok is elérhetők és saját fogorvos látja el az átlagban há
rom  hétig itt-tartózkodó betegek ezirányú igényét.

A betegek szakképzett gyógytornászok felügyelete mel
lett úszással vagy vízben történő tornával is növelhetik tel
jesítő képességüket. A jól felszerelt tornatermekben külön a 
szívbetegek számára kidolgozott módszerek és rendszer

szerint folyik a gyógytorna, és lehetőség nyílik a fizikoterá
pia minden form ájának alkalmazására is; speciális h id
roterápia, víz alatti masszázs, gyógymasszázs és elektro
terápia is rendelkezésre áll.

Az 1970-1980-as években a korszerű intenzív osztály -  
ami a környéket is ellátja -  kialakulása m ellett a kardio
lógiai diagnosztika fejlődése figyelhető m eg az intézet
ben. A cardiopulm onalis laboratórium  az ország egyik 
legjobban felszerelt ergometriás és spiroergom etriás 
rendszereivel teszi lehetővé a szív- és tüdő  teherb író  ké
pességének és funkcionális kapacitásának megítélését. A 
noninvazív kardiológiai vizsgálatok teljes arzenáljának al
kalmazása után meghonosodnak a 80-90-es években az 
invazív kardiológiai eljárások. 1981-ben megépül egy kor
szerű, már invazív beavatkozásokat is biztosító klinikai 
szív-elektrofiziológiai laboratórium a veszélyes szívritmus- 
zavarok tanulmányozására. Ez a laboratórium az alapja a ké
sőbbi években történt invazív kardiológiai tevékenység fej
lesztésének.

1991-től beindul a definitiv pacemaker-implantáció és 
évi 160-180 készülék beültetésével az új füredi pacema
ker-centrum  Veszprém és Fejér megye betegeit is ellátja. 
1999-től megkezdődnek az autom ata in ternal kardiover- 
ter-defibrillátor beültetések is, amelyek súlyos, életveszé
lyes ritmuszavarban szenvedő betegeken a h irtelen halál 
kivédését szolgálják. Ugyancsak ez évben elindul a speciális 
ritmuszavarok megszüntetésére a katéterelektródán keresz
tül történő rádiófrekvenciás abláció. Jelentős előrelépés az 
intézet életében a balszívfél-katéterezéssel történő ko- 
ronarográfiák bevezetése. Eképpen az ezredfordulóra ki
alakult, polgárjogot nyert és eredm ényesen m űködik az 
ország 8. hem odinam ikai centrum a Balatonfüreden.

Jelenleg 2000-ben, az intézet 429 ággyal működik: 393 
ágy országos feladatként a kardiológiai rehabilitációt, 
míg a 36 ágyas kardiológiai belosztály az aktív kardioló
giai betegellátást szolgálja. A 393 ágy -  a struk tú ra  sze
rin t -  6 osztályra tagozódik. Jelenleg 29 orvos, 22 felsőfokú 
diplomás, 7 gyógytornász, 4 dietetikus, 1 pszichológus, 
103 ápolónő és 59 asszisztens dolgozik az intézetben.

Az intézet 13 szakambulanciával (belgyógyászat, kardio
lógia, kardiológiai rehabilitáció, pacem aker, echokardio- 
gráfia, hasi ultrahang, EKG, terheléses EKG- és spiroer- 
gometria, H olter, angiológia, fizikó- és mozgásterápia, 
izotópdiagnosztika, fogászat, általános röntgen, kémiai 
laboratórium ) vesz részt a területi járóbeteg-szakellátás
ban.

Az intézetben évtizedek óta folyik nyári medikus-ok
tatás és posztgraduális orvosképzés. 1996-ban az intézet 
elnyeri az O ktatókórház címet. Szerteágazó szívgyógyá
szati, klinikai, tudományos oktató tevékenységéért 1997- 
ben az intézet neve hivatalosan Állami K órházról Állami 
Szívkórházra változik.

Az intézetnek saját alapítványa van, a Balatonfüredi 
Szívkórház Alapítvány néven. Öt éve m űködik a Szív
pénztár, am i kedvező fizetési konstrukcióval segíti a be
tegek kórházunkba való kerülését. Az inform atikai háló
zat 2000-re jószerével az egész in tézetre kiterjed. Az 
intézettel kapcsolatos információk m egtalálhatók a kór
ház honlapján (http://www.bfkor.hu), ezenkívül nemzet
közi inform ációk az European Society of Cardiology 
WEB oldalain (http://www.escardio.org), valam int a The 
Heart cím ű újságban (http://www.theheart.org) olvasha
tók az interneten.
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Jövőkép és tervek
Magyarországon a szív- és keringési betegséggel kapcsola
tos szom orú morbiditási és m ortalitási adatok indokolják, 
hogy az évezredfordulón és az u tán  is, működjenek olyan 
intézetek és osztályok, am elyeknek feladata a szívbetegek 
kom prehenzív rehabilitációja. A hosszú évek során e té 
ren  összegyűjtött és gondosan kiértékelt tényeken b izo
nyuló adatok (evidence based m edicine) igazolták, hogy 
a komplex kardiológiai rehabilitáció  javítja a betegek 
túlélési esélyeit, csökkenti az arterioscleroticus folyamat 
progresszióját és javítja a betegek életminőségét és a tá r 
sadalomba visszailleszkedését.

A balatonfüredi Állami Szívkórház fő feladata a jövőben 
is a szív- és keringési betegségben szenvedő betegek re 
habilitációja kell hogy legyen. Az intézet alkalmas arra, 
hogy az akut szívinfarktust elszenvedett és m űtött szív
betegek rehabilitációját elvégezze, és az érvényes jelenle
gi beutalási rend megfelelő indikációi alapján, a k ró n i
kus szívbetegek gyógykezelésére is lehetőséget nyújt.

Az intézetben felhalmozódott tudás és műszeres diag
nosztika, lehetővé teszi, hogy a szív- és keringési beteg
ségben szenvedő betegeken elvégezzük a munka teher
bíróképesség megállapítását, illetve növeljük azt olyan 
mértékben, ami mind a betegeknek, m ind a társadalom 
nak  egyaránt hasznos.

A noninvazív kardiológiai vizsgálatok mellett fokozato
san bevezetett és alkalmazott in tracardialis invazív vizs
gálatok és gyógymódok lehetővé teszik, hogy a területi 
szívbeteg-ellátásban egyre szélesebb körben részt ve
gyünk, illetve azt a jövőben a szívbetegek rehabilitációjá
val párhuzam osan és színvonalasan továbbfejlesszük.
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KÖSZÖNTŐ

Prof. Dr. Balogh Ferenc 85 éves

Balogh Ferenc 1916-ban, Sajószentpéteren született föld
műves család tizenharmadik gyermekeként. 1935-ben érett
ségizett Miskolcon és azonnal felvételt nyert a Pázmány 
Péter Tudományegyetem orvosi fakultására. 1941-ben 
avatták orvosdoktorrá. 1938-tól diákkörösként, majd de
monstrátorként és gyakornokként az I. Kórbonctani In
tézetben m unkálkodott, ezek az évek meghatározóvá vál
tak klinikai tevékenységei során is.

1942 szeptemberétől 1963-ig dolgozott a budapesti 
Urológiai Klinikán. A háború alatt 48 hónapig katonai 
szolgálatot teljesített. 1963-ban m int a klinika docensét a 
pécsi Orvosi Egyetem Urológiai Klinikájának élére ne
vezték ki, ahol 1974-ig volt az Urológiai Klinika p ro 
fesszora. 1974-ben ismét Budapestre került, a budapesti 
Urológiai Klinikát vezette 1986-ig, nyugdíjazásáig.

Balogh professzor széles körű klinikai tudom ányos 
tevékenységet fejtett ki, mintegy 400 dolgozatot írt és 350 
tudományos előadást tartott, könyveinek száma 13. 1955- 
ben kandidátusi, 1963-ban doktori fokozatot szerzett. 
Különösen az urológiai daganatok érdekelték, ezzel nem  
kevés tanítványát „fertőzte meg”, de az ő idejében indult 
be a klinikán a nefrológia és a művesekezelés is. Számos 
műtéti és diagnosztikai eljárást vezetett be.

Aktív volt a graduális és posztgraduális képzésben. A 
„Gyakorló orvos urológiája” című könyve négy kiadást 
élt meg. Könyveivel Akadémiai Nívó-díjat és Akadémiai 
Nagydíjat nyert el. Volt az Urológus Társaság főtitkára, 
elnöke, az Országos Urológiai Intézet igazgatója, az U ro

lógiai Szakmai Kollégium elnöke. Tagja volt az TMB és 
számos más akadém iai bizottságnak is. 1974-ben alapí
to tta  meg az Urológiai és Nefrológiai Szemle cím ű lapot. 
Tagja az Angol Királyi Társaságnak, a Purkinje Társa
ságnak, a Francia, Bolgár, Osztrák, Lengyel, Szlovák, Cseh
szlovák Urológus Társaságnak. A Német Urológus Tár
saság levelező tagja és az Európai Urológus Társaság 
alapító tagja. Krom pecher, Illyés, Semmelweis, Babics- 
emlékérem tulajdonosa. 2000-ben az egyetem Emeritus 
Professzori címmel, az egészségügyi m iniszter 85. szüle
tésnapjára Pro Sanitate emlékéremmel jutalm azta. 1969- 
ben „kiváló orvos” lett, 1986-ban a „m unkaérdem  érem” 
arany fokozatát kapta és számos más kitüntetés tulajdonosa.

Nekünk, a tanítványoknak példakép hihetetlen szor
galma, becsvágya, ten n i akarása, fáradhatatlansága. Fe
lelősséget érzett a klinika minden betegéért. A fényes 
szellők vivő erejét kihasználva a magyar urológiát a nem
zetközi urológia vérkeringésébe vitte, tanítványai közül 
többen professzorok, sokan főorvosok lettek.

15 éve vonult nyugdíjba, de a m agyar urológia tudo
mányos eseményein m a is mindig részt vesz. Délelőttön
ként ma is minden nap bejár a klinikára. Csendes, szerény 
visszavonultságával teszi magát szeretetté, megbecsültté 
a mai napig is.

Mindnyájunk nevében Isten éltesse Balogh professzort 
és még hosszú évekig adjon neki jó egészéget.

Romics Imre dr.

Orvosi Hetilap 2001,142 (11), 575. 575



A nemzetközi színvonalú hazai klinikai-farmakológiai kutatás feltételeinek javítására, 
infrastrukturális hátterének biztosítására az EGIS Gyógyszergyár Rt. 
létrehozta az EGIS Klinikai-Farmakológiai Kutatási Fejlesztési Alapítványt.

Az EGIS Klinikai-Farmakológiai Kutatási Fejlesztési
Alapítvány ismételten pályázatot ír ki
az Alapítvány forrásaiból történő támogatások elnyerésére

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak azon klinikai-farmakológiai kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó, humán
I—III. és bioekvivalencia, esetleg Fázis IV. vizsgálatokat végző kutatóhelyek és egészségügyi 
intézmények, melyek klinikai kutatásaik során vállalják az OGYI által előírt, nemzetközileg 
elfogadott GCP feltételrendszer kialakítását. Az Alapítvány ezen feltételek kialakítását előse
gítő beszerzésekhez általában 500 000 Ft-ig nagyobb beruházásokhoz kivételes esetekben 
nagasabb összegben résztámogatóként kíván hozzájárulni. Előnyben részesítjük azokat, akik a 
korábbi években támogatást nem nyertek, valamint a központi idegrendszer és a kardiovasz- 
kuláris hatásterületen tevékenykedő intézmények infrastruktúrális igényeit.

Az Alapítvány működési költségeket, alkalmazott státuszokat, utazásokat, kongresszusi rész
vételeket, egyéni vállalkozásokat nem támogat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó nevét, intézménye címét, telefonszámát
• az intézmény vagy a munkacsoport tevékenységi körét
• utalást arra, hogy a pályázó vagy munkacsoportja korábban nyújtott-e be pályázatot 

az Alapítványhoz, és nyert-e már támogatást
• a kívánt beruházás vagy műszer megnevezését, felhasználási területét, értékét egy hónapnál 

nem régebbi árajánlat formájában a beszerzési forrás megjelölésével
• a projekt leírását, melyhez a támogatást kérik (max. 2 oldal)
• a projekt megvalósításának és felhasználásának tervét (max. 2 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. június 15.

EGIS Gyógyszergyár Rt., Kutatásszervezési és ellenőrzési osztály,
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

A borítékon kérjük megjelölni:
„EGIS Klinikai-Earmakológiai Kutatási Fejlesztési Alapítvány”

Apályázatok elbírálásáról, a támogatás mértékéről az Alapítvány kuratóriuma dönt, 
a pályázókat 2001. augusztus 10-ig írásban értesítjük. A pályázattal kapcsolatos 
további felvilágosításért a fenti címen Benkőné dr. Márkus Saroltánál, a kuratórium 
titkáránál lehet írásban érdeklődni, illetve a 265-5535-ös telefonszámon



FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat
Agyi regionális térfogatrendellenes
ségek és hosszú távú kognitív következ
mények koraszülöttekben. Peterson, B. 
S. és mtsai (Yale Child Study Center, 230 
S. Frontage Rd., New Haven, CT 06520, 
USA): JAMA, 2000, 284, 1939-1947.

Az Egyesült Államokban jelenleg az 
összes élveszülettek 1,5%-a 1500 g alatti 
születési súlyú. Bár a túlélési arány 85%, 
de 12-32% a m ajor idegrendszeri fej
lődési hendikep, ami egyre jelentősebb 
közegészségügyi gond. A koraszülöttek
ben gyakoriak a súlyos kognitív és neve
lési nehézségek még akkor is, ha az új
szülöttidőszak szövődménymentes volt. 
Az IQ score közel 1 SD (15 pont)-vel a 
populációs átlag alatti és ezeknek a 
gyerekeknek több m int a fele igényel 
az iskolában speciális segítséget.

Ma már életképesek a 24 hetes foe- 
tusok is. Ekkor az agyszövet az agykam
rák körül egy vékony kagylót képez és 
gyakorlatilag az összes cortikalis és 
subcortikalis struktúra kifejlődött már. 
A bekövetkező fiziológiai stressz sú
lyosan megakasztja azokat az érési fo
lyamatokat, ami ennek a szerkezetnek 
az alapja. A stressz hatása a behatás 
helyétől és az inzultus természetétől 
és idejétől függ. Ha a megszületéssel 
járó stressz a harm adik trim eszter 
elején, vagy előtte hat, akkor régión
ként jellegzetes érési zavarok kelet
keznek. A bekövetkező agyszerkezeti 
rendellenességek hozzájárulnak a kora
szülött gyerekek hosszú távú kognitív 
deficitjéhez.

25 volt koraszülött nyolcéves gyer
mek és 35 időre született kontrollgyerek 
regionális agytérfogatát m érték MR 
képalkotó vizsgálattal. Azt feltételez
ték, hogy a koraszülöttek agytérfoga
ta szignifikánsan különbözik az időre 
született kontroliokétól és hogy ezek 
a rendellenességek helyi jellegzetessé
geket m utatnak. Vizsgálták a kapcso
latot a regionális agytérfogat és a kog
nitív tulajdonságok mérései között, 
m ert azt feltételezték, hogy az agytér
fogat rendellenességei a gyermekek 
hosszú távú kognitív deficitjével tá r
sulnak. Végül vizsgálták a kapcsolatot 
a regionális agytérfogat és a perinatalis 
rizikófaktorok között a koraszülött 
kohorszban.

A volt koraszülött résztvevők nyolc
éves korukban fejlődésneurológiai 
vizsgálaton estek át (IQ, vizuomotor 
funkció, pszichiátriai kórisme, viselke
dési problémák, neurológiai vizsgálat).

A koraszülöttek IQ-ja a várakozás
nak megfelelően szignifikánsan alacso
nyabb volt. A szülők adatai szerint a ko
raszülöttek az időre születettekhez 
képest visszahúzódóak, aggresszívek 
és a gondolkozási folyamataik za
vartak. A koraszülöttek szignifikánsan 
különböztek az időre születettektől a 
regionális agytérfogataikban. A kora
szülöttek kisebb agyában a vizsgált 
struktúrák kisebbek, de nem arányosan 
és ez nem írható agyvérzés rovására, 
hanem a koraszülöttséggel függhet össze. 
Igazolódott az a feltételezés, mely sze
rint az össz-IQ, a performansz és ver
bális IQ a redukált regionális térfogat
tal összefüggést m utat, legszorosabban 
és következetesen a szenzomotoros és 
középső temporalis agyi régióval.

Ez az első kvantitatív MRI tanulmány 
a volt koraszülöttek agyi regionális 
térfogatainak hosszú távú vizsgálattal 
nyert állapotáról és az első, amely leírja, 
hogy a kognitív funkciók és az agy fejlő
désének morfológiai zavarai között eb
ben a klinikai populációban szignifikáns 
kapcsolatok vannak. Nyolcéves kor
ban a volt koraszülöttek agyi regioná
lis térfogatai szignifikánsan kisebbek 
az időre születettekéinél. Az abnorma- 
litások központja a szenzomotoros ré
gió, de magában foglalja a szomszédos 
praem otor, parietooccipitalis, subge- 
nualis és középső temporalis régiót és a 
cerebellumot is. A liquor az agykamrák 
occipitalis és tem poralis szarvában a 
volt koraszülött gyermekekben jelentő
sen megszaporodott. Ezek az adatok azt 
mutatják, hogy a koraszülöttek agyának 
egyes régiói fejlődésük folyamán külön
böznek sérülékenységükben.

Ezen agyi régiók térfogatai a kora
szülött kohorszban szignifikánsan kor
reláltak az IQ mérésekkel. A regionális 
térfogatok szignifikáns korrelációt m u
tattak a születéskori gesztációs korral, 
az 5 perces Apgar-értékkel. Ezek az ada
tok felvetik, hogy a perinatalis tö rté
nések után hosszú távú következmé
nyek várhatók a cerebrális fejlődés
ben és hogy ezek a zavarok a felelősek 
a koraszülöttek kognitív deficitjeiért, 
a koraszülöttek cerebrális paresiséért 
és más m otoros zavarokért.

A regionális corticalis sérülékeny
ség m in tája hasonló ahhoz, am it időre 
születettek laesióiban asphyxia, vagy 
IVH (intraventricularis haemorrhagia) 
következtében lehet észlelni, ahol a vér, 
ill. oxigénszállítás zavara áll fenn a szen
zomotoros kortexben, ahol a legélén
kebb a metabolizmus. Valószínűleg ko
raszülött csecsemőkben is erről van szó.

Több megfontolás azonban  ennek 
ellentm ond, ugyanis az újszülöttkor
ban készített ECHO-k szerint a hipo- 
xiás károsodás ritkán vo lt észlelhető 
és a vérzések nem érin tették  az agy ál
lom ányát.

Úgy látszik tehát, hogy a térfogat
csökkenés nem akut, destruktív vérzés, 
vagy hipoxiás károsodás inkább a re
gionális perfúzió finom  és még in
kább  krónikus zavarainak következ
m énye. Ezért nem tudják pontosan 
meghatározni, hogy a megfigyelt m or
fológiai abnorm alitásokat mi okozta 
koraszülött kohorszukban. A szignifi
káns kapcsolat a regionális térfogat és 
a gesztációs kor közö tt születéskor 
azt veti fel, hogy az agyi fejlődés zava
rai arányosak a foetalis éretlenség fo
kával. Koraszülöttek longitudinális 
képalkotó tanulm ányozása és a kora
szülés állatkísérletes m odellje fog ma
gyarázatot adni arra, hogy fajlagos fi
ziológiai stresszek koraszülöttséggel tár
sulva képesek-e, hogyan és mikor 
megakasztani a foetalis agy érési folya
matát.

Rodé Magdolna dr.

Fejlődési rendellenességek
Terhesség alatti trag ikus események 
és a congenitalis malformatio közötti 
kapcsolat: nemzeti tan u lm án y  és kö
vetéses vizsgálat. H ansen, D. és mtsai 
(Neuropediatric D epartm ent, John 
Kennedy Institute, GI Landevej 7, 
2600 Glostrup, D enm ark  and Danish 
Epidemiology Science Centre, Copen
hagen, Denmark): Lancet, 2000, 356, 
875-880.

Emocionális stressz az organogenezis 
idején elméletileg okozhat congenita
lis malformatiót. Megfigyelték például, 
hogy a szájpadhasadék gyakoribb volt, 
ha a gyermek nem  kívánt terhesség
ből született. Fájdalm as és kellemet
len praeconceptionalis események 
(az állás elvesztése, magányossá válás 
stb.) fokozzák a szívfejlődési rendel
lenességek, a ny ito tt ajak- és szájpad
hasadék, valamint a velőcsőzáródási
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rendellenességek gyakoriságát. Pros
pektiv vizsgálattal azt is igazolták, hogy 
terhesség alatti emocionális stressz 
hatására  az újszülött fejkörfogata 
csökkenhet.

A szerzők a terhesség a la tti em o- 
cianális stressz és a cranialis dúclécből 
(cranialis crista neuralis) e redő  szer
vek fejlődési rendellenességei közötti 
kapcsolat lehetőségét vizsgálták. Az 
1980 és 1992 között eltelt időben  a te r
hesség alatt (illetve az azt m egelőző 16 
hónapban) 3560 esetben de tek tá ltak  
súlyos emocionális stresszhelyzetet 
D ániában a nemzeti regiszterek a lap 
ján (M edical Birth Registry, National 
Mortality Registry, National R egistry  of 
Congenital Malformations, National 
Hospital Discharge Registry), a k o n t
rollcsoportot 20 299 eseménytelen ter
hességből született újszülött alkotta. Sú
lyos emocionális stressznek m in ő síte t
ték azt az eseményt, ha a p artn er, vagy 
gyermek meghalt, ha rákos m egbetege
dést vagy szívinfarktust d iag n o sz ti
záltak a partnernél, vagy a gyermeknél.

A cranialis dúclécből eredő szer
vek fejlődési rendellenességei (ajak- és 
szájpadhasadék, velőcsőzáródási és 
szívfejlődési rendellenességek) gyak
rabban fordultak elő a súlyos em o c io 
nális stresszt elszenvedett te rh esek  
csoportjában (1,18% vs. 0,65%). Egyéb 
fejlődési rendellenességek gyakorisá
gában eltérést nem találtak (3,04% vs. 
3,26%). A partnerrel történt e sem é
nyek kevésbé jelentősek (D ániában a 
gyermekek kb. 50%-ának szülei n em  
házasok), m int a nagyobb gyerm ek
kel kapcsolatos események (gyerm ek 
váratlan halála az organogenezis id e 
jén a legerősebb faktor; odds ratio : 
8,26, 95% CI: 3,46-29,0). A cran ialis 
crista neuralis sejtjei érzékenyek exo- 
gén ágensek hatására, hyperglykaemia 
csökkenti a sejtszámot és gátolja a se j
tek m igrációját, hypoxia a sejtek h a lá 
lához vezethet. Az emocionális stressz 
fokozza a kortizol és a katecholam i- 
nok szekrécióját, hypoxiát és hyper- 
glykaemiát okozhat, m egváltoztat
hatja a viselkedést, esetleg az étkezési 
és életvezetési szokásokat is. Mindezek 
eredményeként az organogenezis id e 
jén elszenvedett súlyos emocionális 
stressz (különösen gyermek elvesztése) 
hatással lehet a cranialis dúclécből ere 
dő szervek fejlődésére, ami congenitalis 
malformatio kialakulásához vezethet.

Érti Tibor dr.

Fül-orr-gégebetegségek
Cirkadián variációk az epistaxis fellép
tében: kórházi felvételek elemzése.
Manfredini, R. és mtsai (Ear Nose and  
Throat Department, University of Ferra
ra, Medical School. Second Internal 
Medicine, D epartm ent of Clinical and  
Experimental M edicine, Departm ent 
of Internal M edicine, St. Anna Ge
neral Hospital, Ferrara, Olaszország): 
BMJ, 2000, 321, 1112.

Cirkadián m in ta  észlelhető több akut 
cardiovascularis eseményben, például 
myocardialis infarctusban és stroke- 
ban és ilyen m in ták  kapcsolhatók a 
vérnyomás ritm usához is. A szerzők 
áttekintettek 1992. január 1-től 1998. 
december 31-ig az itáliai Ferrara vá
ros és környékének 150 ezer lakosát el
látó Szent Anna Kórház sürgősségi 
részlegére m inden  epistaxis miatt fel
vett beteget retrospektiven. Ferrará- 
ban az epistaxist sürgős orvosi ellátás
ként mérlegelik, mely általában kór
házban történik. A háziorvosok ilyen 
betegek sürgősségi ellátását nem vég
zik. A jelzett időszakban 1741 beteget 
láttak el epistaxis m ia tt (990 férfi, 751 
nő). Átlagos életkoruk  53 év volt. Az 
epistaxis felléptének időpontja (30 
percen belül) pon tosan  meghatároz
ható volt 1366 esetben (78%) és 349 
esetben (20%) csak kb. volt meghatá
rozható (3 órán belül). Statisztikai ana
lízisnél a parciális Fourier-sorozatot 
alkalmazták, az esem ényt 1 óránként 
24 órás intervallum ra osztva. A cikk
ben részletesen ism ertetik  az értéke
lés statisztikai m ódszerét. Ami az 
egyéb befolyásoló faktorokat -  m int 
az életkor, nem, faj, a tünetek súlyos
sága, az alap vagy kísérő betegségek -  
illeti, nem volt különbség a két csoport 
között. További 2 m ásik  analízist is vé
geztek az adatokat kombinálva, meg
nézve az epistaxis fellépésének idő
pontját 4 órás intervallum okban. Az 
értékelésből megállapították, hogy ma
gasan szignifikáns (p<0,001) cirkadián 
ritmus volt található egy csúcscsal reg
gel, egy kisebb m ásodik csúccsal este 
és egy éjjeli m élyponttal.

A vizsgált betegek összességében, 
mint egészben (n=1366), az első csúcs 
8 óra 24-kor reggel (a ritmus 2,9%- 
ában) és a nemek szerin ti alcsoport
ban férfiaknál (762 fő) 8 óra 12-kor 
reggel (90,3%) a nőknél (585 beteg) 8 
óra 44-kor délelőtt (81,3%) volt. A 
m inta ismétlődött a hypertoniás bete
geknél is (727 beteg 8 óra 36 reggel,

88,8%) és norm otoniás betegeknél is 
(639 beteg 8 óra 20 perc reggel 89,8%). 
Az életkor nem  befolyásolta az epis
taxis cirkadián változását.

Magyarázat: Az epistaxis előfordu
lási ideje kétfázisos cirkadián m intát 
mutat. Hasonló bifázisos m intát kö
zöltek újabban m ind a haemorrha- 
giás cardiovascularis eseményeknél, 
összefüggésben a hypertensióval, mind 
a subarachnoidealis vérzéseknél és az 
aortaaneurysma-vérzésnél. Érdekes, 
hogy ezt a bifázisos m intát találták a 
vérnyomás fiziológiás cirkadián rit
musánál is. Ebből arra lehet követ
keztetni, hogy a vérnyomás-emelke
dés kiválthatja vagy elősegítheti az 
epistaxist. Több más fiziológiás ténye
ző, melyeket lényegesnek tartanak az 
akut cardiovascularis esemény létre
jöttében, szignifikáns variációt m utat 
és így hozzájárulhat a cardiovascula
ris kockázat időbeni függéséhez. Más 
helyi mechanizmus vagy tényező, mely 
összefügg a vénás keringéssel és mely 
szerepet játszhat az epistaxisnál és 
amely cirkadián variációt mutat, újabb 
vizsgálatokat tenne szükségessé.

Tolnay Sándor dr.

Gasztroenterológia
Helicobacter pylori teszt és eradiká- 
ció végzése, összehasonlítva az azon
nali endoszkópos beavatkozással dys- 
pepsiában szenvedő betegeknél: egy 
random izált vizsgálat. Lassen, A. T., 
Pedersen, F. M., Bytzer, P. és mtsai 
(Dept, of Medical Gastroenterology S, 
Odense Univ. Hospital, Denmark): 
Lancet, 2000, 356, 461-465.

A dyspepsia elsődleges ellátásánál alap
vető stratégia a Helicobacter pylori- 
szűrés, de ennek klinikai konzekven
ciája még nem egészen tisztázott. 
Ezért a szerzők egy randomizált, pros
pektiv vizsgálatsorozatot indítottak, 
an n ak  eldöntésére, hogy vajon a szű
rés és eradikáció vagy az azonnali en
doszkópos vizsgálat az eredményes és 
biztonságos eljárás dyspepsiás bete
gek ellátásában. A dyspepsia hátteré
ben  a leggyakoribb okok: funkcioná
lis dyspepsia (>50%), fekélybetegség 
(20%), gastrooesophagealis reflux 
(20%), gyomorrák (<2%).

A kórkép bizonyításával és ellátá
sával kapcsolatos nézetekben általá
b an  a vélemények nem  m indenben 
egyeznek. Van, aki a korai endoszkó
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pos beavatkozást tartja célszerűnek, 
mások viszont úgy gondolják, hogy az 
endoszkópiára csak fenyegető üzene
tek esetén kell sort keríteni és akkor 
kell alkalmazni, ha a tapasztalatokon 
alapuló gyógyítás nem hoz eredményt.

Korábbi vizsgálatok a korai en- 
doszkópia effektivitását hangoztatták, 
amióta azonban felismerték, hogy a 
peptikus fekély leggyakoribb okozója 
a Helicobacter pylori, kezd megvál
tozni az ezzel kapcsolatos nézet. A fej
lett országokban a dyspepsiás betegek 
25-50%-a H. pylori-pozitív és m int
egy egyharm aduknak van peptikus 
fekélye.

Korábbi modellvizsgálatok már iga
zolták, hogy az eradikációs terápia 
gyógyítja a fekélyt és megoldja a leg
több funkcionális dyspepsiában szen
vedő beteg panaszait endoszkópos 
vizsgálat nélkül is, de eddig még nem  
történt egy prospektiv vizsgálat sem, 
mely összehasonlította volna a két 
rendszer eredményességét egymással.

Szerzők ezért 65 általános praxis
ban dolgozó orvos által kezelt 500 
dyspepsiás beteget vontak be vizsgá
latukba, m eghatározott szigorú krité
riumok alapján. (Kizáró ok volt a 18 év 
alatti életkor, kezelés alatt álló fekély, 
felső béltraktusból eredő vérzés, ané
mia, sárgaság, előzetes műtét, terhes
ség, terminális állapot.) 250 esetben 
szűrést és eradikációs eljárást végez
tek, másik 250 betegnél endoszkópos 
vizsgálat után kezdték csak meg a ke
zelést. Minden betegnél először urea- 
kilégzési teszt történt és felszólították 
őket a nonsteroid gyulladásgátlók 
szedésének felfüggesztésére.

A Helicobacterrel fertőzötteket lan- 
soprasollal, metronidazollal és amoxy- 
cillinnel kezelték 2 hétig. Csak azok
nak ajánlották fel az endoszkópos 
vizsgálatot, akiknek az állapotuk ezen 
idő alatt nem javult, vagy tünetei vissza
tértek. Az előzőén már nonsteroid 
gyulladásgátlókat szedett Helicobac- 
ter-negatív pácienseknél történt en
doszkópos vizsgálat. A Helicobacter
negativ és NSAID-ot nem szedőket, 
akiknek viszont refluxtünetei voltak, 
protonpum pagátlókkal kezdték ke
zelni 1 hónapon át. Ha erre jól reagál
tak, szükség szerint folytatták a terá
piát, ha nem javultak, szintén elvégezték 
az endoszkópiát. A Helicobacter-ne- 
gatív, NSAID-ot nem szedő és reflux- 
tünetet nem említőket csak élet
m ód-változtatási tanáccsal látták el. 
Azokat a betegeket, akiknél azonnali 
endoszkópos vizsgálatot végeztek, a

vizsgálati leletnek megfelelő kezelés
ben részesítették.

A betegek állapotát a vizsgálatba 
való bekerülésük után 1 évig követ
ték. A páciensek havi egy hetes naplót 
vezettek. Ezenkívül a vizsgálat idején, 
1 hónappal később és 1 év múlva in
terjú készült velük, m ajd kérdőívet 
kaptak, melyen egy skálán kellett ér
tékelniük tüneteiket, valam int a keze
léssel kapcsolatos elégedettségüket 
vagy elégedetlenségüket.

Az adatokat, melyek m inden rész
letkérdést tartalmaztak, statisztikai 
analízissel dolgozták fel. Az elemzés 
során azt állapították meg, hogy a teszt- 
és eradikációs stratégia épp olyan 
eredményes volt, m int az azonnali en
doszkópos vizsgálat u tán  elért ered
mények, ami a tünetek csökkenését, 
az életminőség javulását, a betegség
ben töltött napok, és a kezelőorvosuk 
felkeresésének számát, ill. a kórházba 
kerülésüket illeti.

Ami ennek a stratégiának esetleges 
hibája volt, az az, hogy amennyiben a 
betegnek nincs ulcusa a H. pylori era
dikációs terápia bevezetése nem javít
ja, vagy csak igen csekély mértékben a 
reflux oesophagitist és a funkcionális 
dyspepsiát, sőt többen úgy vélik, hogy 
az eradikáció rezisztensebbé teszi a 
betegeket a protonpum pagátlókkal 
szemben. Más szem pontból viszont 
lehetséges, hogy a fekélybetegségből 
eredő gyomorrák kialakulása ezzel a 
módszerrel kivédhetővé válik. Ugyan
akkor az is óvatosságra int, hogy ezt a 
stratégiát követve előfordulhat, hogy 
nem kerül észlelésre egy korai stádi
um ban lévő gyomorrák. Ezért ajánla
tos lenne ezt a m ódszert csak fiatal 
egyéneknél végezni, bár szerzők azt is 
megjegyzik, hogy az általuk végzett 
vizsgálatokból nem lehet az életkori 
limitre vonatkozó következtetéseket 
levonni, tekintettel arra, hogy ők össze
sen két gyomorrákos esetet észleltek a 
kontrollcsoportban.

Felmerült a költség haszon kér
dése is, de szerzők külön kihangsú
lyozták, hogy ennek a vizsgálatnak 
nem volt célja a két m ódszer közötti 
gazdaságossági különbség megállapí
tása, hiszen az endoszkópos vizsgálat 
ára nagyon változó a különböző o r
szágokban, sokszor ugyanabban az 
országban is különbözhet intézmé
nyenként akár 400%-kal is. Éppen 
ezért az olvasóra bízzák, hogy saját 
praxisában a két m ódszer közül m e
lyiket választja. Konklúzióként meg
jegyzik, hogy vizsgálataik alapján

m egállapítást nyert: a teszt- és az 
eradikációs módszer biztonságos és 
eredm ényes alternatíva.

Holies Klára dr.

Gerontológia és geriátria
Egészséges öregkor: reális vagy óhaj
tott célkitűzés? M cM urdo, M. E. T. 
(D epartm ent of Medicine University 
of Dundee): BMJ, 2000, 321,
1149-1151.

A XX. században a várható  élettartam 
rendkívüli növekedése a figyelem kö
zéppontjába került. Ma nagyobb az 
idős emberek száma, m in t bárm ikor a 
történelem  folyamán. A 60 év felettiek 
szám a jelenleg egyötödét teszi ki az 
UK népességének, de 2030-ra egyhar- 
m adát fogja képezni.

Természetesen foglalkozni kell a 
gondolattal, hogy a növekvő számú 
időseket hogyan lehet orvosilag ellát
ni, de beszélni kell arró l is, hogy ho
gyan lehetne az idősek egészségi álla
po tá t javítani. Az idősek általában 
gyengébb egészségűek, m in t a fiata
labbak, de ez az időskorban gyakorib
bá váló megbetegedések következmé
nye. A szívbetegség incidenciája ma
gasabb az időseknél, de ez nem azt 
jelenti, hogy az öregség a szívbetegség 
oka, m int ahogy azt sem  jelenti, hogy 
öregkorban a szívbetegség elkerülhe
tetlen. Az időskor jelenségei és a be
tegség tünetei között különbséget kell 
tenn i mind a laikusoknak, m int a hi
vatásos gyógyítóknak.

Sokan félnek attól, hogy a növekvő 
szám ú idős népesség m ennyire lesz 
képes önálló életvitelre. Ha ki lehetne 
to ln i az egészségromlás kezdetét, az 
egészségesebb idős populációt ered
ményezne, ami m egnövelné az önálló 
életvitel tartam át a halál előtt. Az el
lenvéleményt hangoztatok szerint a 
várható élettartam növekedése nem 
az általános egészségi állapotot javíta
ná, hanem csak a krónikus betegsé
gekben szenvedő idősek életét hosszab
bítaná meg. Ezen vélem ény szerint az 
egyéneknek azzal az ellenszenves gon
dolattal kellene szem besülniük, hogy 
a haláluk előtt hosszabb időn keresz
tü l lesznek kiszolgáltatva másoknak.

Már vannak bizonyítékok arra, hogy 
a műveltebb, gazdagabb rétegben 
csökken az időskori betegségek elő
fordulása. A Pennsylvaniai Egyetem 
diplomás lakosok sorsát követte élet
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koruk  alapján a 40-es évek elejétől a 
70-es évek közepéig. A tanulm ány 3, 
potenciálisan módosítható rizikófak
torra koncentrált: a dohányzásra, az el
hízásra és a fizikai aktivitásra. M indhá
rom faktor megléte esetén m ár a 60-as 
évek közepén jelentkeztek a betegségi 
tünetek, amelyek fokozódtak az élet 
utolsó éveiben. A rizikó nélküli egye- 
dekben a panaszok kezdete 5 évvel ki
tolódott. A tanulmányban bizonyítható 
volt, hogy a rizikó nélküli alanyok nem 
csak tovább éltek, de a panaszm entes 
időszak is meghosszabbodott.

Az egészséges öregkor ígérete  az 
újabb, hosszabb időszakot felölelő 
am erikai tanulmányokban is fellelhe
tő, am ely szerint az idősebb generáció  
nem olyan beteg, mint jósolták. Ez a 
meglepő eredmény többféle fak to r 
következménye, amelyek közö tt sze
repel az orvosi ellátás fejlődése, de az 
életm ód megváltozása is.

Az életmódváltozásban k iem elke
dő a fizikai aktivitás. Ismert, hogy  a 
rendszeres fizikai aktivitás csökkenti 
a coronariás szívbetegség, a d iabetes, 
a colon-cc. és még számos m ás be teg 
ség rizikóját. A probléma o tt van, 
hogy az általános tévhit szerint csak 
az állandó, erőteljes fizikai ak tiv itás 
jár ezzel az előnnyel. Ezek a feltételek 
idősek szám ára nem ajánlhatók. Az 
újabb vizsgálatok azonban azt b izo 
nyították, hogy a fizikai aktivitás e lő 
nyeit a rendszeres, mérsékelt in ten z i
tású m ozgás is képes nyújtani (3-4 
mérföld közepes iramú séta 1 óra alatt). 
Ezek az eredmények bátoríthatják azo
kat az időseket, akik a rendszeres, in 
tenzív fizikai aktivitásra nem  a lka l
masak. Ezért szerencsétlen az a ny il
vánosság által támogatott hiedelem , 
hogy az egészség megőrzésére az 
aerobik és a fittnes programok alkal
masak, ahelyett, hogy propagálnák a 
sétát, a kertészkedést, a kuglizást, a 
társasági táncot.

A fizikai teljesítmény fiatal fe lnő tt
korban éri el a csúcsot és azután prog- 
resszíven csökken, amelynek m értéke 
individuális. A csökkenés az öregedés 
részjelensége. Az egészséges öregek 
izomtömege s vele együtt az izom erő 
is csökken. A csökkenés mértékét b e 
folyásolja a fizikai aktivitás hiánya, 
amely reverzibilis.

A testi kondíció romlása idős b e 
tegnél, am ely létrejöhet egy in terku r- 
rens betegségnél, olyan változást e red
ményezhet, hogy egy korábban ö n 
magát ellátni képes beteg m ások  
segítségére szorul. Igazolható viszont,

hogy az elvesztett testi kondíció 
visszanyerhető rendszeres fizikai tré 
ninggel, még extrém  idős korban is. A 
rendszeres fizikai aktivitásnak egyéb 
előnyei is vannak. Lassul az osteopo
rosis folyamata, csökken az elesések 
száma, javul a depresszió. Nem lehet 
lebecsülni a csoportos foglalkozások 
jó hatását sem , hiszen a társtalanság 
és az izoláltság gyakori az idős em be
reknél.

Mindezekhez társadalm i szemlé
letváltozás is szükséges. Jó szándékú 
hozzátartozók gyakran lebeszélik idős 
hozzátartozóikat az önálló fizikai ak
tivitásról. A szociális gondoskodás 
egy része sietteti a fizikai teljesítőképes
ség csökkenését és a kórházi személyzet, 
de a hozzátartozók is szívesebben el
végzik időhiány m iatt azokat a felada
tokat, amiket az idős beteg is el tudna 
végezni, ha lassúbb tem póban is.

Az egészséget nem  lehet garantál
ni. Egészséges öregkorhoz szerencse 
és genetikai adottság  szükséges, ame
lyek az orvosi beavatkozás számára 
nem hozzáférhetők. Az életmód-vál
toztatás azonban dön tő  jelentőségű a 
késői életkorban az élettartam ot és az 
egészségi állapotot illetően. A pana
szos időszak nem  eliminálható, de ki
tolható. K rónikus betegségben szen
vedő idős em berek továbbra is hosszú 
lejáratú gondoskodást fognak igé
nyelni. Azonban szükségük van olyan 
információkra, am elyek a helyes élet
módról adnak felvilágosítást. Ezek az 
információk ösztönözhetik  az időse
ket az életm ód-változtatásra, a fizikai 
aktivitásra.

A népesség öregedése sikertörté
net és bár sok a vita arról, hogy m i
ként lehet gondoskodni róluk, legalább 
olyan fontos kérdés, hogy miként le
het megőrizni az egészségüket.

Kara József dr.

Hematológia
Myelofibrosis myeloid metaplasiával.
Tefferi, A. (Division o f Hematology 
and Internal M edicine, Mayo Clinic 
and Mayo Foundation, Rochester, 
USA): N. Eng. J. Med., 2000, 342, 
1255-1265.

A myeloid m etaplasiával járó myelo
fibrosis (MMM) a krónikus myelo
proliferativ betegségek csoportjába 
tartozik. Klonális őssejtbetegség, ami 
ineffektiv erythropoesissel, az éretlen

granulocyta-előalakok felszaporodá
sával és dysplasticus megakaryocyta- 
hyperplasiával jár. A kóros myelopro- 
liferatio eredménye a reaktív myelo
fibrosis és az extramedullaris vérképzés 
(myeloid m etaplasia). Klinikailag 
progrediáló anaem ia, splenomegalia 
a vezető tünet, a perifériás vérben gra
nulocyta-előalakok és könnycsepp ala
kú vörösvérsejtek láthatók.

Myelofibrosis, illetve myeloid me
taplasia számos klonális hematológi
ai betegséghez társulhat. MMM alatt 
elsősorban az agnogen myeloid meta- 
plasiát (idiopathiás myelofibrosis) ért
jük, illetve azokat az eseteket, amikor 
polycytaemia verát és essentiális 
throm bocytaem iát követően alakul
nak ki MMM-re jellemző eltérések.

A kórkép patom echanizm usát ille
tően az X krom oszóm ához kötött gé
nek, a citogenetikai eltérések és a ras 
gén m utációinak vizsgálata egyértel
m űen igazolták, hogy a granulocyták, 
az erythroid és a megakaryocyta sejt
vonal kóros proliferációja monoklo- 
nális, azaz egyetlen őssejtből származik. 
A fibroblastok viszont poliklonálisak 
és funkcionálisan norm álisnak tűn
nek. Az MMM-re jellemző a csontvelői 
stromasejtek szám ának, az extracel- 
luláris mátrixfehérjék mennyiségének 
növekedése, a fokozott angiogenesis 
és az osteosclerosis. Úgy tűnik, hogy 
ezek az eltérések reaktívak, a kóros 
klón által nagy m ennyiségben termelt 
citokinek (platelet-derived growth fac
tor, calmodulin, transform ing growth 
factor ß, endothelial growth factor, 
basic fibroblast growth factor) hatá
sára  alakulnak ki.

A diagnózis első bizonyítéka a my- 
elophthisis a perifériás vérben. Ez utób
bi alatt leukoerythroblastosist (éret
len granulocyták + magvas vörösvér
sejtek) és könnycsepp alakú w s-eket 
értünk. A myelophthisis más kórké
pekkel (krónikus m yeloid leukaemia, 
myelodysplasiás szindróm a, lympho- 
m ák, plazmasejt-dyscrasia, metasztá- 
zisok) is járhat. Ezek elkülönítésében 
dön tő  a csontvelő m orfológiai és cito
genetikai vizsgálata. Aspirációval me
dulla rendszerint nem  nyerhető, ezért 
biopszia szükséges. Az MMM-re jel
lem ző a kollagénrostok felszaporodá
sa, a megakaryocyta-hyperplasia, az 
osteosclerosis és a tágult csontvelői 
sinusokban az intravascularis hae- 
m opoesis. Kezdeti fázisban a kolla- 
génrost-felszaporodása nem  mindig 
kifejezett. A citogenetika a krónikus 
m yeloid leukaemia és a myelodyspla-
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sia (5. és 7. kromoszóma eltérései ez 
utóbbiban) elkülönítésében lehet hasz
nos. Az akut myelofibrosis (megaka- 
ryoblastos akut leukaemia, M7) sú 
lyos pancytopeniával jár, rendszerint 
nincs splenomegalia és myelophthi- 
sis, valamint sok blast található a 
csontvelőben és a perifériás vérben. 
Az MMM gyakorisága 0,5-1,5/100 000.

A klinikai tünetek egyrészt a tu 
m ortöm eg és a hiperkatabolikus álla
pot (fogyás, fáradékonyság, éjszakai 
izzadás, hőemelkedés), másrészt a je
lentős splenomegalia következményei. 
Laboratóriumi eltérések anaemia, kis 
vagy nagy fehérvérsejt-, ill. throm bo- 
cytaszám, emelkedett LDH, leuko- 
erythroblastosis. Szövődmények: por- 
talis hypertensio, oesophagusvarix-vér- 
zés, lépinfarktus. Az extramedullaris 
haemopoesis ritkán a nyirokcsom ók
ban vagy a serosus felszíneken (pleura), 
tüdőben (pneum onia), urogenitalis 
rendszerben (haematuria), illetve a pa- 
raspinalis, epiduralis régióban (kom p
resszió) is előfordulhat.

Prognózisa nem  túl jó, a m édián 
túlélés 3,5-5,5 év. Az idős kor és az 
anaemia egymástól függetlenül is rö
vid túlélést sejtet. Rossz prognózisra 
utalnak továbbá a hyperkatabolikus 
tünetek, leukocytosis (>30x10 ), leu
kopenia, keringő blastok és promye- 
locyták nagy száma, throm bocytope
nia (clOOxlO9), karyotypus-eltérések. 
Ezen eltérések hiányában a médián 
túlélés általában 10 év fölött várható. 
A hepatosplenomegalia és a nem 
prognosztikus szerepe vitatott. A 
csontvelői hisztológiai eltérések prog
nosztikus szerepe csekély, kivéve a fo
kozott angiogenesist. Leukaemiás 
transzformáció a betegek 20%-ában 
alakul ki az első 10 év során.

A gyógyszeres kezelés döntően pal
liativ, nem növeli a túlélést. Az 
anaemia enyhítésére androgén, illetve 
kortikoszteroid terápia megpróbálha
tó, az esetek egyharm adában átm ene
tileg hatékony. Az erythropoetin 
rendszerint eredménytelen. A leuko
cytosis, a thrombocytosis és a prog- 
rediáló organomegalia kezelésében a 
hydroxyurea és az a-in terferon a leg
hatékonyabb. Splenectomia után k i
alakult thrombocytosis csökkentésé
re újabban a cladribin is szóba jön.

Szerzők 223 MMM-ben szenvedő 
betegüknél elvégzett splenectomia 
eredményét értékelték. A lép eltávolí
tásának indikációi: a splenomegalia 
okozta tünetek, portalis hypertonia, 
transzfúziós igényű anaemia és th rom 

bocytopenia voltak. Tartós kedvező 
hatást 67, 50, 23 és 0% -ban észleltek a 
fenti indikációk szerint. A periope
ratív mortalitás 9%, a m orbiditás 31 % 
volt, melyet vérzés, fertőzés és throm 
bosis okozott. A m édián túlélés 2 év, 
melynek során akut leukaem ia kiala
kulása (16%), gyorsan fokozódó he- 
patomegalia (16%) és extrém  throm 
bocytosis (25%) okoztak komoly 
nehézséget. Rövid túlélés várható 
thrombocytopenia, nem  hipercellulá- 
ris csontvelő, sok éretlen granulocyta 
és lépinfarktus esetében. A splenecto
mia javasolható: tüneteket okozó sple
nomegalia, portalis hypertensio és 
transzfúziós igényű anaem ia esetén. 
Ellenjavallt throm bocytopeniában.

A lép besugárzása az esetek több
ségében néhány hónapig (médián 6 
hó) csökkenti a léptáji fájdalmat. Ve
szélye a tartós cytopenia, ezért gon
dos követést igényel. Ismételhető, de 
irradiáció után splenectom ia a gyako
ri vérzés m iatt nem  végezhető.

Az allogén őssejt-transzplantációt 
az utóbbi időkig nem  nagyon alkal
mazták a fibrosisos csontvelőben a 
graft „m egtapadásának” nehézségei
től félve. Az elm últ évben közölt adat 
ezt a félelmet nem  igazolta: a beadott 
őssejtek a betegek 91%-ában „megta
padtak”. Komplett hematológiai re- 
misszió alakult ki. Az ötéves túlélés 
47%. A transzplantációs halálozás 27%. 
Anaemia és osteosclerosis esetén a 
transzplantációs eredm ények kedve
zőtlenebbek. Szerző egyelőre a fiatal, 
rossz prognózisú betegeknél ajánlja. 
Az autológ haem opeoticus őssejt
transzplantáció csak palliativ beavat
kozásnak tartható , csupán a prog
resszió csökkenése várható tőle. Ke
vés betegnél alkalm azták eddig.

A megakaryocyták termelte citoki- 
nek fibrosist okozó hatásának ellen- 
súlyozására is vannak  kezdeti stádi
umban lévő próbálkozások. ígéretesebb 
az angiogenesis gátlása a híres-hírhedt 
thalidomiddal, melynek például a mye
loma multiplex kezelésében szerepe 
lehet. MMM-ben az adatok még nem 
elegendőek a végleges állásfoglalás
hoz. Szerző szerint az egyes kezelési 
eljárások kombinációjával az elérhető 
terápiás eredm ények valószínűleg ja 
víthatók lesznek.

[Ref: A fo lyó ira t augusztusi szá
mában (N. Engl. J. Med., 2000, 343, 
659) két hozzászólás jelent meg a cikk
hez. Guardiola P. és mtsai kiegészítik 
az allogén őssejt-transzplantáció ered
ményeit újabb 11 beteggel és részlete

zik  a beadott őssejtek „megtapadását” 
és az akut graft-versus-host betegség 
kialakulását befolyásoló tényezőket. 
A beadott kis magvas sejtszám, az 
anaemia, az osteomyelosclerosis és ha 
a transzplantációt megelőzően nem 
történt splenectomia, rontják az őssej
tek „megtapadásának” esélyeit. A tel- 
jestest-besugárzás és az osteomyelo
sclerosis növeli az aku t graft-versus- 
host betegség kockázatát. A z ötéves 
túlélés lényegesen kedvezőbb 45 év 
alatti betegekben.

Benbassat J. a nagy m űtéti mortali
tás és morbiditás és rövid időtartamú  
előny m iatt vitatja a splenectomia lét- 
jogosultságát MMM-ben és csak kísér
leti stádiumban lévő beavatkozásnak 
tartja.

Szerző válaszában kifejti, hogy az 
allogén őssejt-transzplantáció ered
m ényei az egyéb kezelések mellett is jó  
prognózisú (fiatal, nem anaemiás, tü
netmentes) betegeknél a legkedvezőb
bek, akiknél a túlélés 10-15 év is lehet. 
A nagy transzplantációs mortalitás mi
a tt ezekben az esetekben nem könnyű 
a választás.

Kissé hasonló a helyzet a splenec- 
tom iá t illetően is. Szerző elismeri a je 
lentős műtéti m ortalitást és azt a 
tényt, hogy a splenectomia végül is 
csak palliativ beavatkozás, de az is 
kétségtelen, hogy az egyéb lehetőségek 
is csak hasonló célt szolgálnak. Ezért a 
beteg bevonása a döntés meghozata
lába itt nagy szerepet kap.]

Ujj György ár.

latrogén ártalmak
Akut pancreatitis -  5-aminoszalicil- 
sav (Mesalazin) mellékhatása külön
böző galénikus készítményekben.
Schwörer, H., Ram adori, G. (Zentrum 
Innere Medizin, Abteilung Gastroen
terologie und Endokrinologie, Uni
versitätsklinik Göttingen): Dtsch. Med. 
Wschr., 2000, 125, 1328.

A gyulladásos bélbetegségek terápiá
jában alkalmazott sulfasalazin a co- 
lonban bakteriális azoreduktáza hatá
sára Mesalazinra (5-aminoszalicilsav, 
5-ASA) és sulfapyridinre hasad. A 
mellékhatások (a betegek felében) a 
sulfonamid kom ponensre vezethetők 
vissza. Egyre több mellékhatást, he
patitiseket és pancreatitiseket közöl
nek a szakirodalom ban.
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A 34 éves nőbetegnek 15 h ó n ap p a l 
ezelőtt hasmenése lett. Az am bu láns 
colonoscopia és biopszia alapján  a co
lon disszeminált, diffúz gyulladása 
derült ki, de nem lehetett e ldön ten i, 
hogy Crohn-betegségről, vagy colitis 
ulcerosáról van-e szó. A széklet b a k 
teriológiai vizsgálata negatív volt, akár
csak az oesophago-gastro-duodenosco- 
pia. A beteg  napi 3x1 g M esalaszint 
(Salofalk) kapott, melynek h a tá sá ra  
állapota javult. Egy héttel a kezelés e l
kezdése u tán  erős, hátba sugárzó fá j
dalm ak jelentkeztek, ezért a kezelést 
m egszakította; két nap múlva á llap o 
ta je lentősen javult, fájdalmai m eg
szűntek, a széklet konzisztenciája is 
rendeződött; mivel panaszmentes vo lt 
az előírt gyógyszereket rendszertele
nül szedte. Újabb hasonló panaszok  
m iatt k e rü lt felvételre.

Vizsgálata alkalmával a nyelv b e 
vont, száraz, az alhas bal o ldala  
nyom ásérzékeny volt, a máj m eg h a
ladta a jobb  bordaívet, rectalis vizsgá
lat alkalm ával fájdalmat jelzett, a 
széklet híg volt. Laboratóriumi leletei 
közül a szérum  fibrinogén-, a C -reak- 
tív protein-szintje, a fehérvérsejt-, a 
throm bocytaszám  a normális értéke t 
meghaladta, a szérumkálium szintje 
viszont csökkent volt.

Hasi UH-vizsgálat alkalmával a co 
lon tájékán a bélfal megvastagodott, 
az egyéb hasi szervei, így a pancreas 
nem m u ta ttak  eltérést. Colonoscopia 
alkalmával pancolitis derült ki, 
disszeminált fekélyekkel.

Az elváltozás szegmentálisnak b i
zonyult, különösen a colon descen- 
densben és a szigmabélben. M indezek 
alapján Crohn-betegség látszott a legva
lószínűbbnek. A kezelést infúziókkal, 
majd prednisolonnal és Mesalazin- 
beöntésekkel folytatták (2x2 g/d) 
protonpumpa-inhibitorral, mint ulcus 
profilaktikum m al kiegészítve. A b e 
teg állapota m egint javult, fájdalmai 
megszűntek, a széklet és a kóros lab o 
ratórium i értékek rendeződtek. Tíz 
nappal a kezelés elkezdése után erős, 
tompa, hátba sugárzó fájdalmakról 
számol be, melyek hasonlóak voltak az 
egy év előttihez. A szérumamiláz- és 
lipáz koncentráció a normális többszö
röse, thrombocytaszám ismét magas 
volt. UH-vizsgálat alkalmával a panc- 
reasfej megnagyobbodást mutatott. A 
prednisolon és a Mesalazin elhagyása 
után egy héten belül meggyógyult, la
boratóriumi értékei rendeződtek.

Az esetből az a tanulság szűrhető 
le, hogy az 5-ASA a galénikus készít

ményektől függetlenül is képes akut 
pancreatitis kiváltására és szinte egé
szen biztos, hogy a legelső alkalom 
mal is ez állott a panaszok m ögött, 
mivel a beteg a Mesalazin elhagyása 
után meggyógyult. 1999-ben 29 ha
sonló esetről szám oltak be és a has
nyálmirigy-gyulladás a terápia első 
hónapjában alakult ki.

Az 5-ASA indukálta pancreatitis 
dózistól független túlérzékenységi re
akcióra vezethető vissza és reexpozí- 
ció alkalmával az intervallum rend
szerint rövidebb; elképzelhető, hogy 
az ismertetett esetben ennek eltérő 
galénikája játszott szerepet.

Bán András dr.

Indomethacin által kiváltott pszichó
zis. Tharum aratm an, D. és mtsai 
(Department o f Eldary Care, Lister 
Hospital, Stevenage, Herts, Egyesült 
Királyság): Postgrad. Med. J., 2000, 
76, 736.

A 88 éves férfinak jellegzetes köszvé- 
nyes panaszai m iatt napi 4x50 mg 
indomethacint (a továbbiakban: /.) 
rendeltek. Felesége a gyógyszerszedés 
másnapján észlelte, hogy visszahúzó- 
dóvá és kedélytelenné vált, majd 5 nap 
múlva kórházba került, agitatív maga
tartása és azon meggyőződése miatt, 
hogy élete rövidesen véget fog érni. 
Kórelőzményében (1995) olfactoricus 
hallucináció szerepel, mely egybeesik 
azzal az időszakkal, m ikor naponta 
3x25 mg z'.-t szedett. Az akkori EED és 
CT nem m utatott kórosat. Pszichiát
riai megbetegedésről nem  tud, de 
migrén, transitoricus • ischaemiás 
attackok, sőt enyhe stroke fellelhető 
anamnézisében. Jelenlegi felvételekor 
a beteg pszichésen agresszív és agita
tív, emellett bizalmatlan s az a rögesz
méje, hogy a körülötte levők ártalmára 
vannak. Vizsgálatakor sem köszvé- 
nyes jeleket, sem biokém iai eltérést 
vagy gyulladásos markereket nem ta
lálnak; CT-vel korának  megfelelő agy
sorvadást mutattak ki. A kórelőzmény 
m iatt az /.-szedést felfüggesztették, s 
helyette kevés haloperidolt adtak. Ez
után  a beteg tájékozottá vált, jó kogni
tív  funkcióval. Egy hónap  múlva talál
koznak ismét vele, m ert köszvényes 
panaszainak fellobbanása m iatt napi 
4x50 mg-os adagban ism ét szedte az 
z’.-t; ekkor újból visszahúzódóvá és le- 
vertté  vált, majd a 6. napra paranoid 
eszm éket hangoztat személyi bizton

ságával kapcsolatban s később ag
resszív is lesz (jóllehet, intézetbe ér
kezésekor tudata  még teljesen tiszta 
volt). A kezelés ism ét az /. halo- 
peridollal való helyettesítése; köszvé- 
nye miatt viszont colchicint kap. így a 
beteg 5 nap m úlva panaszmentesen 
távozik s otthon is egyensúlyban volt 
féléven át. Ekkor köszvénye újabb fel- 
lobbanásakor -  végre okulva az eddi
giekből -  sikerül a pszichés tüneteket 
elkerülni, m ert a betegnek csak 
colchicint adnak.

A kiterjedten használt /. gastroin- 
testinalis és renalis mellékhatásai 
közismertek; a ritkább központi ideg- 
rendszeri effektusa viszont kevésbé. 
Ezek: kognitív diszfunkció, depresszi
ós deperszonalizáció, hallucináció és 
pszichózis. Bár az utóbbi a ritkább, 
mégis jelentős, m ert ez az /. okozta 
legkomolyabb központi idegrendsze
ri mellékhatás. E m ellékhatások idős 
korban gyakoribbak s gyakran keve
rednek más kórképekkel, főleg demen- 
tiával. Az első /.-pszichózist 1977-ben 
írták le, szintén olfactoricus halluci- 
nációval együtt. Az eddigi ilyen bete
gek többsége idős és előzetes pszichi
átriai betegségben nem  szenvedő volt. 
E betegeken /. szedésekor gyakran vi
zuális hallucináció is fellépett s m ind
annyian rendbejöttek a készítmény 
szedésének elhagyásakor. A 80-as évek
ben ezen f.-okozta mellékhatásokat 
más nem szteroid gyulladáscsökkentők 
hatására is közölték. Bár az /.-pszichózis 
etiopatogenezise nem  ism ert, lényeges, 
hogy a gyógyszerhez hasonlóan a 
szerotoninban is van indolcsoport. 
M ások a prosztaglandinok és neutro- 
transzm itterek esetleges szerepét tag
lalják. Az is igaz, hogy az i. csökkenti 
az agyi vérátáramlást.

A szerzők betegének kórrajza ha
sonlít a többi ilyen leíráshoz, s ezektől 
csak abban különbözik, hogy betegük 
három szor is megpróbálta az Z. szedé
sét, s a kóros tünetek az ő esetében is 
mindannyiszor m egszűntek a gyógy
szer elhagyására.

Lényeges az is, hogy ez a mellékha
tás valószínűleg dózisfüggő; erre utal 
az eddigi 14 ilyen észlelés. Fontos a 
m ellékhatás ismerete az egyre növek
vő idős népesség kezelése szem pont
jából is, valamint azért, m ert az í. 
okozta központi idegrendszeri mel
lékhatások eléggé szűk körben ism er
tek. Lényeges, hogy az /.-1 idős korban 
kisebb adagban és fokozott ellenőr
zéssel adjuk.

M ajor László dr.
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Tej-alkáli szindróm a -  szokatlan szö
vődménnyel. George, S., Clark, J. D. 
és mtsai (Addenbrokes Hospital, 
Cambridge, Egyesült Királyság): Post
grad. Med. J„ 2000, 76, 422.

A 44 éves nőt sürgősséggel vették fel,
2 napja fennálló diffúz hasi fájdalom 
és hányás miatt. Kórelőzményében 
vesekövesség szerepelt. Ekkor urea- 
és elektrolitszintje normális volt, de 
jobb veséjében csökkent kontraszt- 
anyag-ürülést találtak. Távozásakor 
gyógyszerszedési javaslatokat nem ka
pott. Jelenlegi vizsgálatakor elhízást, 
kiszáradást, álmosságot és 110/min 
szaporaságú érverést észleltek, lázta- 
lanság és 160/100 Hgmm-es vérnyo
m ásérték mellett. Hasa kiterjedten ér
zékeny volt, peritonitises tünetek nél
kül. Laboratórium i vizsgálatakor 11,4 
mmol/l-es ureaszintet (norm.: 2,5-6,7), 
enyhén emelkedett vércukor- és alka- 
likus foszfatáz-értéket, valamint 216 
pmol/l-es kreatinin- (norm.: <120), 
3500 E/l-es amiláz- (norm.: <220) és 
4,0 mmol/l-es korrigált kalciumszin
tet észleltek (norm.: 2,2-2,7), 23 500-as 
leukocytosis mellett. UH-vizsgálattal 
nem találtak máj- és epehólyag-elté
rést; ugyanakkor mindkét veséje hyd- 
ronephrosisos volt. A beteget heveny 
hasnyálmirigy-gyulladás m iatt inten
zív részlegre helyezték át, ahol 3 nap 
múlva sikerült rendezni hypercalcae- 
miáját. A m ár általános osztályon el
végzett iv. urográfia nem m utatott 
kövességet; UH-vizsgálattal ép mellék
pajzsmirigyeket találtak a thyreoidea 
m ultinodularis strum ája mellett. A 
PTH-szint a normális alsó határán volt, 
utalva arra, hogy nem parathyreoidea 
eredete van a hypercalcaemiának. Ek
kor sikerült kideríteni, hogy a beteg 
rendszeresen szedett nagymennyisé
gű kalciumot tartalmazó antacidumot: 
az utóbbi 3 évben hetente 70 Rennies 
tablettát, melynek mindegyike 680 mg 
kalcium -karbonátot tartalm azott s 
így ebből naponta 4,5 g került be szer
vezetébe. (Volt ulceratio nélküli nyelő- 
csőrefluxa is.)

A tej-alkáli szindrómát először 
Sippy írta le 1915-ben az alábbi triász
ban: hypercalcaemia, alkolosis és ve- 
selaesio. Nem ritka a hypercalcaemia 
okozta másodlagos hasnyálmirigy-gyul
ladás, de a szerzők ezek közül egyetlen 
olyan közleményt találtak, melyben 
az etiológia tej-alkália szindróm a 
volt (1994-ben): ebben az esetben is a 
beteg saját magának „rendelte” a napi
3 g kalciumot.

A tünetcsoport kialakulását előse
gíti például egyidejű renalis tubularis 
dysfunctio (m int saját észlelésükben 
is); igaz, a H2-blokkolók elterjedése 
m iatt ma m ár e szindróma ritka. Ha 
mégis előfordul, akkor elsősorban nem 
a gyomorégés miatti alkáliaszedés vált
ja ki, hanem  az osteoporosistól való -  
napjainkban gyakori -  félelem. Egy 
közlés szerint 1990-93-ban 7 tej-al
káli szindróm át észleltek, ez az összes 
súlyos hypercalcaemiás eset 12%-át 
tette ki. E kórképre fel kell figyelni, 
m ert esetleges életveszélyes szövőd
ménye m iatt intenzív kezelésre lehet 
szükség. A tünetcsoport mielőbbi fel
ismerése érdekében fontos a részletes 
és célzott kórelőzmény-felvétel, külö
nös tekintettel az esetleges öngyógy- 
szerelés felderítésére.

Major László dr.

Immunológia
A HLA rendszer. 2/2. rész. Klein, J. és 
Sato, S. (M ax-Planck-Institut für Bio
logie, Abteilung Immungenetik, Tübin
gen, Germany): N. Engl. J. Med., 2000, 
343, 782-786.

Az ember rendszerint akkor kerül o r
voshoz, ha valamelyik szerve, szerv- 
rendszere nem  működik megfelelően. 
A HLA rendszer legnagyobb problé
m áit az I. és II. osztályba tartozó gé
nek csökkent sejtfelszíni expressziója 
okozza, melyért leggyakrabban más, 
az expressziót befolyásoló gének a fe
lelősek. HLAI-hiánytaTAP (transpor
ter associated with antigen proces
sing) gének, TAPI és TAP2 okoznak, 
melyek feladata, hogy az antigénbe
m utatás során a citoplazmában kelet
kező peptideket az endoplazmatikus 
retikulumba szállítsák, ahol találkozva 
a HLAI molekulákkal, együtt expresszá- 
lódnak. TAP1- és/vagy TAP2-hiányban 
ez nem következik be és a sejtfelszí
nen csak a normál antigénszint 
1-3% -a jelenik meg. Ennek eredm é
nye gyermekkorban a légutak gyakori 
bakteriális infekciója, a tüdőszövetek 
degradációja, hörgőtágulat, melyek 
végső soron légzési elégtelenséghez 
vezethetnek. A HLA II. osztály definí
cióját pedig azok a gének okozzák, 
amelyek a transzkripcióért felelősek.

A betegségek egy része a HLA régi
óban található, az I. és II. osztály spe
cifikus alléljeihez kapcsolódó gének 
abnorm ális működéséből ered. A

narcolepsia napközben fellépő ál
mossággal és rövid ideig ta rtó  alvási 
roham okkal járó állapot. A betegség a 
hypocretin2-receptort (HCRTR2) kó
doló gén defektusából ered. A hypo- 
cretinek olyan neuropeptidek, ame
lyeket a laterális hypothalam us neu- 
ronjai termelnek s norm ális esetben a 
receptorhoz kapcsolódnak. Mutáció mi
att ezek egyike nem funkcionál meg
felelően narcolepsiában szenvedő be
tegeknél.

A HFE gén eredetileg egy olyan 
HLAI a-láncot kódol, am ely elvesz
tette peptidkötő képességét, így az 
im m unválaszban nem vesz részt. Vi
szont van más funkciója, mivel komple
xet form ál a transzferrin-receptorral 
s így befolyásolja a vasat hordozó 
transzferrin kapcsolódását, ezáltal az 
intestinalis sejtek vasfelvételét az élel
miszerekből. 60-70 generációval ez
előtt egy kelta ősben m utáció  történt: 
az a3  dómén 282-es pozíciójában ti- 
rozin került a cisztein helyére, meg
változtatva a lánc konform ációját. így 
az a-lánc  nem képes együtt expresszá- 
lódni a transzferrin-receptorral s a re
guláié funkció megszűnésének ered
ményeképpen a haemochromatosisban 
szenvedő páciensek sejtjei a normális 
mennyiség 2-3-szorosát abszorbeál
ják  az élelmiszerekből.

Fertőző betegségeknél a HLA m o
lekulák megkötik a kórokozókból szár
mazó, antigénprezentálás révén kelet
kezett peptideket s megfelelő T-sejt- 
klónok aktiválásával létrejön az im
munválasz. Bizonyos HLA allélkom- 
binációval rendelkező egyének érzé
kenyebbek lehetnek fertőzésekre, mint 
m ások. Gambiában, ahol gyakoriak a 
Plasmodium falciparum által okozott 
m aláriás megbetegedések, viszonylag 
kevés a halálos szövődm ény. A popu
láció HLA-tipizálása 25%-os HLA-B*53 
előfordulást mutat az egészségesek és 
enyhe maláriás betegségben szenvedő 
gyerekek között, míg ez az arány csak 
15% a súlyosan fertőzöttek között. Ez 
azt sugallja, hogy az alléit hordozók 
között 40%-kal kisebb a súlyos fertő
zés kockázata. A több i szaharai or
szágban más HLAI és HLAII gének 
érin tettek  a m alária elleni védekezés
ben. Általánosan elm ondható , hogy 
azon egyének ellenállóbbak egy fer
tőzéssel szemben, ak ik  heterozigóták 
a fertőző betegséghez asszociált HLA 
allétokban, mivel egy heterozigóta 
szélesebb tartom ányban  képes pep
tideket prezentálni a T-sejtek számá
ra.
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Genetikai tanulm ányok azt m utat
ták, hogy bizonyos HLA allélekhez na
gyobb gyakorisággal társu lnak  bizo
nyos autoimmun betegségek. Az egyik 
legtöbbet emlegetett példa a HLA-B27 
és a spondylitis ankylopoetica kap
csolata. A betegségben szenvedők 
90%-a hordozza ezt az alléit, m iköz
ben egészségesekben a gyakoriság 
csak 9%, azaz a betegség valószínűsé
ge tízszeres az alléit hordozók között. 
Direkt bizonyítékot transzgénikus ál- 
latm odellek szolgáltatnak az auto
im m un betegségek és a HLA rendszer 
kapcsolatára: olyan patkányoknál, 
amelyek együtt hordozzák a HLA-B27 
és a ß2-mikroglobulin génjét, spondy- 
loarthropathiára emlékeztető gyulla
dást tapasztaltak. Az au to im m un be
tegségek és a HLA rendszer kapcsola
ta azonban még nem tisztázott. A 
thym usban csak a saját struk tú rákat 
legerősebben felismerő T-sejt-klónok 
szelektálódnak, a m egm aradókat egy 
eddig ismeretlen mechanizmus kon t
rollálja. Ha ez meghibásodik, a T-sej- 
tek saját peptidek révén is aktiválód
hatnak. Ezek forrása például a II. 
típusú kollagén rheum atoid arth ritis
ben vagy az acetilkolin-receptorok 
m yasthenia gravisban.

Nem ism erjük a HLA rendszernek 
a rákos folyamatok kialakulásában 
betöltött szerepét sem. A tum orsejtek 
nagyszámú olyan fehérjét term elnek, 
amilyent a normális sejtek nem . Az 
ezekből származó peptidek kötődnek 
a HLA molekulákhoz, de a citotoxi- 
kus T-sejt-válasz nem elég hatékony. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy a tu 
m orsejteken nem, vagy csak alacsony 
számban expresszálódnak HLA anti
gének.

Transzplantációnál az okozhat prob
lémát, ha a HLA rendszer túl jól funk
cionál. Ha a donor és a recipiens ge
netikailag különbözik, sok T-sejt-klón 
aktiválódik és a graft kilökődhet. A 
recipiens lymphocytáinak T-sejt-re- 
ceptora felismeri a donor HLA m ole
kuláit a graft antigénprezentáló sejt
jein (direkt felismerés), ill. a saját an 
tigénprezentáló sejtjein (indirekt 
felismerés). Az első esetben a T-sejtek 
többsége a peptidkötő „zseb”-ben kö 
tött pepiidet is felismeri, más részük 
viszont nem. Indirekt esetben a 
peptidek a graftról felszabaduló HLA 
molekulákból származnak. A HLA 
identikus pároknál a donor eredetű  és 
a recipiens eredetű peptidek kü lön 
bözhetnek a gének mutációja m iatt. 
Ezeket a kis különbségeket a reci

piens T-sejtjei m int minor hiszto- 
kom patilibitási antigéneket ism erik 
fel s például csontvelő-transzplantá
ciónál kilökődéshez vezethetnek.

A HLA rendszer ismerete segítheti 
az im m undiagnosztikát és az im m un
terápiát. A T-sejt-receptor és a ligan- 
dok közötti gyenge kölcsönhatás erő 
síthető aggregált ligandokkal, így a 
HLA-peptid komplexek kapcsolódása 
a T-sejt-receptorhoz bizonyos m ód
szerekkel m ár láthatóvá tehető, m ér
hető. HLAI tetram erekkel, HLAII di- 
merekkel nagy számban sikerült 
kim utatni CD4+ és CD8+ T-sejteket 
akut és k rón ikus gyulladásokban. Az 
im m unterápiában számos próbálko
zás történik a HLA-peptid komplexe
ket alapként használva. így ism ertek 
próbálkozások vakcina-előállításra, au- 
toreaktív T -sejtek válaszképtelenné 
tételére, a citotoxikus válasz erősíté
sére tum oros betegségeknél, alloanti- 
gén-specifikus tolerancia kifejleszté
sére transzplantáltaknál.

A HLA rendszer genetikai, b ioké
miai és funkcionális szempontból igen 
bonyolult. M egismerése, megértése 
azonban a távlatokban számos klin i
kai alkalm azásra nyújt lehetőséget.

Csípő István dr.

Intenzív betegellátás
A traum ás koponyasérülés. Ghajar, J. 
(Brian Traum a Foundation and Weill 
Medical College o f  Cornell Univer
sity, New York, NY, USA): Lancet, 
2000, 356, 923-929.

A súlyos koponyasérülés (SKS) terü 
letén az elmúlt 25 évben elért halálo
záscsökkenés és kimeneteljavulás az 
„oxigenizált vér átpréselése a duzzadt 
agyon” m egközelítésnek köszönhető. 
(Súlyosnak nevezzük a koponyasérü
lést, ha újraélesztést, első ellátást kö
vetően a Glasgow kóm a skála (GCS) 
érték 3-8, közepesen súlyosnak, ha 
GCS 9-13, és enyhének, ha GCS 
14-15.) A SKS-t szenvedő betegeknél 
jelentős az artériás hypotensio, a 
hypoxaemia és az agyduzzadás veszé
lye. A cikk két bizonyítékokon alapuló 
dokumentum ism ertetésén keresztül 
foglalja össze az elsődleges ellátás és 
az intenzív terápia jelenlegi elveit, 
hangsúlyozva a szervezési kérdések 
fontosságát.

A sérülés pillanatában kialakuló 
elsődleges károsodást több-kevesebb

másodlagos károsodás követhet, mely 
a kórházi halálozás fő oka. Hypoxia és 
hypotensio gyakorta még a kórházba 
érkezés előtt jelentkezik. Felmérések 
szerint a hypoxia (oxigénszaturáció 
<90%) előfordulása gyermekben 13%, 
felnőttben 27-55%. A hypotensio 
(szisztolés vérnyomás <90 Hgmm) 
16%-ban a kórházba szállítás előtt, 
32%-ban a későbbi sebészi beavatko
zások alatt felnőttekben és gyerme
kekben egyaránt kialakulhat. Egyetlen 
hypotensiós epizód is növeli a m orbi
ditást, megduplázza a m ortalitást. Az 
agyödéma és a következményes ko
ponyaűri nyomásfokozódás (IC Pt), 
valam int a csökkent perfúziós nyo
más (CPP) egyrészt agyi ischaemiá- 
hoz, másrészt beékelődéshez vezethet. 
Az eddig kipróbált, számos neuro- 
protektív szer nem váltotta be a re
ményeket SKS-ben a másodlagos ká
rosodások hatásának feltételezett 
csökkentésével és nem javította a ki
menetelt sem.

Prehospitális kezelés útm utatói 
(www.braintrauma.org és táblázat). 
Az intubálás izolált SKS esetén 50%- 
ról 23%-ra, az összes traum ás sérült 
tekintetében pedig 36%-ról 26%-ra 
csökkenti a halál kockázatát. Intubá- 
láshoz rövidhatású izomrelaxánsok 
alkalmazása kedvező hatású.

A sokk (szisztolés vérnyomás <90 
Hgmm) megelőzése, gyors diagnosz
tizálása és kezelése elengedhetetlen. 
Oka leggyakrabban vérzés. Felnőttek
nél a kezdeti terápia 2 liter Ringer 
lactate vagy fiziológiás sóoldat. Több 
vizsgálat kedvezőbb túlélést és maga
sabb vérnyom ást mutatott, ha hyper- 
toniás sóoldattal történt a kezdeti vo
lum en helyreállítása. Más vizsgálatok 
csak GCS <9 esetén m utatták a hyper- 
toniás sóoldat kedvező hatását. Emel
lett a hypertoniás sóoldat csökkenti 
az ICP-t IC P t esetén.

A hiperventiláció (HV) hypocap
nia indukálta vazokonstrikció révén 
az az ICPT-t azonnal csökkenti. En
nek ellenére nincs bizonyíték arra, hogy 
a profilaktikus HV javítaná a kim ene
telt, sőt a tartós HV gátolhatja a fel
épülést. A sérülést követő első órák
ban  az agyi vérátáramlás alacsony és 
ezt a HV ronthatja. Viszont, ha a hy
potensio és a hypoxaemia rendezése 
után  is fennállnak a beékelődés jelei, 
átm eneti HV hasznos lehet.

A szervezett, összehangolt részek
ből álló sürgősségi ellátó rendszer ja
vítja a SKS szenvedett betegek felépü
lését. Alapvető, hogy egyenesen a
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1. táblázat
GCS

szemnyitás 

verbális válasz 

motoros válasz

pupillák

kezelés

szállítás

ENYHE-, KÖZEPES KS SÚLYOS KS (KÓMA)

spontán, hangra, fájdalomra

I
legalább szavakat mond 

bármilyen

bármilyen

T
oxigénadás

GCS 14-15 SÜRGŐSSÉGI 
OSZTÁLY

GCS 9-13 TRAUMAKÖZPONT

fájdalomra sincs 

hangadás, vagy az sem

fájdalmat
lokalizál, elhúz, extensio flaccid 

flexió

= reagál *> tág 
nem reagál

-r
1T

intubálás*/
normoventilálás*

intubálás*/
hiperventilálásy

EMELT SZINTŰ 
TRAUMAKÖZPONT+

* oxigenizálás és lélegeztetés, ha intubációs lehetőség n incs;x légzésszám: felnőttnél 10/min, 
gyermeknél 20/min, csecsemőnél 25/m in;y légzésszám: felnőttnél 20/min, gyermeknél 30/min, 
csecsemőnél 35/m in;+ 24 h komputertomográfia (CT) műtő-, és idegsebész-készenlét, valamint 
ICP-mérés és kezelés lehetősége az amerikai ajánlás szerint

sérülés súlyosságának megfelelő sze
mélyi és tárgyi feltételekkel rendelke
ző kórházba szállítsák a sérültet (lásd
1. táblázat). Ha ez lehetetlen, akkor is 
biztosítani kell a megfelelő oxige- 
nizációt és vérnyomást a traum aköz
pontba érkezésig. Az USA és India 
sürgősségi rendszerének összehason
lítása kim utatta, hogy Indiában két
szerese a SKS halálozásának kockázata. 
Ugyanezt igazolta Oregon állam ban 
és Quebecben a traum arendszer k i
alakítása, melyet követően felére csök
kent a halálozás.

Hospitalis kezelés útmutatói. USA- 
beli (1995) és európai (1999) felm éré
sek m utatják, hogy országokon belül 
és országok között is nagy a különb
ség a monitorozásban és az ICPT ke
zelésében. Amerikai és hasonló ta r
talm ú európai útm utató keletkezett, 
hogy a SKS kimenetele az egységes 
kezelésen alapulva javuljon.

A CT-vizsgálatot csak a hypoxia és 
a hypotensio rendezését követően ér
demes végezni. A contusióhoz társuló 
frontalis, temporalis vérzéseket el kell 
távolítani, ha tartós ICPT, vagy tö 
meghatást fejtenek ki. Ha az acut sub- 
duralis haem atom át a sérülés után 4 
órán túl evakuálják, a halálozás 90%. 
Míg 4 órán belül csak 30% és további 
70% m ortalitáscsökkentést jelent, ha 
2 órán belül tö rtén ik  az eltávolítás.

SKS-hez csatlakozó CT-elváltozá- 
sok esetén 50%-nál nagyobb az esély, 
hogy ICPT alakuljon ki. Ugyanez a 
helyzet olyan SKS alkalmával is, am i
kor ugyan nincs CT-eltérés, de a kö
vetkezők közül legalább kettő előfor
dul: 40 évnél idősebb beteg, egy- vagy 
kétoldali extensio, illetve a szisztolés 
vérnyomás <90 Hgmm. Az ICPT mo- 
nitorizálása és kezelése önmagában is 
fokozza a kedvező esetekben alacso
nyabbat is. Tartós ICPT esetén ism é

2. táblázat

ICP <25 Hgmm ICP >25 Hgmm Beékelődés

Normovolaemia 
(CVP 5-10 Hgmm)

+ + +

Artériás középnyomás 
(>90 Hgmm)

+ + +

CPP
(s 70 Hgmm)

+ + +

Liquordrenázs + + +
PaC02 35 30-35 25-30
Mannitol - ± +
Szedálás/
Relaxálás

+ +

telt CT javasolt a növekvő, vagy újon
nan keletkezett laesiók kizárására. A 
kam rakatéter a m onitorozás legaján
latosabb eszköze, m ert pontos, olcsó, 
és alacsony a szövődm ényráta és egy
ben  kezelésre is használható. Ha a 
CPP >70 Hgmm, jelentősen csökken a 
halálozás. CPP >70 H gm m  érdekében 
normovolaemiát ta rtunk  fenn centrá
lis vénás katéter segítségével. Ennek 
hatástalansága esetén alfa-agonista 
szerekkel kiegészítve azonban  emeli a 
tüdőszövődmények szám át.

Az ICPT kezelésének eszközei al
kalmazási sorrendben: kam rai liquor- 
drenázs, hiperventiláció, ozmodiure- 
tikum , nagy dózisú barb iturát, de- 
kompresszív craniectom ia.

Agresszívebb és prolongált HV-t a 
hospitális kezelés szakában nem al
kalm azunk a lehetséges kedvezőtlen 
hatásai miatt. ICPT-vel rendelkező 
betegek 20%-ánál az agyi metaboliz- 
m ushoz képest fokozott vérátáram- 
lást találtak, ami HV-val csökkenthe
tő, de nincs bizonyíték arra, hogy a 
HV ilyen esetekben kedvezően befo
lyásolná a kim enetelt. P aC 02 <30 
Hgmm mértékű HV csak juguláris 
oximetria m onitorozásával együtt 
ajánlható. A m annitol 0,25-1 g/kg dó
zisban, intermittálva, a szérumozmo- 
laritás ellenőrzése és a normovolae- 
mia megtartása m ellett alkalmazható. 
Gyógyszeresen nem  befolyásolható 
ICPT esetén a dekom presszív craniec
tomia is m egpróbálható. Egyes szer
zők igen kedvező eredm ényekről szá
molnak be. Nagy dózisú barbiturát csak 
hemodinamikailag stabil betegen, fel
épüléssel kecsegtető sérülés esetén, 
egyéb kezelések kim erülésekor javall- 
ható. A korai hypotherm ia egy multi
centrikus tanulm ányban nem bizo
nyult hatásosnak. A profilaktikus 
antiepileptikus gyógyszerelés és glu- 
kokortikoid adása sem ajánlható 
(lásd 2. táblázat).

Prognózis. A 24 órán  belüli prog
nózisjelzőknek a hozzátartozók tájé
koztatása és a korlátozott erőforrások 
használata szem pontjából van jelen
tősége. A rossz kim enetel következő 
korai jellemzőit sorolják fel: újra
élesztés utáni GCS 3 -9  esetén az érték 
egyenesen arányos a kimenetellel, ma
gasabb kor (60 év felett) esetén emel
kedik a halálozás, felvételkor hypo
tensio, fénymerev és tág pupillák, 
felvételi CT-eltérések, m int agytörzs 
körüli cisternák hiánya, subara- 
chnoidealis vérzés, contusio vagy vér
zés okozta középvonal áttolás. A ret
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rospektív feldolgozásokból k ia lak íto tt 
prediktív modellek sajnos prospektive 
nem m utatkoztak használhatóknak.

Az elm últ 30 évben a m orta litás 
55%-ról 30%-ra, illetve az e lm ú lt pár 
évben 20%-ra javult az ICP és a CPP 
együttes kezelésével. Ezzel egyidőben 
nem igazolódott az a félelem, hogy  az 
intenzív kezelés előretörése csak  a ve
getatív túlélők számát növeli, m ert azok 
aránya stabilan 5-10% körül m ozog. 
A felépülés minősége a kezdeti és a 
m ásodlagos sérülésektől, a kezelés 
hatásosságától és valószínűleg a sé
rült genetikai adottságaitól függnek.

Futó Ju d it dr.

A klinikus és a 
laboratórium
Az immunszupprimáltak pneum óni- 
ája: A bronchoszkópia és az újabb d i
agnosztikus technikák szerepe. Ba-
selski, V. és mtsa (Departm ent o f 
Pathology, 899 Madison Ave., R oom  
576M, M emphis, TN 38163 USA): 
Semin. Respir. Infect., 2000, 15,
144-161.

Im m unszupprim áltak alsólégúti in 
fekciója esetén gyors etiológiai d iag 
nózisra, és mielőbbi megfelelő te rá p i
ára van szükség. A veleszületett és 
szerzett immunhiányos á llapo tok
ban, illetve az utóbbi alcsoportjaiban 
különböző patogénekre lehet szám í
tani. A diagnosztikus megközelítés 
nehéz, m ert a kórokok változnak és az 
előzetes antim ikrobás kezelés a m ik 
robiológiai leletek értékelését nehezíti.

A légúti fertőzések diagnózisa cél
jából mikroszkópos vizsgálat, tenyész
tés, antigénkim utatás, szerológia, v a 
lam int m olekuláris technikák alkal
mazása lehetséges. A m olekuláris 
technikák közül elsősorban a nukle- 
insav-hibridizációs tesztet végzik. Ez 
a módszer igen érzékeny, há tránya 
azonban, hogy nem alkalmas az in- 
fekció/kolonizáció elkülönítésére, v a 
lam int -  mivel specifikus vizsgálatról 
van szó -  csak a feltételezett diagnózis 
bizonyítására/kizárására alkalmas.

Etiológiai diagnózis felállítására 
alkalmas a noninvazív (köpet, naso- 
pharyngealis váladék) és az invazív 
m ódon (különböző bronchológiai 
módszerrel) nyert légúti váladék, vala
m int vér (tenyésztés, antigénmegha
tározás, molekuláris tesztelés), szérum 
(szerológiai vizsgálat), vizelet (an ti

génm eghatározás). Ha noninvazív 
módon megfelelő anyag nyerhető, 
először m indenképpen ennek vizsgá
lata alapján kell tájékozódni a leggya
koribb légúti kórokozók irányában. 
Amennyiben ez nem  lehetséges, bron
chológiai m ódszerrel vesznek anyagot, 
így a vizsgálati anyag kontam ináció
jának valószínűsége csökken, de a be
teg esetleges felülfertőzésének lehető
sége nő. Ha a bronchológiai úton 
nyert anyag vizsgálata nem inform a
tív és a beteg állapota romlik, illetve a 
kórokozó ism erete várhatóan terápiás 
következménnyel jár, im m unszup
primáltak esetében a nyílt tüdőbiop- 
szia végzése indikált.

E beteganyag kivizsgálása során 
hangsúlyozottan fontos a klinikus, a 
klinikai m ikrobiológus és a patológus 
szoros együttm űködése. Az adott la
boratórium ban elvégezhető vizsgála
tok értékét, költséghatékonyságát és a 
további terápiával kapcsolatos lehet
séges hatását kell mérlegelni és ezek 
alapján megfelelő diagnosztikus pro
tokollt kidolgozni. A protokoll köve
tése azonban nem  lehet merev, szük
ség esetén a kivizsgálás menetét 
rugalmasan változtatn i kell.

Károlyi Alice dr.

Nosocomialis pneumóniák (NP) labo
ratóriumi diagnózisa. Mayer, J. (Over- 
ton Brooks VAMC /111 ID/, Depart
ment of Medicine, 510 East Stoner 
Ave., Shreveport, LA 71101, USA): Se
min. Respir. Infect., 2000,15,119-131.

NP-nek nevezzük azt a tüdőgyulla
dást, amely 48 órával a kórházi felvé
tel után alakul ki és a felvétel idején 
lappangó fertőzés kizárható. Az NP az 
USA-ban a m ásodik  leggyakoribb 
kórházi fertőzés, am ely legtöbbször a 
gépi lélegeztetetteknél fordul elő. Az 
NP mortalitása 20-50%. Általában bak
teriális fertőzés okozza, éspedig Gram- 
negatív baktérium ok és S. aureus. Az 
anaerobok és a vírusok etiológiai sze
repe nem pontosan ism ert. Az NP kó- 
rismézése nehéz, a post m ortem  vizs
gálatok szerint a téves diagnózisok 
aránya 29-38%.

Az oki kórisme m eghatározására 
alkalmasak a légúti váladékok (köpet, 
endotrachealis aspirátum , bronchosz- 
kóposan vett anyagok), vér, endo
trachealis és transthoracalis aspirátum. 
A mintavételt lehetőleg az antim ikro
bás kezelés megkezdése, illetve az an
tibiotikum-váltás előtt kell végezni.

A légutakból származó anyagok 
vizsgálatát célszerű a sejtösszetétel vizs
gálatával kezdeni. A kvantitatív tenyész
tés a szemikvantitatív módszernél jobb, 
segítségével a kolonizáció és infekció 
között is különbséget lehet tenni.

A különböző' vizsgálati anyagok di
agnosztikus értéke

-  Vértenyészet: szenzitivitása ala
csony (8-20%), de pozitív eredménye 
igen értékes információ. Minden NP-s 
betegnél el kell végezni.

-  Köpettenyésztés: nem  specifikus 
és eredménye nem  prediktív az etio
lógiai ágensre, mivel a pozitivitást gyak
ran kolonizáció okozza.

-  Endotrachealis aspirátum: könnyen 
elvégezhető, rizikó nélküli anyagvéte
li módszer. Sajnos az infekció és a ko- 
lonizáció/kontam ináció ez esetben is 
nehezen különíthető el. Hátránya, 
hogy az anyagvétel és a feldolgozás 
m ódszere nem standardizált, vala
m int, hogy -  újabb vizsgálatok szerint 
-  eredménye gyakran nem  reprodu
kálható.

-  Védett kefével vett m inta szenzi
tivitása, illetve specificitása a tüdő- 
biopsziás anyag hisztopatológiai vizs
gálatához képest 36, illetve 50%.

-  Hörgőmosó fo lyadék  szenzitivitá
sa 69, specificitása 88% az antibioti
kum m al még nem kezelt esetekben, 
m íg a m ár előkezeltek esetében sok
kal alacsonyabb. Nagy előnye, hogy 
lehetőséget ad az intracelluláris kór
okozók felismerésére is.

-  Transthoracalis aspiráció nem 
intubáit betegek esetében a „klasszi
kus” anyagvételi m ódszerek eredmé
nyét szignifikánsan javítja.

A laboratóriumi diagnózis hatása 
a klinikai gyógyeredményre. Az inva
zív és noninvazív anyagvételi m ód
szerek eredményességét számos vizs
gálatban tanulmányozták. Az invazív 
anyagvétel eredménye alapján gyakran 
történik  gyógyszerváltás, de a m orta
litás nem  javul. Ugyanakkor a gépi 
lélegeztetettek esetében a korán kez
dett adekvát kezelés a halálozást 
csökkenti. Az ism ert és az ismeretlen 
etiológiájú NP-k m ortalitása között 
nincs szignifikáns különbség, de a ké
sői (>24 óra) halálozás alacsonyabb 
volt azokban az esetekben, ahol a kór
okozó ismert volt.

Nem tisztázott, hogy az NP etio
lógiai diagnózisának felállítására al
kalm azott invazív m ódszerek közül 
melyik a legjobb. Újabb vizsgálatok 
szerint az endotrachealis aspirátum 
kvantitatív tenyésztése ugyanolyan
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inform ációt ad, m int a bronchológiai 
módszerekkel vett anyagoké.

Károlyi Alice dr.

Totál plazma homocisztein-meghatá- 
rozás: Egy új enzim immunomérés és 
a HPLC módszer összehasonlítása.
Fermo, I., Mazzola, G., D’Angelo, A. 
és m tsa (Laboratory of Chomato- 
graphic and Separative Techniques 
and Coagulation Service, Department 
of Laboratory Medicine, IRCCS H San 
Raffaele, Milan, Italy): Thromb. 
Haemost., 2000, 83, 968.

Az elmúlt két évtizedben számos ta 
nulm ány m utatta a mérsékelt, állan
dó hyperhomocysteinaemia szerepét 
az atherosclerosis és a thrombosis ki
alakulásában. Számos módszert fej
lesztettek ki meghatározására, am e
lyek közül a legtöbb HPLC (High 
Performance Liquid Chrom a
tography)- analízisen és fluoreszcens 
detekción alapul. Mostanában vezet
ték be a teljesen automatizált 
im m unom érést, ami fluoreszcens po
larizációs detekciót (FPIA) használ 
(Abbot Imx automata).

A szerzők a két módszert (im m u
no, HPLC) hasonlították össze. Mivel 
a kutatók munkahelyén m etionin- 
adás után  rutinszerűen végzik a vizs
gálatot, a tanulm ányt 4-60 pmol/l-es 
tartom ányban végezték. Nátrium -cit- 
rátos plazmát használtak s a m intákat 
a feldolgozásig -80 °C-on tartották. 
Az Abbott-tesztben a homociszteint 
S-adenozilhomociszteinné (SAH) ala
kítják S-adenozilhomocisztein-hidro- 
láz enzimmel. A mérés monoklonális 
antitestet használ, ami a SAH-t és flu
oreszkáló analógját köti. Azokat a 
m intákat, amelyekben a HPLC-ana- 
lízis során 50 pmol/l-nél magasabb 
koncentrációt mértek, fiziológiás só
val 1:1 arányban hígították (a gyártó 
ajánlása szerint). A kromatográfia so
rán  a diszulfidhidakat NaBH4-gyel re 
dukálták, merkaptopropionilglicin volt 
a belső standard, a származékképzést 
ammónium-7-fluorobenzo-2-oxa-dia- 
zol-4-szulfonsawal végezték és fluoro- 
szescens detekciót alkalmaztak a for
dított fázisú HPLC-szeparáció után.

Az eredményeket standard lineáris 
regresszióval hasonlították össze. A 
m ediánok és a tartom ányok a követ
kezők voltak: 16,6 (4,55-64,9) FPIA- 
val és 14,8 (4-61,2) HPLC-vel. A lineá
ris regresszió r értéke 0,987 volt. A két

m ódszer közti eltérés szignifikánsan 
emelkedett az átlagértékek emelkedé
sével. Ezt az eltérést az adatok log- 
transzformációjával próbálták kikü
szöbölni. Az újabb adatfeldolgozás 
azt mutatta, hogy a két m ódszer kö
zött arányos eltérés van, amit a külön
böző kalibrátorok és az eltérő anali
tikai elvek okozhatnak. Ezért újabb 
tanulmányok szükségesek a homo- 
cisztein-meghatározás standardizálá- 
sára.

Kovács Ferenc dr.

Közegészségügy,
járványügy
Közegészségügyi felkészülés a bioló
giai terrorizmusra az Egyesült Álla
mokban. Khan, A. S., Morse, S., Lilli- 
bridge, S. (Centers for Disease 
Control and Prevention [CDC] Atlan
ta, USA): Lancet, 2000, 356, 1179.

Több esemény -  az iraki és volt szov
jetunióbeli biológiai fegyverkezési 
program és arzenál megismerése, te r
rorista támadások világszerte -  az ameri
kai adminisztrációt a polgári biovéde
kezés kidolgozására késztette. Ismertté 
vált a kémiai és biológiai anyagok 
polgári lakosság elleni alkalmazási le
hetősége és az ezzel való fenyegetés. 
Ez felhívta a figyelmet a lakosság se
bezhetőségére és az ilyen típusú tá
madások elleni küzdelem megszervezé
sének a szükségességére. Kimondatott, 
hogy az amerikai népességet védeni 
kell nagyszámú biológiai és kémiai 
ágenstől, köztük olyanoktól, amelye
ket katonai alkalmazásra fejlesztettek 
és tárolnak. A közegészségügyi rend
szerbe való megfelelő beruházás a leg
jobb polgári védekezés a bioterroriz
mus ellen és elrettentésként is hat. A 
válaszlépések egyúttal a technológiát, 
az információs rendszereket és az or
vostudom ányt is fejlesztik. A beveze
tett képzési program  révén az Egye
sült Államokban a közegészségügyi 
intézetek epidemiológusai és labora
tóriumi személyzetei felismerik és 
azonosítani tudják a ritka és szokat
lan eseteket is. Az első eredményeket 
az új rendszer m ár meg is hozta, az 
USA-ban jelentkező nyugat-nűusi 
lázra való gyors reagálással.

Elismerték a közegészségügy kulcs
szerepét a bioterrorista akciók felde
rítésében és kezelésében. A Kong
resszus 121 millió USD-t szavazott meg 
a nemzeti epidemiológiai és laborató

rium i rendszer fejlesztésére, a szüksé
ges gyógyszerek felhalmozására.

Létrehozták a töm egáldozatokkal 
járó esetleges esemény kezelésére a 
Nemzeti Katasztrófaegészségügyi Rend
szert, továbbá az USA Epidemiológiai 
Intelligence Service-t, am ely speciális 
epidemiológusokat és „betegségde- 
tektíveket” képez ki.

A lehetséges kórokozókat több cso
portba sorolták (elismerve, hogy a fel
soroltakon kívül mások is bevetésre 
kerülhetnek). Az A csoportba olya
nok tartoznak, amelyek könnyen  szé- 
leszthetők például aeroszol formájában, 
em berről emberre terjednek tömeges 
megbetegedéseket okozva, magas le- 
talitásúak, ezért nagy a fertőzés köz
egészségügyi jelentősége, megjelené
sük pánikot idézhet elő. M indezek a 
közegészségügyi hálózat széles alapú, 
speciális felkészülését és akcióit igény
lik. Ilyen fertőző ágensek: a himlő, 
anthrax, pestis, botulizm us, tularae
mia, ebola, Marburg, lassa kórokozói. 
A him lő ellen új diagnosztikum okat, 
gyógyszereket és vakcinákat fejleszte
nek, mivel lehetséges, hogy ilyen ví
ruskészítm ény nagy terü le tek  felett 
szétpermetezhető aeroszol formájában 
létezik, méghozzá Irakon  és Észak- 
Koreán kívül is. Régebben ezt a Szov
jetunióban gyártották, ahol most a 
kutatókat rosszul fizetik, ezért azok 
olyan országokba költöznek, ahol 
anyagilag jobban m egbecsülik őket.

A B veszélyességi csoportba  azok a 
kórokozók tartoznak, amelyek közepes 
m orbiditást és alacsony mortalitást 
okoznak, de könnyen disszeminálha- 
tóak. Ezek egyszerűbben „szerezhetők 
be”, tehát inkább alkalm azásra kerül
hetnek. Identifikálásukhoz szükséges 
a diagnosztikus laboratórium ok ka
pacitásának és a betegségfelügyelet 
speciális növelése. Ilyenek: Q-láz, 
brucellosis, alfavírus kórokozók, ri- 
cintoxin, Staphylococcus-enterotoxin. 
Ide számítanak az élelm iszer vagy a 
víz által terjesztett Salm onella, Shigel
la, Escherichia coli, cholera törzsek is. 
Az A  csoportbeliek elleni felkészülés 
itt is segítséget jelent, m int például 
tetracyclin felhalmozása.

A C csoportba ta rto zn ak  az újon
nan jelentkező kórokozók, amelyek 
tömeges elterjedése m agas morbidi
tást és nagyszámú halálozást okoz: 
Hantavírus, haem orrhagiás láz, ence
phalitis vírus, gyógyszerrezisztens tbc. 
Ezeket amúgy is alaposan  vizsgálják 
az újonnan megjelenő fertőző beteg
ségek ellenőrzési program ja keretében.
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A közegészségügyi felkészülés alap
ja, hogy a bioterrorizm usra a választ 
helyi szinten kell megadni. Ennek a 
válasznak jól begyakoroltnak és gyors
nak kell lennie, mivel csak rövid idő 
áll a profilaxis rendelkezésére. Az idő
ben  történő válasz a közösségben vég
zett aktív járványügyi surveillance te
vékenységen, főleg a ritka járványügyi 
esem ények és szokatlan betegségfor
m ák felderítésén múlik.

A CDC ösztöndíjakat létesített a 
nagyvárosokban a felkészülésre. A 
Bioterrorizmusellenes Felkészülési és 
Válasz Program az alábbi öt alapvető 
fontosságú területre koncentrál: felké
szülés és megelőzés; felderítés és kim u
tatás; laboratóriumi diagnózis; válasz; 
információadás. A programhoz hozzá
tartozik a népegészségügyi szakember 
és a bioterrorizm us ellen felkészült 
szakem ber 24 órás elérhetősége m in 
den helységben.

A CDC a helyi és az állam i egész
ségügyi szervekkel együttm űködik. 
Az egész országra kiterjedő telekom 
m unikációs hálózatot építenek ki, se
gítendő a betegség felderítését, a diag
nosztikus eredmények gyors közlését 
és a vészhelyzeti választevékenységet. 
A hálózat részt vesz a közegészség- 
ügyi szolgálat m unkatársainak a to 
vábbképzésében.

A b io terro r támadások klinikai tü 
neteinek a gyors felismerése, továbbá 
a népegészségügyi hatóságokkal való 
kapcsolataik megerősítésére készítik 
fel a klinikusokat. Az előkészületek 
m agukban foglalják még a különböző 
hazai szakm ai és civil szerveződések
kel és a nemzetközi szervezetekkel 
való együttműködést.

Alapvető fontosságúnak tartják  a 
népeség informálását, a kapcsolat- 
tartást a m édián át, hogy csökkentsék 
a terro risták  pánikkeltő és napi élet
ritm ust megakadályozó lehetőségeit.

A nagy probléma az, hogy sose 
tudható, hogyan, mikor, mivel és hol 
akarnak a terroristák tám adni. Ez 
azonban nem  ok a fentiekben leírt fel
készülés elmulasztására.

[Ref: Hasonló előkészületek m egté
tele nálunk is igen hasznos és szüksé
ges lenne.]

Dési Illés dr.

Lipidológia
Lipoprotein(a): Epidemiológia és terá
piás lehetőségek. Kassner, U., Thomas, 
H.-P., Steinhagen-Thiessen, E. (Virchow

Klinika, Lipidambulancia/ LDL-aphere- 
sis, Berlin, Németország): Dtsch. Med. 
W schr.,2000,125, 1337-1343.

Az 1963-ban először Berg által leírt 
lipoprotein(a) partikulum ról m ind  a 
mai napig ism ereteink hiányosak, il
letve ellentmondásosak. A szerzők rö 
vid áttekintést nyújtanak az elmúlt év
tizedekben összegyűlt adatok alapján 
a lipoprotein(a) [továbbiakban lp(a)] 
és az érrendszeri megbetegedések össze
függéséről, valamint az emelkedett lp(a) 
szintjének teráp iás befolyásolási lehe
tőségeiről.

Több prospektiv vizsgálat 10-15 éves 
követéses eredm ényei igazolták, hogy 
az emelkedett lp(a)-szintek és az ISZB 
között egyértelm űen pozitív össze
függés áll fenn. Két újabb vizsgálat 
igazolt nagyobb arányban restenosist 
azokban a PTCA-n átesett betegek
ben, akiknek az lp(a)-szintjük em el
kedett volt. A koszorúerek fokozott 
atherosclerosisa m ellett a cerebrovas- 
cularis betegségeknél is igazolták a 
pozitív összefüggést. Egy 1998-as ka
nadai vizsgálat látszólagos negatív er
edménye alapján a szerzők vélemé
nye szerint az em elkedett lp(a)-szint 
elsősorban az em elkedett LDL-kolesz- 
terin-szinttel együtt fejti ki érfalkáro- 
sító hatását.

A klasszikus lipidcsökkentő gyógy
szerek közül eddig csak a nikotinsav
val sikerült reprodukálható  és szigni
fikáns lp(a)-szintcsökkentést elérni, 
amely talán az lp(a)-szintézis gátlásá
val magyarázható. Sajnálatos m ódon 
a nikotinsav je len tős m értékű mellék
hatása (flush, gasztrointesztinális pa
naszok) miatt a betegek tartósan a k í
vánatos nagy dózisban (4 g/nap) nem  
tudják szedni a gyógyszert. Az újabb 
nikotinsav-szárm azékok (acipimox, 
niceritrol) jóval kedvezőbb lipidcsök
kentő terápiás lehetőségnek bizo
nyulnak, csak éppen  az lp(a)-szintet 
csökkentő hatásuk hiányzik (acipimox) 
vagy marad el je lentősen (niceritrol) 
az ősvegyületétől. A Ábrátokkal tö r
tént próbálkozások eredménye ellent
mondásos, egyes irodalm i adatok alap
ján a fenofibrátnál és a gemfíbrozilnál 
találtak mérsékelt lp(a)-szint-csökke- 
nést. Az eddig forgalom ban lévő 
sztatinok és epesavkötő gyanták sem
legesnek bizonyultak az lp(a)-szinttel 
szemben. Az egyéb gyógyszerek kö
zött említett isotretionin ugyan 25%-os 
lp(a)-szint-csökkenést eredményezhet, 
de mellékhatásai (triglicerid és transz- 
aminázok emelkedés) m iatt klinikai

használata korlátozottnak tűnik. A 
m etform innal és egy új acil-CoA-ko- 
leszterin-aciltranszferáz (ACAT)-gát- 
lóval (Cl-1011) végzett vizsgálatok re
ménykeltő 42-73%-os lp(a)-szint-csök- 
kenésről számoltak be. Az ösztrogén 
adása nőknél mintegy 10-50%-os 
lp(a)-szint-csökkenést eredménye
zett több vizsgálat alapján. Férfiaknál 
az ösztrogén hasonló hatást nem m u
tatott, az anabolikus szteroidok azon
ban lp(a)-szint-csökkenést okoztak. 
Sajnos a szteroidok nemkívánatos mel
lékhatásai miatt a hosszú távú kezelésre 
alkalm atlannak tűnnek. Míg a szoma- 
totropin (STH) emeli, addig az inzu
lin-szerű növekedési faktor 1 (IGF-1) 
csökkenti az lp(a) szintjét. A háttér
ben felvetik az inzulin esetleges köz
vetítő szerepét, amennyiben az emlí
tett két vegyület hasonlóképpen vál
toztatja az inzulin szintjét is.

A táplálkozási zsírsavak közül a 
transz-zsírsavak és a sztearinsav eme
lik az Ip(a) szintjét. A tengeri halak
ban található n-3 telítetlen zsírsav 
azonban 14%-os csökkenést eredmé
nyezett egy 1995-ös vizsgálat szerint. 
Az alkohol rendszeres fogyasztásánál 
is alacsonyabb lp(a)-értékeket talál
tak. Az eddigi vizsgálatok alapján a 
rendszeres testmozgásnál inkább emel
kedő lp(a)-tendencia mutatkozik, el
lentétben lipidanyagcserére gyako
rolt egyéb kedvező hatásokkal.

Ma az egyetlen hatásos, bizonyított 
és reprodukálható lp(a)-szint-csökken- 
tő kezelést a specifikus LDL/lp(a)- 
aferezis jelenti. Mindegyik használa
tos eljárással (például HELP, DALI, 
Immunadsorptio) akutan 43-75%-ban 
csökkenthető az emelkedett Ip(a) 
szintje (erről a referáló az OH 1994; 
135, 11. számában számolt be). Egy 
regensburgi vizsgálatban specifikus 
lp(a)-aferezissel a PTCA utáni reste
nosis előfordulását is sikerült csök
kenteni. A szerzők az LDL-aferezis in 
dikációjának a 80 mg/dl feletti lp(a)- 
szintet jelölik meg, ha mellette az 
LDL-koleszterin szintjét nem  tudjuk 
gyógyszerrel 2,6 mmol/1 alatti értékre 
szorítani, illetve egyértelmű az athero
sclerosis progressziója.

Az összefoglaló szerint amíg várjuk 
az új, hatásos lp(a)-szintet csökkentő 
gyógyszereket, nem marad más lehető
ség, mint az egyéb ismert és befolyásol- 
htó rizikótényezőt eliminálni, illetve 
ahol lehetőség van rá, ott adott esetben 
az LDL-aferezis kezelést alkalmazni.

[Ref: Magyarországon még mindig  
egzotikus valaminek tűnik az lp(a),
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hiszen meghatározása csak 1-2 anyag
csereközpontban lehetséges (az izofor- 
m ákat nem is említem). Persze a jelen  
terápiás összefoglaló alapján is kije
lenthetjük, hogy a hazai elszomorító 
halálozási statisztikák nem ezen új la
boratóriumi paramétertől fognak meg
javulni. Igenis az egyéb rizikótényezők 
eliminálása (például dohányzás) és 
agresszív csökkentése (például testsúly, 
LDL-koleszterin, vércukor, vérnyomás) 
a cél továbbra is!

Az egyetlen hatásosnak tűnő gyógy
szerrel sajnos nemcsak a flush m iatt 
van baj. Sokkal kedvezőtlenebb, hogy 
a nikotinsav (nem a származékok!) 
emeli a vércukor- és a húgysavszintet 
is, amely egy multimetabolikus kisik
lás esetén akár kontraindikációt is je 
lenthet.]

Reiber István dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
B-csoportú Streptococcus II-es típ u 
sú tok-poliszacharida-tetanustoxoid 
konjugált vakcina alkalmazása egész
séges nőkön. Baker, C. J. és mtsai 
(Dept. Pediatr., Baylor coll. Med., 
Houston TX, USA): J. Infect. Dis., 
2000,182, 1129-1138.

A B-csoportú Streptococcusok dom i
náns patogének újszülöttek és anyjuk 
számára, de bizonyos esetekben más 
felnőttekben is okozhatnak invazív 
fertőzést. A szülés előtt alkalmazott 
antibiotikum-profilaxisnak köszön
hetően 1993 és 1998 között 65%-kal 
csökkent az újszülöttek fertőzése -  
1000 élveszülésre 1,7-ről 0,6-ra és úgy 
becsülik, ezzel 1998-ban 3800 újszü
löttfertőzést és 200 halállal végződő 
esetet sikerült megelőzni. Ennek elle
nére 1988-ban B-csoportú Streptococ
cus okozta invazív fertőzések száma 
16 888 volt, amely a felnőttek 12%- 
ában, az újszülöttek 4%-ában fatáli
sán végződött.

A szerzők szerint az antibiotikus 
profilaxis nem, csak egy polivalens 
vakcinálás lehet végleges megoldás. 
1990-ben a B-csoportú Streptococus 
la, lb, II, III és V-ös típusú tok-poli- 
szacharidáját tetanusztoxoiddal kon- 
jugálják és ez a vakcina m odellkísér
letben szignifikánsan hatékonyabb 
volt, m int a nem konjugált tok-poli- 
szacharida magában.

A jelen vizsgálatokban a polivalens 
vakcina elővizsgálatait végezték el egy

II-es típusú tok-poliszacharida-teta- 
nusztoxoid konjugált vakcinával. E 
vakcinával és egy nem konjugálttal 
18-45 éves nem terhes nőket oltottak 
be. Mindkét vakcinatípus jól tolerál
hatónak bizonyult. A vakcinálást kö
vető 2 hét múlva vizsgálva, a konju
gált vakcina szignifikánsan magasabb 
IgG-, IgM- és IgA-választ váltott ki. 
Az immunválasz protektiv hatására 
utalt, hogy a titeremelkedés szoros 
korrelációban volt az in vitro mért 
opsinophagocytosissal.

[Ref: A közlés abból a szempontból 
figyelemre méltó, hogy tok-polisza- 
charida vakcinákat nem proteinkon- 
jugált formában alkalmaznak felnőt
tek esetén, a konjugált form át csak 2 
évesnél fiatalabbak esetén alkalmaz
zák, esetleg 5 éven aluliaknak javasol
ják  (miután a tok-poliszacharida 18 
hónap alatt nem im m unizál és 2-5 év 
között csak átm eneti védettséget nyújt 
immunológiai memória nélkül). A 
konjugált vakcinaforma feltehetően 
más ágensek viszonylatában is szigni
fikánsan hatékonyabb, s így megfon
tolandó.]

Kétyi Iván dr.

A Chlamydia trachom atis tartós 
cervicalis perzisztálásának igazolása 
omp 1 genotipizálás segítségével. Dean, 
D., Suchland, R. J., Stamm, W. E. 
(Children’s Hospital Oakland Res. Inst., 
Oakland, CA, USA): J. Infect. Dis., 
2000,182, 909-912.

Fiatal nők esetén áll fenn az ismétlődő 
Chlamydia trachom atis szexuális fer
tőződés legnagyobb rizikója. Még 
fontosabb, hogy ismételt fertőzések na
gyobb valószínűséggel vezetnek komo
lyabb következményekhez, mint példá
ul medencei gyulladások, m éhen 
kívüli terhesség és terméketlenség, 
melyek perzisztens fertőzéseknek is 
következményei lehetnek. Ilyen irá
nyú vizsgálatok egyaránt kim utattak 
ismételt fertőzéseket, más és azonos 
szerovariánsokkal egyaránt. Más sze- 
rovariánsok kim utatása reinfekcióra 
utal, míg azonos szerovariáns lehet 
perzisztencia következménye. Ennek 
bizonyítása azonban nem könnyű, h i
szen az azonos szerovariáns eredhet a 
nem kezelt szexuális partnertől, m ás
részt számos tanulm ány kim utatta a 
Chlamydia-DNS, vagy -antigén je len 
létét az endom etrium ban -  negatív 
tenyésztési eredm ény mellett, az a n ti

b io tikus kezelés után. Á llatkísérlet
ben, ill. más Chlamydia speciesekre 
(C. psittaci vonatkozó vizsgálatok in
kább  csak indirekt bizonyítékokat 
szolgáltattak a perzisztálás mellett.

A szerzők 552 nőt vizsgáltak, akik
nél 2 éven belül három nál többször 
észleltek rekurrens infekciót. Ezek kö
zül 130-nak (24%) a reku rrens fertő
zése azonos szerovariánssal tö rtén t -  
és 45%-ban ez az epidemiológiailag 
nem  domináns C szerovariáns volt. 
Végezetül a vizsgálatokat 7 nő 45 
izolátum ára korlátozták, ak ik  egy öt
éves periódusban 3-10 rekurrens in
fekciót szenvedtek el. A C. trachomatis 
törzseket az omp 1 génre vonatkozó
an  genotipizálták. Négy beteg esetén 
valam ennyi izolátum azonos genotí- 
p u sú  volt, míg 2 nőnél az első és utol
só izolátum között 1, ill. 2 aminosav- 
változást észleltek csupán, míg a 7. 
esetben egy ritka szerovariáns -  Ja -  
perzisztált. Mindezek alapján igazolt
n ak  látják a perzisztálást. Kizárták an
nak lehetőségét, hogy a perzisztáláshoz 
a törzsek antibiotikum  (doxycyclin, 
azithromycin) -rezisztenciáj a vezetett 
volna -  valamennyi izolátum  megtar
to tta  szenzitivitását. Figyelemre mél
tó  a C szerovariáns dom inanciája, hi
szen a D, E és F szerovariánsok domi
nálnak és a vizsgált terü leten  a B 
szerovariáns is gyakori volt. A C sze- 
rovariánst általában kevésbé viru
lensnek tartják -  így nem  zárható ki 
annak lehetősége, hogy m ás domináló, 
virulensebb szerovariánsok csak rö- 
videbb ideig perzisztálnak, míg a C 
rendelkezik egy olyan biológiai saját
sággal, mely a tartós perzisztáláshoz 
vezet.

[Ref: Ismert, hogy a C. trachomatis 
mintegy 10szezovariánsa, a D-Kszero
variánsok szexuálisan terjedve akut 
stádiumban ulceratív urogenitalis fer
tőzéshez vezetnek (ún. non-gonor- 
rhoeás urethritis). Főleg nők esetében 
azonban gyakori a krónikus, tünet
mentesforma. M iután az ágens a vize
lettel ürül, előfordul autoinfekció, mely 
zárványos conjunctivitishez, ill. az ún. 
„uszoda-conjunctivitis”-hez vezet. A 
fertőzött anya újszülöttjében is zárvá
nyos conjunctivitis lép fel, de mintegy 
10%-banpneum onia is kialakul.

A Chlamydia genus mindhárom  
speciesére, így a C. pneum oniaere és a 
C. psittacire is je llem ző  a perziszten
cia, az utóbbi esetében igaz ez eredeti 
gazdaállataira, a madarakra. A per
zisztálás feltehetőleg a Chlamydiák 
sajátos ciklusára -  elem i test -  reticu-
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laris test -  elemi test és szigorú intra
cellulär is jellegére vezethető vissza.]

K étyi Iván  dr.

A nga és a NAD glikohidroláz/ADP- 
riboziltranszferáz-aktivitás m oleku
láris epidemiológiája streptococcus 
toxikus sokk szindrómát okozó Strep
tococcus pyogenesben. Stevens, D. L. 
és m tsai (Dis. Sec., Vet. Aff. M ed. Cen
ter, Fort St. Boise, JD, USA): J. Infect. 
Dis., 2000 ,182, 1117-1128.

A 80-as évek közepétől nőtt az invazív 
Streptococcus pyogenes-fertőzések -  
toxikus sokk szindróma, fasciitis stb. 
-  előfordulási aránya. M indezek viru- 
lenciafokozódásra utalnak, de az is
mert virulenciafaktorok -  M. p ro te i
nek, streptolysin 0, vagy az A, B pirogén 
toxinok -  nem  adtak erre kielégítő  
magyarázatot. Más virulenciafaktoro- 
kat keresve, a szerzők vizsgálni kezdték 
az extracelluláris NADglikohidrolázt 
(NADáz). Ez az enzim, m iután hasítja  
a ß-NAD-ot a ribóznikotinamid k ö 
tésben redukálja az intracelluláris NAD 
mennyiségét és a potens vazoaktív  
nikotinam idot produkálja. Ezenfelül 
rendelkezik a ciklikus ADP-ribózt kép 
ző sajátsággal, mely az intracellulári- 
san raktározott kalciumot m obilizál
ja. Továbbá, hasonlóan más b ak te riá 
lis NADáz-hoz riboziltranszferázként 
is funkcionál, melynek során a NAD-ról 
lehasított ADP-ribózt olyan ku lcsp ro 
teinekhez kötheti cellulárisan, m ely
nek végeredménye a sejtfunkciók fel
bomlása lesz.

A szerzők 125 1976 és 1989 k ö zö tt 
izolált invazív S. pyogenes tö rzse t 
vizsgáltak és a tisztított NADáz N -te r
minális aminosav-szekvenciája a lap 
ján az adatbázisból azonosították a 
nga szekvenciát, melyre kifejlesztett 
PCR m egkönnyítette az epidem ioló
giai vizsgálatokat. Továbbá a NADáz 
riboziltranszferáz aktivitását és a n 
nak hatását eukaryota sejtfunkciókra.

H atározott és szoros összefüggést 
észleltek a NADáz aktivitása és az izo- 
látum invazivitása között. Az invazív 
törzsek >40%-a M -l és M-3 típusnak  
bizonyult, de további fontos M -típu- 
soknak találták az M-4, M-6, M-12 és 
M-28-at, NADáz-aktivitás tekin teté
ben. A reum ás lázat leggyakrabban 
kiváltó M-5 és M -l8 típusok követke
zetesen NADáz-negatívak, viszont a 
pharyngitisből gyakran izolálható 
M -l, M-12 és M-4 típusok, legalábbis

az 1988-túl m áig izolált törzsek tekin
tetében NADáz-pozitív sajátságúak. 
Ez nem m eglepő, hiszen az invazív S. 
pyogenes többnyire  torok-eredetű.

Meglepő, hogy az 1957-ben, m ajd 
1976-ban izolált M -l típusú törzsek 
NADáz-negatívak. Az adatok arra utal
hatnak, hogy 1988 körül, amikor ez az 
M-típus gyakorivá vált az invazív fertő
zésekben, aktiválhatta a NADáz képes
séget. A szerzők elemzése szerint nem a 
NADáz gén aktiválása történt, hanem 
egy regulátorelemé, mely lehetővé tette 
az enzim kifejeződését.

Az ADP-ribozil csoportok -  úgy 
tűnik -  fehérjékhez az argininen ke
resztül kötődnek és ez arra utalhat, 
hogy a „célprotein” az aktin lehet. Az 
számos toxin hatásmechanizmusának 
ismeretéből világos, hogy az aktin ká
rosodása a citoskeleton összeomlásá
hoz vezet. A NADáz in vitro megfi
gyelhető citológiai hatása mindenben 
megfelel az aktinkárosodásnak.

Végezetül a szerzők hangsúlyozzák, 
hogy vizsgálataik ezen a szinten in 
kább csak spekulative határozták meg 
a NADázt, m in t virulenciafaktort.

[Ref: Már a bem utatott vizsgála
tok is elegendő ada to t szolgáltattak 
arra, hogy a N A D áz enzimet toxin- 
nak, virulenciafaktornak tekintsük. Az 
kétséges, hogy eltérő klinikai mani- 
fesztációk, m in t a nekrotizáló fasci
itis, vagy a toxikus sokk szindróma 
erre az egyetlen virulenciafaktorra len
nének visszavezethetők.

Határozottan érdekes -  bár nem 
meglepő -  annak megállapítása, hogy 
az M -l hogyan akvirálta a NADáz 
expressziós képességét. Egyet azonban 
hangsúlyozni kell, ebben az esetben 
nem új kórokozó tulajdonság lépett fel. 
A Lancetben annak idején leírt és a 
napi sajtó által fe lka p o tt néhány nek
rotizáló fasciitis esetet nem egyetlen 
klón okozta és ez igaz a streptococcalis 
toxikus sokk szindróm ára is, szemben 
például a Staphylococcus aureus toxi
kus sokk szindrómával, melyet egyet
len -  TSS-l-et term elő klón okoz.]

Kétyi Iván dr.

A trópusi és nem trópusi bőr- és ga
ratfertőzéseket okozó A-csoportú 
Streptococcusok molekuláris epide
miológiája. Bessen, D. E. és mtsai 
(Yale Univ. Med. School, Dept. Immu
nol. Pbl. Hlth, New Haven, CT, USA): J. 
Infect. Dis., 2000, 182, 1109-1116.

A A-csoportú Streptococcusok, a 
Streptococcus pyogenes súlyos fertő
zések, m int toxikus sokk szindróma, 
vagy nekrotizáló fasciitis okozására 
képes, mégis leggyakrabban enyhe 
megbetegedéseket -  pharyngitis, vagy 
impetigo -  vált ki. A pharyngitis, 
impetigo előfordulási aránya a popu
láció függvényében és szezonálisan is 
változik. A mérsékelt égöv alatt, 
É-Amerikában, Európában télen a 
pharyngitis m indennapos, míg a ke
vésbé gyakori impetigo nyári jelen
ség. Számos trópusi régióban, m int 
Ausztrália északi régiójában az impe
tigo lényeges gyakoribb, m int a pha
ryngitis -  m inden szezonalitás nélkül.

A S. pyogenes törzsek epidemioló
giai célú tipizálására vagy a felszíni 
fibrilláris M -típust határozzák meg 
szerológiailag, vagy az M -protein gé
neket (emm) nukleotidszekvencia 
alapján. A két módszer eredménye ki
tűnően  kongruál. Az eddigi epidemi
ológiai vizsgálatok azt m utatták, hogy 
a legtöbb M-típus (M -l, M-3, M-5, 
M-6, M-12, M-18, M-19 és M-24) pha- 
ryngitis-asszociált, míg az impetigo 
eredetű törzseknél a szerológiai m ód
szer gyakran nem tipizálható M-anti- 
géneket talált. Az emm-tipizálás beve
zetése azzal az eredménnyel járt, hogy 
a trópusi régiókból izolált impetigo 
törzsek új emm típusok. Bár >150 emm, 
vagy emm -szerű típust ism erünk -  
evolúciósán ezek 4 fő filogenetikus 
vonalra (szubfamflia = SF) vezethetők 
vissza és 5 alapvető m intázatot alkot
n ak  (A=SF1; B=SF1-SF1; C=SF1-SF3; 
D=SF4-SF1-SF3 és E=SF4-SF2-SF3). 
Az eddigi tipizálási tapasztalatok sze
rin t az A-C-szubfamíliába tartozók 
alapvetően a pharynxhoz asszociá- 
lódnak, míg a D-szubfamília tagjait 
dön tően  impetigóból izolálják, az 
E-szubfamflia mindkét szövettel asszo
ciálhat.

A szerzők ausztrál őslakók tünet
m entes pharyngealis és pyodermalis 
eredetű  S. pyogenes törzseit vizsgálták 
emm-tipizálással. Bár tüneteket a pha- 
rynxból izolált törzsek nem okoztak, 
dön tő  többségükben az A-C-szubfa- 
m íliába tartoztak és ezek a törzsek 
csak az izolátumok 16%-át alkották. 
A D-szubfamíliába tartozó törzsek a 
b ő rt preferálták. Az A-C-mintázatba 
tartozó  törzsek 70%-át impetigóból 
izolálták, jelezve, hogy a szöveti pre
ferencia nem abszolút.

[R ef: Régóta elfogadott, hogy egyes 
M -típusok elsősorban légúti, mások 
bőrfertőzésekben dominálnak. Az, hogy
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m é r s é k e l t  é g ö v ö n  n y á r o n , v a g y  h o g y  a  
t r ó p u s o k o n  a  b ő r f e r tő z é s e k  d o m in á l 
n a k , n e m  k e l t h e t  m e g le p e té s t  -  h is z e n  
a  k e v é s b é  f e d e t t  b ő r  k ö n n y e b b e n  f e r t ő 
z ő d h e t ,  m á s r é s z t  a z  i z z a d s á g tó l ,  k i 
s e b b  s é r ü lé s e k tő l  f o g é k o n y a b b  is.

T a lá n  m e g  k e l l  j e g y e z n i ,  h o g y  a  lé g 
ú t i  M - t íp u s o k h o z  ta r to z n a k  tö b b n y ir e  
a z o k  a  S. p y o g e n e s  tö r z s e k  is, m e ly e k  
a u to im m u n  k ö v e tk e z m é n y e k e t  v á l t a 
n a k  k i .]

K é ty i  I v á n  d r .

Nefrológia
Korai cardiovascularis betegség kró
nikus veseelégteienségben. Baigent, 
C., Burbury, K., Wheeler, D. (Radclif- 
fe Infirmary, Oxford 0X2 6HE, UK, 
Department of Nephrology, Univ. Hosp. 
Birmingham, Queen Elizabeth Medi
cal Centre, Birmingham, UK): Lancet, 
2000, 3 5 6 , 147-152.

A vesepótló kezelésre szoruló betegek 
között a cardiovascularis betegségek 
rizikója fokozott. Az USA-ban a 45 év 
alatti, dializált betegek kardiális ere
detű mortalitása (malignus ritmusza
var, cardiomyopathia, myocardialis 
infarctus, asystolia, tüdőödéma) száz
szoros az átlagpopulációhoz képest. A 
fokozott rizikó már 150 pmol/1 
szérumkreatinin felett statisztikailag 
is kimutatható. Eddig a randomizált 
tanulmányokból a veseelégtelen bete
geket általában kizárták, így nincse
nek megbízható adatok a körükben 
előforduló cardiovascularis betegsé
gekről. A cikk írói több tanulmány 
összevetésével elemzik a predialitikus 
krónikus veseelégtelenségben előfor
duló cardiovascularis betegségek lehet
séges rizikófaktorait. A terápiás lehető
ségek meghatározása (koleszterincsök
kentő szerek, antihipertenzívumok, 
aszpirin, D-vitaminok, antioxidánsok) 
jelentős epidemiológiai előnnyel jár
na. Az átlagpopulációban a leggyako
ribb szívbetegség a coronariák athe- 
rosclerosisa, a dializált betegeken 30- 
70%-ában balkamra-hipertrófiával, 
kongesztív szívelégtelenséggel is szá
molni kell. Az újonnan krónikus dia
lízis programba kerülő betegek kór
előzményében kb. 10%-ban szerepel 
infarktus, 25%-ban angina. A mérsé
kelt azotaemia stádiumában a relatív 
rizikó másfélszeres az ISZB és három
szoros a stroke vonatkozásában.

A veseelégtelenség okozta hipertónia 
volumentúlterheléssel, nátriumreten-

cióval, szimpatikus hiperaktivitással, 
reninangiotenzin rendszeri aktívádé
val, a keringő endogén vazoaktív 
anyagok akkumulációjával jellemez
hető. Fiatal betegeken prolongált 
10-20 Hgmm-es diasztolés nyomás- 
növekedés 1,6-2,5-szeres rizikónöve
kedést jelent ISZB-re és 1,8-3-szoros 
rizikónövekedést dilalatív cardiomyo- 
pathiára.

Veseelégtelenségben trigliceridben 
gazdag lipoproteinek akkumulációjá
val kell számolni, elsősorban a VLDL- 
és IDL-szint növekszik, a NDL-szint 
csökken. Nephroticus mértékű protein- 
uriás betegeken az LDL-szint növeke
dése az ISZB-rizikó 1,4-szeres fokozó
dását okozza. A veseelégtelenségben 
észlelhető LDLkoleszterin-szint (0,1-0,2 
mmol/l-rel) -növekedés 1,2-1,4-sze- 
res ISZB-rizikót okozhat. Az Lp(a) ve
seelégtelenségben (kb. 0,2-0,4 mmol/1), 
ill. nephroticus proteinuriában (0,8-1,2 
pmol/1) észlelt növekedése szintén fo
kozott ISZB-rizikót eredményez.

A mikroalbuminuria nemcsak dia- 
béteszes betegek között jár fokozott 
ISZB-rizikóval és bal kamrai hiper- 
trófia, myocardialis ischaemia gyako
ribb kialakulásával, hanem az esszen
ciális hipertóniásnak tartott, mérsé
kelt azotaemiások között is.

Predialitikus veseelégtelenségben 
a plazma homociszteinszintje tipikus 
esetben 5 pmol/1 fölé emelkedik, ami 
önmagában átlagosan 1,5-szörös ISZB- 
rizikót jelent.

Kevés bizonyíték van arra, hogy az 
albuminszint-csökkenés vagy a CRP- 
szint-emelkedés direkt módon cardio
vascularis betegséget okozna. A fibri- 
nogénszint 1 g/l-rel történő növeke
dése mérsékelt veseelégtelenségben 
1,8-szoros ISZB-rizikót jelent.

A veseelégtelenség progressziójával 
egyre súlyosabbá váló, eritropoietin- 
hiánnyal magyarázható anémia szin
tén cardiovascularis rizikófaktor. Az 
5 g/l-es hemoglobin-csökkenést a bal- 
kamra-hipertrófia 1,3-szoros rizikó
ját jelenti. Dializált betegeken 10 g/l-es 
hemoglobin-csökkenés 1,3-szoros di- 
latatív cardiomyopathia rizikóval jár. 
A veseelégtelenség korai fázisában al
kalmazott eritropoietin-kezelés -  már 
igazolt balkamra-hipertrófia esetén -  
hatékonyan lassítja annak további 
progresszióját.

További multicentrikus, prospek
tiv tanulmányokra lenne szükség a 
mérsékelt veseelégtelenség stádiumá
ban lévő fiatal vesebetegek rizikófak
torainak felmérése céljából. Hosszú

távú klinikai követésük segíthet az 
egyes rizikófaktorok szerepének pon
tosításában, effektiv terápiás lehető
ségek meghatározásában. Kiemelendő 
a diabéteszes betegek fokozott cardio
vascularis rizikója. Az ismert, eseten
ként a veseelégtelenség direkt következ
ményének is tartható rizikófaktorok 
mellett (például hypertonia, dyslip- 
aemia), nem zárható ki speciálisan az 
uraemiás állapottal (esetleg immun- 
szuppresszív kezeléssel vagy a dialí- 
zis-precedúrával) összefüggő rizikó- 
faktorok létezése sem.

[ R e f :  k z  A S N -2 0 0 0  k o n fe r e n c ia  
a já n lá s a  s z e r in t  a  v e s e e lé g t e l e n  b e te 
g e k e n  tu d a to s a n  k e r e s n i  k e l l  a  m á r  
m e g l é v ő  c a r d io v a s c u la r is  b e te g s é g e 
k e t ,  a  d e k la r á l t  r i z i k ó f a k t o r o k  e llen  
e r é ly e s  k e z e lé s t  k e ll  k e z d e n i ,  c o r o n a 
r ia -b e te g s é g b e n  id e jé b e n  a d e k v á t  re- 
v a sc u la r isa tió s  b e a v a t k o z á s  s z ü k s é g e s .]

M á c s a i  E m íl ia  dr.

Neurológia
A hipothalamus-hypophysis-mellék- 
vese tengely működészavara sclero
sis multiplexben. Bergh, F. T. és mtsai 
(Max Planck Institute o f  Psychiatry, 
Neurology, München, Germany): Neu
rology, 1999, 53, 772.

A sclerosis multiplex (SM) pontos 
oka nem ismert, feltehetően több té
nyező is szerepet játszik kialakulásá
ban, ezek közé tartozik első helyen az 
autoimmunitás. Az immunrendszer 
negatív visszacsatolások révén szabá
lyozott. Az endokrin rendszer befo
lyással van az immunfolyamatokra és 
fordítva. Az elmúlt években többen 
kimutatták már a hypothalamus-hy- 
pophysis-mellékvese (H-H-M) tengely 
hiperaktivitását SM-ben (megemel
kedett bazális és stimulált ACTH- és 
kortizolszint in  v i v o ,  nagyobb méretű 
mellékvesék és megnövekedett CRH- 
mRNS-transzkripció a hypothalamus 
sejtekben post mortem szövettani 
mintákban). Jelen vizsgálatban 60 SM- 
es beteg prospektiv vizsgálatát végez
ték el, arra keresve választ, hogy a 
neuroendokrin működészavar az egyes 
kórformákban (primer progresszív, 
shubokban zajló, ill. szekunder prog
resszív) milyen mértékű. 33 betegnél 
a rövid ACTH-tesztet is elvégezték a 
primer mellékvese-túlműködés kizá
rása céljából.
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M ó d s z e r :  a 60 SM-es beteg a vizsgá
latot megelőző 6 hónapban nem  ka
pott glükokortikoid-, ill. immunszup- 
presszív kezelést és más betegségük  
nem volt. A kontrollcsoport 29 egész
séges egyénből állt. Meghatározták a 
bazális kortizol- és ACTH-szintet, 33 
egymást követő esetben elvégezték az 
ACTH-tesztet (Synacthen iv, majd a 
kortizolválasz mérése bizonyos idő
pontokban a plazmában), majd az 
összes esetben elvégzésre került a dexa- 
methason szuppressziós, ill. dexame- 
thason-CRH kombinált teszt (dexa- 
methason per os a teszt előtti este, 
majd bolusban adott hCRH, ezt köve
tően kortizol- és ACTH-mérés 1,5 
órán át 15 percenként).

E r e d m é n y e k :  Az SM-es betegek  
mindhárom csoportjában szignifikán
san magasabb volt a plazma kortizol- 
és ACTH-koncentrációja. Az egyes 
csoportok között pedig erősen szigni
fikáns különbség mutatkozott a H- 
H-M tengely aktivitásában: a shubok- 
ban zajló forma esetén csak mérsékelt, 
a krónikus, másodlagosan progrediá- 
ló formában közepes, míg a primer 
progrediáló formában jelentősen em el
kedett aktivitás volt kimutatható. To
vábbá, szignifikánsan nagyobb akti
vitásfokozódás volt a (Kurtzke-skála 
szerint mért) súlyosabb állapotú b e
tegeknél. Nem volt összefüggés a 
hiperaktivitás és a korábban lezajlott 
shubok száma, a depresszió fennállá
sa, ill. a korábbi szteroidkezelés között.

Jelenleg nem tudni, hogy mivel 
magyarázható SM-ben e neuroendo- 
krinológiai elváltozás. Talán a betege
ket több stressz éri a betegségük m i
att. Viszont ez ellen szól az, hogy a 
hiperaktivitás nem mutatott összefüg
gést a depresszióval. Egy másik m a
gyarázat lehet, hogy a citokinek, ill. 
gyulladásos mediátorok károsítják a 
központi idegrendszer glükokortikoid- 
receptorainak működését, vagy pedig  
ezen anyagok a vérben, ill. a liquor- 
ban keringve aktiválják a hypothala- 
must és a hypophysist, fokozva a CRH 
és ACTH kiáramlását. Másik lehetsé
ges magyarázat, hogy a betegség di
rekt módon károsítja a hypothalamust, 
ill. a hypophysist, a plakkok ezen te
rületeket involválják. Ezen összefüg
gést vizsgáló kutatások még nem tör
téntek, bár esetleírás már volt az 
irodalomban. A szerzők véleménye 
szerint a legelfogadhatóbb magyarázat 
az, hogy a betegség károsítja a külön
böző agyterületek felől a hypothala- 
mushoz érkező rostokat, a különböző

gátló és serkentő faktorok egyensúlya 
pedig a hiperaktivitás irányába moz
dul el.

Érdekes kérdés, hogy a H-H-M ten
gely hiperaktivitása milyen klinikai 
következményekkel jár, hiszen a meg
növekedett kortizolszint a szövetek 
glükokortikoidokra adott válaszának 
adaptációjához vezet és így az immun- 
rendszer kicsúszhat a mellékvese szte- 
roidok által médiáit endogén gátlás 
alól, megnövelve ezzel az autoimmu- 
nitás esélyét. További kérdés, hogy mi 
van előbb, tehát nem lehet-e, hogy az 
SM gyakrabban fordul elő olyan egyé
nekben, akinek a H-H-M tengelye a 
különböző stresszorokra eleve túlér- 
zékenyen reagál? Végül: a neuroendo- 
krin működészavar gyógyszeres ren
dezése milyen hatással lehet a beteg
ség lefolyására? E számos tisztázatlan 
kérdés további kutatásokat igényel.

M ó d  G a b r ie l la  dr.

A spradikus Creutzfeldt-Jakob beteg
ség transzfúzióval való átvitelének le
hetősége: esettanulmányok rendsze
rezett tapasztalatai. Wilson, K. és 
mtsai (Division o f General Internal 
Medicine, University o f Ottawa, Ca
nada): BMJ, 2000, 3 2 1 , 17-19.

Úgy tűnik, hogy manapság a korábbi 
alapos tanulmányokból levonható 
újabb ismeretek szerzésének idősza
kát, a metaanalízisek korát éljük. Leg
alábbis erre utal az is, hogy Kumanan 
Wilson és munkatársai korábbi közle
mények átnézésével és eredményeik 
összevetésével megkísérelték megha
tározni a Creutzfeldt-Jacob betegség 
(C-J-D) transzfúzió során való átvitelé
nek valószínűségét.

A betegségről annyit tudunk, hogy 
sporadikus formáiban a későbbi bete
gekbe bekerült patológiás prionpro- 
tein váltja ki a neuronok és gliaelemek 
saját prionproteinjeinek alfa-hélix 
formából béta-lemezés szerkezetbe való 
konformációváltozását, mely ezen fe
hérjék kicsapódását és a betegségre 
jellegzetes üregek, a szivacsos agyi ká
rosodás létrejöttét eredményezi.

Joggal merült fel szerzőkban an
nak a gondolata, hogy az eddig ismert 
bejutási (részben szövettranszplantá
cióhoz kapcsolódó) útvonalak mellett 
lehet-e szerepe a transzfüziónak, mely 
az autotranszfüzió kivételével lénye
gében szintén nagy mennyiségű ide

gen szövet bevitelének tekinthető. 
Mint minden ritkán előforduló beteg
ség esetén, így itt is (1 000 000 lakos
ból évi 1 eset) az eset-kontroli vizsgálat 
(case-control study) látszott megfele
lőnek.

Szerzők a Medline 1966 januárjától 
1999 januárjáig és az Embase 1988— 
1999-ig terjedő adatbázisainak átné
zésével válogatták ki azokat a cikke
ket és összefoglalókat, melyek közvetlen 
utalást tartalmaztak arra, hogy vizsgál
ták a sporadikus C-J-D-ben szenvedők 
lehetséges korábbi transzfüzióinak 
összefüggését. Nézték az előfordulási 
arányok mellett az egyes tanulmányok 
megalapozottságát is.

Munkájukban 5 tanulmány adatait 
vették figyelembe (kettő az Egyesült 
Királyságból, egy-egy Japánból, Auszt
ráliából és Európából származott), 
melyek összesen 2479 betegről adtak 
felvilágosítást. Mindössze egy olyan 
tanulmány volt közöttük, ahol az el
sődleges cél a transzfúzióval történő 
átvitel tanulmányozása volt. Három
ban korban és nemben megfelelő bel
gyógyászati és neurológiai betegek 
szerepeltek kontrollként, míg kettő
ben hasonlóképpen megfeleltetett ál
talános népességi adatokat használ
tak az összehasonlításra. Valamennyi 
tanulmányban a nemzetközileg elfo
gadott ún. Masters-kritériumokat hasz
nálták a betegek azonosítására. Az ún. 
összehasonlítási arány (odds ratio) a 
C-J-D betegség transzfúzióval való át
vitelére 0,54 és 0,89 közé esett, míg a 
kombinált hányados 0,70-nek adódott, 
a 95%-os konfidenciaintervallum ha
tárai 0,54 és 0,89 voltak.

A fenti adatok annak tendenciáját 
mutatták, hogy a transzfúzióban ré
szesültek között kisebb arányban 
fordultak elő sporadikus C-J-D-s ese
tek, mint a kontrollokban. Egy tanul
mányban ez a különbség statisztikai
lag szignifikánsnak mutatkozott. Két 
tanulmány foglalkozott a transzfúzió 
és a betegség kezdete között eltelt idő
vel, egyik öt éven belülinek, míg a má
sik átlagosan 174 hónapnak találta a 
lappangási időt. Egy tanulmány volt, 
ahol az átviteli dózis-hatás viszonyait 
tanulmányozták és azt találták, hogy 
a kapott transzfúziók számával jelen
tősen csökkent a betegség előfordulá
sa, de ez a csökkenés nem bizonyult 
statisztikailag szignifikánsnak.

Szerzők ezen adatokból arra kö
vetkeztetnek, hogy nem látszik való
színűnek, hogy a betegség kialakulása 
transzfúzióhoz lenne köthető. Inkább
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arra utalhatnának az adatok, hogy ke
vesebb betegség fordult elő azokon, 
akik korábban vérátömlesztésben ré
szesültek, mint azokon, akik nem, 
azaz a kontrollszemélyeken, ez azon
ban feltehetően nem igaz. Ennek le
hetséges okaként felhívják a figyelmet 
ezen tanulmányok korlátozott voltá
ra, mely a kontrollok kiválasztásának 
módjából és a korábbi transzfúziók 
körülményeinek hibás visszaidézésé- 
ből adódott. Gondosan megtervezett 
esettanulmányok lennének szüksége
sek a transzfúzióval való átvitel pon
tos tisztázásához.

Természetesen ezek a részeredmé
nyek nem alkalmazhatók az ún. új va
riáns C-J-D betegségre, mely a szar
vasmarhák szivacsos agykárosodásával 
mutat szoros összefüggést és melynek 
klinikai tünetei is jelentősen eltérnek 
a tárgyalt sporadikus formától.

J á r d á n h á z y  T a m á s  d r .

Patológia
A klinikai diagnózis és a boncolás 
szerepe. Baron, H. J. (Gastroentero
logy Division, Mount Sinai School of 
Medicine, New York, USA): J. R. Soc. 
Med., 2000, 93, 463-466.

A kórboncolás története rendkívül 
gazdag múltra tekint vissza. XVIII. és 
XIX. századi vélekedések szerint az 
orvostudomány fejlődése, a betegsé
gek eredetének és hatásainak felderí
tése a gondosan elvégzett boncolá
soktól volt várható.

A XX. században a kórboncolások 
száma mégis csökkenni kezdett. En
nek megakadályozására az Egyesült 
Államokban több mozgalmat is indí
tottak, ezek azonban hatástalanok 
maradtak és a kórboncolások száma 
azóta is -  mind az Egyesült Államok
ban, mind a világ számos más orszá
gában -  folyamatosan csökken.

Értelemszerűen merül fel a kérdés, 
milyen okok állnak ennek a jelenség
nek a hátterében?

Egyrészt az elhunytak hozzátarto
zóinak ellenállása, akik elsősorban 
kegyeleti okok miatt nem egyeznek 
bele a boncolásba.

Fontosak a finanszírozási szempont
ok is: a kórboncolás költségei egyre 
emelkednek, a költségvállaló szemé
lye ugyanakkor gyakran tisztázatlan.

A kórboncolások számának válto
zására az elhunytak életkora is hat: az

idősebb korban elhunytak ritkábban 
kerülnek kórbonctani vizsgálatra, mint 
a fiatalabbak.

Számos szakmai tényező is a bon
colások számának csökkenését támo
gatja. Ezek között különösen jelentős 
a klinikusok érdektelensége, ellenér
zése, amely szemléletet tanítványaik
nak is átadják.

Tanulmányok sora foglalkozik az
zal, hogy megmutassa, milyen gyak
ran tár fel a kórboncolás olyan jelentős 
kórképeket, amelyeket, ha idejében 
felismernek, akkor a beteg élete meg
menthető lett volna (I. típusú hibák), 
illetve amelyek időben való felismeré
sével sem lehetett volna a halált meg
előzni (II. típusú hibák). Másik két 
osztályt képeznek azok a minor diag
nosztikai hibák, melyek a végkimene
telt valószínűleg nem (III. típusú hi
bák), vagy biztosan nem (IV. típusú 
hibák) befolyásolták volna. Az első tí
pusú hibák gyakoriságát a legtöbb fel
mérés 10 és 20% közé teszi.

A hibák kórbonctani feltárásának 
természetesen csak akkor van értel
me, ha ennek következménye a beteg- 
ellátás javulása. A gyakorló orvosok 
talán túlzott magabiztosságból azon
ban úgy tűnik, nem használják ki a ta
pasztalatszerzésnek ezt a lehetőségét. 
Ennek is betudható, hogy a hibagya
koriság szinte minden évben ugyan
akkora. A leginkább félrediagnosztizált 
kórképek közé különböző fertőzések, 
daganatos kórképek: hasi, valamint 
szív- és érrendszeri katasztrófák tar
toznak.

Az amúgy elkerülhető diagnoszti
kai tévedések hátterében nem annyira 
a szakmai tudás hiánya, mint inkább 
az adott eset orvosi megítélésének 
helytelensége, gondatlanság és figyel
metlenség áll. Ez a rutin szűrővizsgá
latok elmulasztását, a diagnosztikus 
elképzeléshez nem illeszkedő leletek 
és panaszok figyelmen kívül hagyá
sát, a vizsgálatok nyomon követésé
nek hiányát, az idült betegekben kifej
lődő új megbetegedések észrevétlenül 
hagyását, a fizikális vizsgálat időn
kénti megismétlésének elmulasztását 
jelenti, illetve nagyon gyakran a rönt
genvizsgálatok mindenhatóságába ve
tett hit az, ami a hibát okozza.

Amennyiben a gyakorló orvosok 
felkészültek arra, hogy tanuljanak a 
kórboncolás során felfedett hibáik
ból, úgy a kórboncolás hagyományai
nak újjáélesztésével teremthetjük meg 
azt a minőségi etalont, mely nélkül a 
diagnosztikus szakmák teljesítmé

nyének javulását nehezen tudjuk el
képzelni. Virchow tette fel a kérdést, 
miszerint mit segítsenek az általunk 
magasztalt izgalmas újítások, amíg 
nem tudjuk, mi ellen küzdünk.

S z e p e s s y  E d i t  dr.

Ritka kórképek
Hepatitis syphilitica. Petrova, E. és 
mtsai (Klinik für Dermatologie und 
Venerologie, Alexander-Universitäts
klinik, Sofia, Bulgaria): Akt. Dermat., 
2000, 2 6 , 378.

A hepatitis syphilitica diagnózisa ne
héz. A hepatitisvírusokkal történő 
gyakori kevert infekció miatt sokan 
kétségbe vonják a syphilises májkáro
sodás lehetőségét. A kórismét a pozi
tív syphilis-tesztekkel és a hepatitis 
más kóroki tényezőinek a kizárásával 
bizonyítjuk.

A 23 éves nő kéthetes letargia és 
38 °C-ig terjedő láz miatt került a fer
tőző osztályra. Az arcán lévő fekélyt 
mint „Herpes simplexet” kb. 2 hónap 
óta eredménytelenül kezelték. A fel
vételkor generalizált nyirokcsomó
duzzanatot, sárgaságot és hepato- 
splenomegaliát találtak. Az előzetes 
diagnózis akut vírushepatitis volt, 
ampicillin-terápiát kezdtek.

Másnap a törzsön és a végtagokon 
diffúz, makulosus, vörösbarna kiüté
sek jelentek meg. A tenyereken és a 
talpakon néhány göbcsét, a genitáliá- 
kon condyloma latumot és a bal száj
zug mellett nagy, fájdalmatlan, vastag 
pörkkel fedett indurált papulát észlel
tek, gyulladásos jelek nélkül. A fe
kélyben treponemát nem találtak.

Á süllyedés 60 m m /h, az összbi- 
lirubin 194 pmol/1, az AS AT, ALAT, 
GGT aktivitása emelkedett, az AP 96 
U/l, az IgG és IgM szintje magas volt. 
A vírushepatitis markerei negatívak 
lettek. A syphilis diagnosztikai teszt
jei közül a VDRL, TPHA, FTA pozitív, 
a TPI 28%, negatív volt. Autoantites- 
teket nem tudtak kimutatni. A szero- 
lógiai vizsgálatok a vírusbetegségeket 
kizárták.

A leletek és a pozitív szerológiai 
tesztek alapján szekunder syphilis di
agnózisát állították fel hepatitis syphi- 
liticával. Tíz napon át napi 4x2 milió 
I. E. penicillint adtak. Az 5. kezelési 
nap a labortesztek a hepatitis fellán
golását mutatták. Ekkor a szerológiai 
syphilis-tesztek erősen pozitívak vol
tak: VDRL, TPHA, TPI 68%.
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6 és 12 hónap múlva az összes máj
funkciós teszt normális, a hepatitis 
markerek negatívak voltak, egyedül a 
TPHA volt pozitív 1:160 hígításban.

Az akut hepatitis sárgasággal a ke
zeletlen syphilis ritka szövődménye. 
Főleg férfiakban fordul elő, nőkban 
szokatlan. Esetünkben rendkívüli még: 
1. A csupán penicillinre gyógyuló, az 
ulcus durum elemeiből felépülő, nagy, 
pörkkel fedett papula. 2. A szekunder 
syphilisnél fennálló negatív TPI-teszt. 
3. A hepatitis ismert okait kizárták, 
így azt csak a syphilis okozhatta. 4. A 
penicillin-kezelés alatt Jarisch-Herxhei- 
mer reakció lépett fel. A májenzimek 
szintje, az antitreponema ellenanya
gok titere tovább emelkedett és pozi
tívvá vált a TPI.

K o l lá r  L a jo s  d r .

Sebészet
V astagbélrák ureterosigmoidostomia 
után. Huang, A., McPherson, G. A. D. 
(Department of Colorectal Surgery, 
Wycombe Hospital, Buckingham
shire, Egyesült Királyság): Postgrad. 
Med. J„ 2000, 76, 579.

A működő ureterosigmoidostomia he
lyén kifejlődő vastagbélrák ismert ké
sői szövődmény (az első ilyen észle
lést 1929-ben közölték). E kockázat 
csökken az anastomosis áthelyezésé

vel. A szerzők betegén ez utóbbi be
avatkozás ellenére rák fejlődött ki az 
eredeti anastom osis helyén.

A 41 éves férfit végbélvérzés miatt 
vették fel; más bélpanasza nem volt. 
Hároméves korában rhabdomyosar
coma miatt húgyhólyag-eltávolításon 
és ureterosigmoidostomián esett át. 
Hét évvel később ismétlődő pyelo- 
nephritise miatt urétereinek szájazta- 
tását áthelyezték a sigmahatárra, s ezzel 
egyidejűleg ilealis vezetéket is im- 
plantáltak. Vizsgálatakor fizikai elté
rést nem találtak, de a radiológiai lelet 
a sigmában laesióra utalt. Laparoto- 
mia: az előző transzplantációs helyről 
körülírt daganatot távolítottak el, mely 
szövetileg mérsékelt fokban differen
ciált adenocarcinomának bizonyult. 
Mivel a 14 eltávolított nyirokcsomó 
közül 4-ben áttétet találtak (Dukes C), 
a betegnek adjuváns kemoterápiát ad
tak (5-fluorouracilt + folsavat).

Az ureter-sigma anastomosis helyén 
kifejlődő rák kockázata 100-550-sze- 
rese az egészségeseken várható vas- 
tagbélrák-gyakoriságnak, sőt, ha az 
anastomosist a beteg 25 éves kora előtt 
alakították ki, 7000-szerese. A laten- 
ciaidő átlagban 21 év (6-50 éves szél
ső értékekkel).

A vastagbélhámmal közvetlenül 
érintkező vizelet kiemelkedő szerepet 
játszik a varratvonali rák keletkezésé
ben. Az étrendben szereplő nitrátok
ból ugyanis nagy töménységben má
sodlagos aminok jutnak a vizelettel a

vastagbélbe, melyek a karcinogén N-nit- 
rozo komponensek bakteriális activá- 
cióját eredményezik. Más elméletek 
szerint sebészi és mechanikus trauma, 
extrém elektrolitkoncentráció, valamint 
idült irritáció is szerepelhet e karci- 
nogenezis kóroktanában. A szerzők 
szerint egyértelmű az oki összefüg
gés betegük rákja s az előző anasto- 
mosisra rendszeresen bejutó vizelet 
között, annak ellenére, hogy a daga
nat csak hosszú idő után keletkezett 
a már régóta nem működő stoma he
lyén (ekkora latenciaidő nem szok
ványos).

Lényeges, hogy az ilyen anastomo- 
sissal bíró betegeket rendszeresen és 
gyakran kell ellenőrizni: évente szkó- 
pia + okkult vér keresése a székletben. 
Ezáltal természetesen egyéb rendelle
nességek is felismerhetők (polypus, 
dysplasia, más rák). Mások szerint az 
anastomosis után 2 évvel szkópiát 
csak 5 évenként kell végezni, viszont 
évente ajánlatos a kiválasztásos uro- 
gráfia, s negyedévenként a széklet
vizsgálat. A rák kórismézését nehezíti 
a nemritkán hosszú latenciaidő; erre 
mind az orvosok, mind a betegek fi
gyelmét fel kell hívni. Az intézeti 
szakemberek pedig az ilyen anasto- 
mosissal bírókat tekintsék fokozottan 
veszélyeztetetteknek. Ily módon van 
csak esély ezen iatrogén vastagbélrá
kok időbeni felismerésére.

M a jo r  L á s z ló  d r .

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

szakmai programjait, valamint egészségüggyel, 
orvostudománnyal kapcsolatos 

pályázatok, ösztöndíjak felhívásait 15 sor terjedelmig 
térítésmentesen közöljük

az Orvosi Hetilap előfizetői részére.

A pályázati hirdetmények ugyancsak térítésmentesek, 10 sor terjedelemig.

Szeged M. J. V. Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat (S

felvételre keres 2 fő szem ész szak 
és 2 fő  bőrgyógyász szakorvost

izeged, Tisza L. krt. 97.)

orvost
S z á l l á s o k  a z o n n a l  b e t ö l t h e t ő k .
1 b é r e zés  m e g e g y e zé s  s z e r in t . __j

Felvilágosításjelentkezés: dr. Gaál István igazgató főorvosnál. Telefon: 06 (62) 420-529
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KÖNYVISMERTETESEK

Jákó János: Betegágytól betegágyig
M e d ic in a  K ö n y v k ia d ó  R t.
B u d a p e s t ,  2 0 0 0 . 3 1 5  o ld a l

A könyv, címéhez híven, gondolatme
netében valóban mindig a betegágytól 
indul ki és esetelemzések, saját erede
ti vizsgálatok, összefoglaló tanulmá
nyok 30 fejezetén keresztül vezeti el 
az olvasót a szerző által a belgyógyá
szaton belül előszeretettel, s nemzet
közileg is elismert szinten művelt és 
kutatott diszciplínák -  hematológia, 
haemostaseologia, immunológia, fe
hérje-patológia, hepatológia és határ
vidékeik -  számos időszerű kérdés
körének jobb megismeréséhez, elmé
leti és gyakorlati síkon egyaránt.

Minden fejezet alapját J á k ó  p r o 
f e s s z o r n a k  -  részben tanítványaival kö
zösen írott -  egy-egy dolgozata képezi, 
az elmúlt 10 év terméséből. A közle
ményekben részt vett munkatársak 
közül itt a többszörösen, illetve első 
szerzőként is előfordulókat említhet
jük meg: A r a tó  M ik ló s , D ó m já n  G y u la ,  
H a s i t z  Á g n e s , F e n y v e s i  A n d r á s ,  K a 
s z á s  I lo n a ,  P ető ' I v á n , P e tő ' M ó n ik a ,  
S c h o p p e r  J á n o s , S z a b ó  T a m á s ,  V á ly i -  
N a g y  I s tv á n .

A munka t a r ta lm i  s ú l y p o n t j a i t  jól 
tükrözi az egyes témákra fordított 
összterjedelem. így kiemelhetők -  mint 
tárgykörönként 25 oldalt meghaladók 
-  az immunpatológiai betegségek, a 
mastocytosis, a plasmacsere-plasma- 
pheresis-haemapheresis, az idült he
patitisek területéről írott fejezetek, s 
ugyancsak súlypontinak tekinthetők 
a monoklonális kórképek, a throm
bophilia, a citokinek, az amyloidosis 
egyenként 15-25 oldalra kiterjedő té
makörei is. A kisebb volumenű -  5-15 
oldalnyi -  tanulmányok (Wilson-kór, 
ismeretlen eredetű láz, recidív poly
chondritis, a Coeruloplasmin immun
kémiai analízise, interferon-terápia 
malignomákban, hypereosinophil syn- 
droma stb.) igényessége nem marad 
el a többrétű megközelítésben bemu
tatott témákéhoz képest.

S z e r k e z e t i le g  a fejezetek a részletek 
vonatkozásában -  műfaji különbsé
geikből eredően -  természetesen elté
réseket mutatnak, közös szemléleti 
alapjuk azonban gondolati építőele
meik rendszerének, a kérdéskörök 
megközelítési módjának lényegi egy
ségét eredményezi.

A b e v e z e tő k b e n  a szerző felvázolja 
a tárgyalt téma történelmi alakulásá
nak főbb állomásait, megalapozva így 
a mai álláspont kifejtését és mélyebb 
megértetését. Rendszerint ugyanitt is
merteti (és pontos fogalmi definíciókkal 
világítja meg) a vonatkozó modem ter
minológiát, valamint a tanulmány cél
ját, kérdésfelvetését. A tárgyalt kórké
pek p a to g e n e z i s é t  -  annak lehetséges 
verzióit is körbenjárva -  több oldal
ról, fejlődési dinamikájuk érzékelte
tésével mutatja be, s mindig jelzi, ha 
az éppen dominánsnak vélt kórme
chanizmus még nem tekinthető vég
legesen elfogadottnak.

A kóresetek, illetve kutatási ered
mények ismertetését követő M e g b e s z é 
lés fejezetrészek, sohasem formálisak, 
hanem a tárgy összefoglaló átgondo
lásából eredő logikus kérdésfeltevése
ket s az ezekre adható válaszok való
di, elemző diszkusszióját jelentik. En
nek során a kóreredet, a diagnosztikai 
módszerek, a terápiás lehetőségek 
megközelítésében az alapvető elméleti 
megfontolások és a mindennapi gya
korlat szempontjai egyaránt teret kap
nak. A teória és a praxis szerencsés 
egyensúlya egyébként az egész m un
kát jellemzi. A fejezetek zömének a 
végén a lényeget tömören összefoglaló 
k ö v e tk e z te t é s e k  találhatók, majd pe
dig a minden tanulmányhoz csatlako
zó modern i r o d a lo m je g y z é k  követke
zik. Ez utóbbi többnyire arányos, de 
néhány esetben -  mint például a 
haemapheresis dolgozat 173 tételes, 
szinte monográfikus igényű hivatko
zási listáját tekintve -  itt már túlmére
tezettnek tartható.

A fejezetek bőségesen i l lu s z t r á l ta k ,  
mondanivalójukat összesen 136 ábra 
és 126 táblázat teszi szemléletessé. Az 
ábrák jó minőségűek, s ahol tárgyuk 
indokolja (kórszövettani metszetekről, 
vér- és csontvelőkenetekről, a bete
gek bőrelváltozásairól készült fényké
pek) -  ilyen az ábrák több mint egy- 
harmada -  színesek. A táblázatok a 
tárgyalt témák jelentős részét tömörí
tik egyszerű, jól áttekinthető, didakti
kus formában. A dokumentáció egé
széből különösen akitűnő szerkesztésű 
folyamatgrafikonok és anyagcsereváz
latok, a hematológiai sejtfejlődés sé- 
más rajzai, az immunelektroforézis 
vizsgálatok eredményeinek demonst
ratív felvételei, a jól áttekinthető diag

nosztikai és terápiás algoritmusok, 
valamint a kórképek klinikai és labo
ratóriumi jellegzetességeit összegyűj
tő és összehasonlító táblázatok érde
melnek külön kiemelést.

Egészében a könyv jelentéstartalma a 
különben önmagukban is információ
gazdag fejezeteinek egyszerű mennyisé
gi összességén jóval túlmutat. A szer
ző nem csupán tárgyi tudást közvetít 
-  noha nemes továbbképző szenvedé
lye átsugárzik egész munkásságán - , 
hanem a szó teljes értelmében kíván 
tanítani: a konkrét ismeretanyagon túl
menően, közvetlenül vagy implicit for
mában, átadja gondolkodásmódját, 
orvosi mentalitását is, melyet beteg
központúság és realitásérzék jelle
mez. Az előbbi a problémák meghatá
rozóan klinikusi, gyógyító orvosi 
szemléletű megközelítésében, az utóbbi 
a valós lehetőségek (idő- és költségté
nyező, kockázat-előny) folyamatos 
mérlegelésében jut kifejezésre. Han
goztatja a gondosan felvett kórelőz
ménynek, a beteg megfigyelésének, a 
világos és részletes kórlapvezetésnek 
ma is érvényes jelentőségét, szembe
állítva mindezt a sokszor túlzottan le
letorientált, a korábbi („örökölt”) di
agnózisokat automatikusan átvevő, 
felületesen dokumentálható klinikai 
gyakorlattal, mely részben a kedve
zőtlen külső körülményekből is kö
vetkezik.

A tanulságos és együttgondolkodás
ra késztető könyv -  melynek igényes 
kivitelezése a Medicina Könyvkiadó 
és a Széchenyi Nyomda (Győr) mun
káját dicséri -  ajánlható minden bel
gyógyásznak és külön is a fiatal kollé
gáknak: kiválóan alkalmas ugyanis arra, 
hogy miközben olvasójának szakmai 
képzettségét növeli, orvosi szemléletét 
is magasabb szintre emelje.

K e l l e r  L á s z ló  dr.

Csorna Mária: Medicina in nummis 
1974-1994
Magyar orvosi érmek katalógusa 
S e m m e lw e is  O r v o s tö r té n e t i  M ú z e u m ,  
K ö n y v tá r  é s  L e v é l tá r  
B u d a p e s t ,  2 0 0 0

Közhely, hogy a medicinális numiz
matika és falerisztika az orvostörté
nelem fontos, kiegészítő forrása, amely 
a kisméretű és marokba fogható 
domborművészet eszközeivel igyek
szik megörökíteni az ismert és kevésbé
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ismert személyek, események, intéz
mények és felfedezések sorát. Vala
mire való múzeum ma már elképzel
hetetlen érem- és jelvénytár nélkül, 
de az országszerte elosztottan létező 
magángyűjtemények szintén gazdag 
anyagot őriznek.

Hazánkban természetesen a Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum a 
gyógyítással kapcsolatos kisplasztikái 
dokumentumok legfontosabb „gyűj
tőmedencéje”, hiszen a rejtett tárlók 
ritka darabjai vásárlás vagy ajándéko
zás útján, előbb-utóbb oda kerülnek. 
Ezt a nemzetközileg is számon tartott 
kollekciót először a H u s z á r  L a j o s -  V a -  
r a n n a i  G y u la  szerzőpáros dolgozta fel 
a teljesség igényével és annak az eset
legességével. A szokásos hiányküszöb 
öt százalékos mértékét ugyanis ők sem 
tudták elkerülni. A szép kék fedelű 
katalógus 1977-ben jelent meg, az ak
kori főigazgató A n ta l l  J ó z s e f  e l ő s z a v á 
v a l .  Szellemi háttérnek ott húzódott 
m eg a Magyar Orvostörténelmi Tár
saság Orvosi Numizmatikai Szakosz
tálya, a másoknak máig példát mutató 
szervezettségével. Tekintettel a hosszú 
átfutási időre, a Huszár-Varannai már 
1973-ban lezárult, szinte amikor az 
orvosi vonatkozású érmek száma ug
rásszerűen kezdett emelkedni. Az élő 
klasszikusok: B o rso s  M ik ló s ,  B ú z a  
B a r n a ,  C sú cs F e re n c , M a d a r a s s y  
W a l t e r  é s  R e m é n y i  J ó z s e fmellé felnőtt 
egy fiatal nemzedék, listájukat nehéz 
lenne fel- és rangsorolni. Egy rövid re
cenziónak aligha ez a feladata. A szak

mát képviselő kisplasztika egyre na
gyobb népszerűsége szükségessé tette 
a Huszár-Varannai, röviden HV foly
tatását, s az azóta előkerült darabokkal 
való kiegészítését. Amikor a múzeumi 
éremtár élére C so rn a  M á r ia  került, a fel
dolgozás a már többször említett szer
zőpároséhoz hasonló szakszerűséggel 
folytatódott, azon reményben, hogy a 
közben Szegeden, Pécsett, Debrecenben 
és Nyíregyházán megjelent katalógu
sokkal kibővítve, biztosan nyomdát kap 
majd a M e d i c i n a  in  n u m m is  fővárosi 
kötete, előbb az 1974-1994 közötti két 
évtizedre szorítkozva. A darabszámok 
emelkedésére jellemző, hogy amíg a 
HV-ban a 16. századtól 1973-ig szá
mítva 2032 tétel található, addig az új 
rövid szakasz 1632-t mutat.

Csorna Mária az elődei munkáját 
folytatva, módosított rajta. Kissé bizarr, 
hogy amíg szögesdróttal szegélyezett 
vasfüggöny mögül kukucskáltunk nyu
gatra, a szöveges adatok ismertetése 
angol nyelvű volt, addig az egyre nyitot
tabbá váló világunkban magyar. Ámbár 
az a gyakorló gyűjtőket aligha zavarja.

Az új kötetnek gazdagabb, szebb és 
áttekinthetőbb a képanyaga. A mellé
kelt fotók a cizellált fémfelület illúzió
ját keltik. Bordázata nem esik szét a 
harmadik kinyitásra. A kétnyelvű 
„Tárgy és ikonográfiái mutató”, vala
mint az „Intézmények mutatója” meg
könnyíti a tájékozódást. A Huszár-Va
rannai 29 fejezete a környezetvédelem 
tárgykörével 30-ra bővült, jelezvén an
nak időszerűségét.

E rövid ismertetés papírra vetője 
felette örül a méltó kiadványnak. A 
következő kötetre remélhetőleg nem 
kell újabb évtizedekig várni. Önálló
sulnak, osztódnak a szakmák, szapo
rodnak a rendezvények, nő a kitünte
tések, az alapkutatással foglalkozók és 
a gyakorló orvosok száma, többsávossá 
szélesednek a határterületek. A kór
házalapítási emlékérmek mennyiségét 
(és remélhetőleg a minőségét) a mille- 
centenáris ünnepségek érzékelhetően 
megemelték. Örvendetesen korszerű
södik a felületekre komponált jelkép- 
rendszer. Aesculapius botra tekeredő 
kígyóját, Tulp doktor jól ismert ana
tómiai demonstrációját, Achilles seb
ellátását lassan felváltják az egyre töb
bet tudó és bonyolult műszerek stilizált 
kontúrjai. A numizmatika nyomon kö
veti a medicina fejlődését.

Akadnak persze bocsánatos elírá
sok: például a pécsi gerontológiai érem 
S ü lé  T a m á s  kitűnő katalógusában nem 
a 134., hanem a 135. tétel. Kiterjedtebb 
lektorálással csökkenteni lehetett vol
na a kimaradt darabok számát, amely 
a H V-hoz hasonlóan kb. 5%-ra tehető.

Ezek nem befolyásolják a teljesít
mény értékét, a mélyzöld fedelű kötet 
teljesíteni fogja feladatát.

Megjelenésétől kezdve nélkülözhe
tetlen lexikona lett az orvosi numiz- 
matikusok és az egészségügy kultúr
történetével foglalkozók nem túl népes, 
de annál lelkesebb táborának.

S z á l lá s i  Á r p á d  dr.
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M ic h a e l  M a ie r , C o lin  B la k e m o r e , M ik a  
K o iv i s to :  Veszélyes-e a mobiltelefon?
M. T. E. H eafe ld : A status epilepticus kezelése 
D a v id  F o r m a n , K a re n  J. G o o d m a n :  A gyo
morrák epidemiológiája: a jelenre a múlt 
árnyéka vetül
J o h n  B r i t t o n ,  M a r tin  J. J a rv is: Bupropion: 
új gyógyszer a dohányosok részére 
S tu a r t  B a r to n :  Milyen klinikai vizsgála
tokból származnak a legjobb bizonyítékok? 
R o b in  M . W ilso n : Az onkológiai szűrés a 
pereskedések tükrében 
R ic h a r d  A s h c ro f t:  Vállaljuk a bizonytalan
ságot!
Koraszülöttek tartós károsodása A mo
biltelefon fülhallgatóval biztonságosabb 
A tápszergyártók és a WHO HIV-vak- 
cina-vizsgálatok A rollerezés okozta sérü

lésekről Csökken a cannabisfogyasztás a 
holland ifjúság körében Nem mindegy, 
kit bíztatunk szoptatásra! Több a hirtelen 
csecsemőhalál a bölcsődékben, mint ott
hon
H e lm u t W o e lk , a Remotiv/Imipramin-ta- 
nulmány közreműködői nevében: Az or
báncfűkivonat és az imipramin összeha
sonlítása a depresszió kezelésében 
P. O. C o llin so n , S. P r e m a c h a n d r a m , K . 
H a sh em i: A prognosztikailag jelentős 
mértékű szívizomkárosodás incidenciájá- 
nak prospektiv vizsgálata az intenzív osz
tályról elbocsátott betegek körében 
R. L ee  K e n n e d y :  Kommentár: Továbblé
pésre van szükség az akut mellkasi fájda
lom diagnosztikájában és ellátásában 
M ic h a e l  T hu n , T h o m a s  J. G lyn n :  Mire van 
szükség a dohányfüggőség eredményesebb 
kezeléséhez?
R ic h a r d  P ető , S a ra h  D a r b y , H a r z  D eo , P a u l  
S ilcock , E lise W h itle y , R ic h a r d  D o ll: A  do
hányzás, a leszokás és a tüdőrák mutatói
nak alakulása Nagy-Britanniában 1950 óta: 
az országos statisztika és két esetkontroll 
tanulmány egybevetése

G iles J. P e e k , S a m e h  M o rco s , G r a h a m  C o o 
p er:  Rendszeres összefoglaló: Kóros mell
kasi folyamatok
M ic h a e l G leeso n , A m a n d a  H e r b e r t, A u r e lia  
R ic h a r d s :  Rendszeres összefoglaló: Fel
nőttek lateralis nyaki csomóinak kezelése 
D e n is  St. J. O ’R e illy :  Pajzsmirigyfunkciós 
vizsgálatok -  ideje újraértékelni szerepüket 
A n d r e w  W . M c E vo y , N e i l D . K itc h e n , D a v id  
G. T. T h o m a s :  Tanulságos esetek: Agyvér
zés fiatalkorban: így is egyre jobban pusz
tít a kábítószer
D. K . S a tc h i th a n a n d a ,  D . L . S to n e , A . 
C h a u h a n , A . J. R itc h ie :  Tanulságos esetek: 
A diltiazem véletlen túladagolásának kö
vetkezményei
Jam es M cC o rin a ck , T risha G reen h algh : Érté
kelhetjük-e kedvünk szerint a véletlen beso- 
rolásos, kontrollos vizsgálatok eredményeit? 
E tik a i  v i ta :  Az agytörzsi halál: hogy tör
ténjék a gondozás, ha az elfogadott orvosi 
irányelvek és a vallásos meggyőződés nin
csenek összhangban?
D a v id  I n w a ld , I m m a n u e l  J a k o b o v its , A n d y  
P etro s: Van lehetőség az érdekek figye
lembevételére és a megegyezésre
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M a lc o lm  Fischer, R a y m o n d  F. R a p er: Kom
mentár: Ésszerűtlen és méltatlan halogat
ni a kezelés leállítását 
C. R . G ib b s , G. J a ck so n , G. Y. H . L ip: ABC 
Könyvek: Szívelégtelenség: A nem gyógy
szeres kezelés
R o d n e y  Jackson: A cardiovascularis betegsé
gek kockázat-haszon arányának előrejelzé
sére szolgáló, átdolgozott Uj-Zéland-tábla 
T u d o m á n y  és a m é d ia  S z e m é ly e s  v é le 
m é n y :  Emberi tényező, emberi lélek, em
beri mozdony H a n g o k :  Állati egészségügy
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D u n c a n  K ee ley : Rákos szülők gyermekei: 
hogyan beszéljük meg a bajt?
K ir s te n  M jl le r , Peter SkinhÁ Az akut bak
teriális meningitis kezelési irányelvei 
C h r is to p h e r  D. B y rn e , S a ra h  H. W ild : Bi
zonyítékokon alapuló terápiás beavatko
zásokkal kell mérsékelnünk a cukorbete
gek érszövődményeinek kockázatát 
A n d r e w  J. K r e n tz , C lif fo r d  J. B a ile y , A r n e  
M e la n d e r :  Thiazolidin-dionok a 2-es típu
sú diabetes kezelésében 
S te p h e n  B. H u lley , D e b o r a h  G ra d y , W a rren
S. B r o w n e r :  Statinok: kevesebb beteg kap
ja, mint ahánynak előnyös lenne 
S. G h o sh , A . P a n a r e s e , A . J. P a rk er , P. D . 
B u ll: Quinolon fulcseppek krónikus kö
zépfülgyulladásban
E lle n  N o lte , M a r t in  M c K e e :  Az egyesült 
Németország tíz éve
Egyre hatékonyabb az emlőrákszűrés Nagy- 
Britanniában A nagy mennyiségű parace- 
tamolfogyasztás összefüggésben állhat az 
asthmával Üj citokinkezelés gyulladásos 
bélbetegségben Sok óvszer fogy Angliában 
Spanyolországban van a legtöbb szervdonor 
Parkinson-kór permetezőszerektől? Üjabb 
eredmények a kalciumantagonistákról A 
brit orvoskamara elismeri az akupunktúrát 
L is a  M . S ch w artz , S te v e n  W olosh in , H a ro ld  
C. Sox , Baruch F ischhoff, H. G ilb er t W elch: A 
nők álláspontja a mammográfia álpozitív 
eredményével és az in situ ductuscarcinoma 
kimutatásával kapcsolatban: keresztmet
szeti felmérés az Egyesült Államokban 
P. J a m e s , C. J. E llis , R . M . L. W h itlo ck , A . R. 
M c N e il ,  J. H e n le y , N . E. A n d e r so n :  Össze
függés a troponin T-koncentráció és az 
akut ischaemiás stroke mortalitása között: 
megfigyeléses vizsgálat 
M ic h a e l P ign on e, C h ristoph er P hillips, 
C y n th ia  M ulrow : Lipidszint-csökkentők a ko
szorúér-betegség primer prevenciójában: vé
letlen besorolásos vizsgálatok metaanalízise 
M a r t in  B o b a k , Z d e n k a  S k o d o v a , M ic h a e l  
M a r m o t:  A sörivás és a myocardialis in
farktus kockázata: populációszintű eset- 
kontroll-vizsgálat
L in d a  D iggle, J o n a th a n  D eeks: A  tű hosszá
nak hatása a helyi reakciók gyakoriságára 
a 4 hónapos csecsemők életkorhoz kötött 
védőoltása során. Véletlen besorolásos, kont- 
rollos vizsgálat
S im o n  D. C a r le y , C a r o le  L ib e tta , B r ia n  
F la vin , John B u tler , N a m  T ong, Ian  S a m m y:  
A fülcimpából vagy a hüvelykujjból ve
gyünk vért a vércukorszint-meghatározás- 
sal járó fájdalom csökkentéséhez?
T im  L a n ca ster , L in d s a y  S tea d , C h ris S ila g y , 
A m a n d a  S o w d e n  (Cochrane Tobacco

Addiction Review Group): A dohányzás 
abbahagyását elősegítő beavatkozások 
hatásossága: a Cochrane-könyvtár adatai 
S. J. M a y n a r d ,  G. 0 .  S c o tt, J. W . R id d e l l ,  A . 
A . J. A d g e y :  Rendszeres összefoglaló: Akut 
coronaria-szindrómák: a kezelés mai elvei 
és gyakorlata
K a r e n  W a lk e r -B o n e , K a s s im  J a v a id , N ig e l  
A r d e n ,  C y ru s  C o o p er:  Rendszeres össze
foglaló: Az arthrosis konzervatív kezelése 
C. H . P o lm a n , B. M . J. U itd e h a a g :  Rend
szeres összefoglaló: A sclerosis multiplex 
gyógyszeres kezelése 
M. S. M u r p h y , A . S ib a l, J. R. M a n n h :  Ta
nulságos esetek: Tartós hasmenés és ok
kult vipomák gyermekeknél 
D o u g la s  G. A l tm a n , J. M a r t in  B la n d : Sta
tisztikai jegyzetek: A véletlen besorolás sze
repe a klinikai vizsgálatokban 
S im o n  J. D a y , D o u g la s  G. A l tm a n :  Statisz
tikai jegyzetek: Az álcázás művészete a kli
nikai és egyéb vizsgálatokban 
Tudomány és a média Személyes véle
mény: Sakkozhatunk, de ki nevet a végén? 
Hangok: Csehov pezsgője 
Gyógyszerekről röviden 
Tanulságos élmény: Az érem másik oldala 
Tanulságos esetek: Páratlan kígyómarási eset 
Száz év távlatából: Karácsonyi lapok 
Fotópályázat 2000 -  eredményhirdetés

Érbetegségek
2000. évi Suppl. 1

K a r á d i  I s tv á n  dr.: Perifériás atheroscle
rosis rizikófaktorai és kezelése 
D lu s tu s  B é la  d r.: Kritikus végtag ischae
mia kezelése
B a r a n y a i  Á r p á d  dr.: Érsebészet és inter- 
vencionális radiológia 
D a r ó c z y  J u d i t  dr.: A  nyiroködéma klini- 
kuma és kezelése
N e m e s  L á s z ló  d r.: Familiáris throm
bophilia és anticoaguláns kezelés 
F a z e k a s  P é te r  d r . é s  m u n k a tá r s a i :  Aorto- 
iliacalis obstrukciók stentelésével szerzett 
tapasztalataink
S z a tm á r i  F e ren c  d r . és  m u n k a tá r s a i:  Az ál
landó véna cava filter alkalmazásának in
dikációi

Lege Artis Medicine
2000. évi 10. szám

G r ä b e r  H e d v ig  d r.: Antibakteriális terápia 
2000: mérleg és perspektíva 
M ik a la  G á b o r  d r .,  P e tő  M ó n ik a  d r ., 
V á ly i-N a g y  I s tv á n  d r ., C s á s z á r  A lb e r t  dr.:  
A  szívizom-hypertrophia és a szívelégte
lenség molekuláris mechanizmusai 
P. N a g y  Z o ltá n  d r ., B a jz ik  G á b o r  dr., 
B o g n e r  P é te r  d r., B e r é n y i  E r v in  dr., S z á s z  
K r is z t in a  d r., K o p a  J á n o s  d r., R é p a  Im re  dr.:  
Az MR-angiográfia jelentősége az intracra- 
nialis aneurysmák vizsgálatában 
P a d o s  G y u la  d r.: Bevezető -  A metabo- 
likus szindróma
C seh  K á r o ly  d r ., S a la m o n  F e ren c  dr., S z e 
k e r e s  O r so ly a  d r., S p e e r  G á b o r  dr., T ó th  J á 
n o s  d r ., W in k le r  G á b o r  d r .:  Az elhízás, az 
inzulinrezisztencia és a 2-es típusú dia
betes mellitus kapcsolatának molekuláris 
mechanizmusai

A u d ik o v s z k y  M á r ia  d r., P a d o s  G y u la  dr.: 
Metabolikus rizikófaktorok -  metabolikus 
szindróma
K e r é n y i  Z s u z s a  dr., S te lla  P é t e r  d r ., T a m á s  
G y u la  d r .:  Diabetes mellitus és hypertonia 
-  Tények, kérdések, gondolatok 
Magyar szerzők külföldi szakfolyóiratok
ban publikált közleményeinek kivonatai 
M a to s  L a jo s  dr. (szerk .): GISSI-P 
N a g y  A n d r á s  László: Önkormányzati egész
ségügyi napok -  negyedszer 
M o ln á r  R eg in a , F eith  H e lg a :  Szerepkonf
liktusok megnyilvánulásai orvosnők köré
ben
G e r a  J u d it:  Frederik van Eeden, a pszichi
áter és esztéta
B e m a r d  L e Calloch: Csodadoktor Párizsban 
M a i in a  Ján os: Egy szertelen talentum -  
Robert Schumann

Medicus Anonymus
2000. évi 5-6. szám

Félidőben
Nálunk a kártyákkal mindig baj van 
Forródrót
A kormány egészségügyi programjáról 
Újabb adatok az antidepresszívumok far
makológiájához: modern terápiás elvek 
Darázs- és rovarcsípés a családorvosi gya
korlatban
A rovarméreg-allergia korszerű diagnosz
tizálása és kezelése
A bétablokkolók szerepe a szívelégtelen
ség kezelésében
A benignus prostata hyperplasia (BPH) pre- 
valenciája, diagnózisa és gyógyszeres kezelése 
A bizonyítékokon alapuló gyógyítás (evi
dence based medicine) az alsó húgyutak 
tünetegyüttesében 
Utazási tudnivalók 
Szisztémás fényvédelem 
A bélflóra és a probiotikumok jelentősége 
a háziorvosi gyakorlatban 
Érszűkület-kezelés alacsony frekvenciájú 
hanghullámokkal, Repulson-készülékkel -  
Szegheő- módszerrel
A visszatérő húgyhólyaggyulladásról -  
nőknél

Medicus Universalis
2000. évi 6. szám

F ö v é n y i  J ó z s e f  dr.: Inzulinkezelés a házi
orvosi gyakorlatban
S z a tm á r i  M a r ia n n a  d r .:  A z  általános or
vosok európai családja 
P é te r  Á r p á d  dr.: A  negatív migráció hatásai 
egy bácskai község lakosságának egészsé
gi állapotára
G y e b n á r  B r ig itta :  Civil szervezetek és csa
ládorvosok
S ik e t  A d r ie n n :  A  diplomás ápolók helye, 
szerepe az egészségügyi rendszerben, az 
alapellátásban
R é v a i  T a m á s  d r . - S o m o s  É v a  dr.: A  neph
rosis syndroma és az érelmeszesedés 
Meningococcus-megbetegedések kezelé
se
M é s z n e r  Z só fia  dr..-Influenza-kezelés és a 
megelőzés lehetőségei 
B o r b é n y i  E r ik a  d r.: Major analgezia a da
ganatos fájdalomcsillapításban
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HÍREK

Meghívó
A Fővárosi Szent István Kórház és Intéz
ményei Tudományos Bizottsága t u d o m á 
n y o s  ü l é s t  r e n d e z .
A tudományos ülés időpontja:
2 0 0 1 . m á r c iu s  27., 14 óra
Helye: Szent István Kórház kultúrterme
Program:
1. D r. P e t r á s  G yőző : Kórház-higiéné mo
dern filozófiája
2. T e r le c z k y n é  J a n o vszk y  Z s u z s a :  A kórház 
antibiotikum felhasználása az utóbbi évek
ben
Üléselnök: D r . R a p o sa  T ib o r  egyetemi ma
gántanár

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves Csa
ládtagjait és Munkatársait az 1. B a la to n -  
f ö ld v á r i  M ű v é s z e t i  és T u d o m á n y o s  N a p o k  
eseményeire, amelyeket dr. F o d o r  J ó z s e f  
o r v o s p r o fe s s z o r , a közegészségtan első 
magyar egyetemi tanára, Somogy megye 
szülötte halálának 100. évfordulója, Balaton- 
földvár nyaralói: Bajor Gizi színművésznő 
halálának 50. évfordulója és dr. Németh 
László orvos-író-pedagógus születésének 
100. évfordulója alkalmából rendez a 
Balatonföldvár Város Önkormányzata és 
Képviselő-testülete, a Balatonföldvári Ba
jor Gizi Közösségi Ház, a Magyar Rehabi
litációs Társaság Gerontológiai Szekciója, 
Somogy megye Közgyűlése.
Időpont: 2 0 0 1 . m á rc iu s  28., s z e r d a ;

29. csü törtök ; 30 . p é n t e k  
Helyszín: Bajor Gizi Közösségi Ház, 
Balatonföldvár, Köröshegyi út 1. 
Fővédnökök:
H e r é n y i K á r o l y  országgyűlési képviselő
Prof. D r. F e h é r  J án os
Prof. D r. G ö m ö r  Béla
Prof. D r. L ip c s e y  A tti la
P rof. D r. S im o n  T a m á s
Dr. G y e n e s e i  I s tv á n  megyei közgyűlési
elnök
B erkes L á s z ló  polgármester 
Védnökök:
D r. K is s  P á l  j e g y z ő  
K ö s e lin g n é  d r .  K o v á c s  Z ita  aljegyző 
D r. I li M á r to n n á  elnök 
B o r n e m is s z a  K á r o ly  elnök 
A Szervező Bizottság társelnökei:
B e rk esn é  H e g e d ű s  M á r ta  igazgató 
Dr. V é r te s  L á s z ló  elnök 
A fő témák:
História
Mozgásszervi megbetegedések idős kor
ban
Az idősek egészségnevelése 
Szakdolgozók az idősekért 
Program:

2001. március 28., szerda
10.00-12.30 óra

Ünnepi nyitó ülésszak 
Az ülésszak elnöke:
Berkesné H eg ed ű s M á r ta  igazgató 
Megnyitó: B e r k e s  L á s z ló  polgármester 
N é m e th  L á s z ló  Balatonföldvárott kelt írá
saiból a Balatonföldvári Általános Iskola 
tanulói olvasnak részleteket.
Köszöntések:
H erén y i K á r o ly  országgyűlési képviselő 
Dr. G yenesei I s tv á n  megyei közgyűlési elnök 
Üdvözlések:
Prof. D r. F eh ér  J á n o s  
R eg iu s  O ttó  
Üléselnökök:
P rof. D r. F eh ér  J á n o s  
D r. L en g ye l G a b r ie l la  
Ünnepi előadások:
P rof. D r. F eh ér  J á n o s :  A  harmadik évezred 
küszöbe és a korszerű életmód 
D r. V értes L á s z ló :  Fodor József a hosszú 
életről
D r. H o rv á th  Im r e , d r .  M e lle s  M á r ta , 
d r. S za b ó n é  G a r a i  J u d i t ,  d r . V érte s L á sz ló :  
Fodor József alapító-szerkesztő munkála
tai az „Egészségiben 
D r. V értes L á sz ló :  Korányi Frigyes Fodor 
Józsefhez, 1888-ban
D r. V értes L á sz ló : Németh László, a geron
tológia tudora
12.30- 14.00, ebéd

2001. március 28. szerda 
14.30 óra
Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 14. 
Emléktábla avatás Németh László tisztele
tére a hajdani Démusz-villán 
B e rk es  L á szló , Balatonföldvár város pol
gármestere köszönt a megjelenőket 
Németh László „Balatoni est” című költe
ményét a Balatonföldvári Általános Iskola 
tanulója tolmácsolja
Köszönetét mond az emléktábla elhelye
zésének kezdeményezője, dr. Vértes Lász
ló, a Németh László Társaság alapító tagja 
Koszorúk elhelyezése
15.30- 17.30
A  v iz e le t - in c o n t in e n t ia  k é r d é s e ir ő l a z  e z 
r e d fo r d u ló n  -  kerekasztal-konferencia 
Vitavezető: P rof. D r . L ip c s e y  A t t i la  
Résztvevők:
D r. D o lin sz k y  G a b r ie l la  
S z e n te s i  C silla  
D r. K la u b e r  A n d r á s  
D r. M a tá n y i  S á n d o r  
D r. S zü le  E n d re  
D r. V értes L á sz ló
17.30- 18.45 Vacsora 
19.00 óra
A Balatonföldvári Ránki György Zeneis
kola művésztanárainak és növendékeinek 
koncertje
A zeneiskola igazgatója: Kapusné Dojcsák 
Edit
Karnagy: Kapus János

2001. március 29., csütörtök
9.00-11.30 óra
M o z g á s s z e r v i  m e g b e te g e d é s e k  id ő s  k o rb a n  
Üléselnökök:
P ro f. D r. G ö m ö r B é la

D r. F rö h lich  L ó r á n t  
D r. T e lk es Z o ltá n  

Előadások:
P rof. D r. G ö m ö r  B é la : Rheumatológiai be
tegségek a geriátriában 
A n ta ln é M e d g y e s i  A n ik ó :  Mentálhigiéné -  
idős kor -  mozgásszervi betegségek -  re
habilitáció
D r. F röh lich  L ó rá n t:  Idős mozgásszervi be
tegek fürdőhelyi kezelése 
D r. T elk es Z o ltá n :  Életminőség és osteo
porosis
D r. V é r te s  L á sz ló :  Mozgásszervi betegsé
gek, geroeducatio
11.30- 13.30, ebéd
13.30- 15.30 óra
Balatonföldvár -  Európa-díjas virágosítá- 
sáért, rendezettségéért „Virágos Magyar- 
országért” -  első helyezett 
Városnézés -  Berkesné Hegedűs Márta igaz
gatónő vezeti
15.30- 17.30 óra
A z  id ő s e k  e g é s z s é g n e v e lé s e  

Üléselnökök:
P ro f. D r. S im o n  T a m á s  
C s o n k a  M á r ia  
R e g iu s  O ttó  
Előadások:
P rof. D r. F eh ér J án os, d r . L e n g y e l G a b r ie lla :  
A harmadik évezred küszöbe és a korszerű 
életmód
P ro f. D r. S im o n  T a m á s :  Öregség -  egész
ség -  betegség -  orvosság 
D r. V arga A n n a m á ria : Alsó végtag obliteráló 
érbetegségek -  kockázat és kezelés

2001. március 30., péntek
9.00-11.30 óra
S z a k d o lg o z ó k  a z  id ő se k é r t . S zo c iá lis  g e r o n 
to ló g ia . H is tó r ia  

Üléselnökök:
D r . M e lle s  M á r ta  
C s e r e k ly e  A t t i lá n é  
D r. V é r te s  L á sz ló

Előadások:
D r. M e lle s  M á r ta , d r . S z a b ó n é  G a r a i J u d it, 
d r . H o r v á th  Im re , d r . V é r te s  L á sz ló :  Johan 
Béla életművéről
D r. S ü tő  T eréz: Az idősellátás helyzete 
Sopronban
K is s  J á n o sn é , C se re k lye  A tt i lá n é :  Idősekért 
a Geriátriai Osztályon 
S u ly o k  I s tv á n n é :  A kommunikáció jelen
tősége az idős korban 
C s e r e k ly e  A t t i lá n é ,  K is s  J á n o sn é , N é m e th  
M á r ia :  Vizeletincontinentia, geriatria, szo
ciális gerontológia, TEN A 
S z a la i  E rik a : Harmensz van Rijn Remb
randt önarcképei
D r. V é r te s  L á szló :  Csorba József, Somogy 
vármegye főorvosa
11.30- 13.30, ebéd
13.30- 16.00 óra 
G e r ia tr ia  
Üléselnökök:
D r . C s á s z á r  T a m á s  
D r . H o r v á th  Im re  
D r . S ü lé  T a m á s
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Előadások:
D r. H a z a f i  K lá ra : A palliativ kezelés 
geriátriai osztályon
D r. R u s z w u r m  A n d r e a :  Rehabilitációs le
hetőségek geriátriai osztályon 
D r. S ü lé  T a m á s:  Cardiologiai rehabilitáció 
és geriatria
D r. B o g a  B á lin t:  „Frailty” -  az idősek álta
lános elesettségének syndromája 
D r. C s á s z á r  T am ás: Gyógyászati és reha
bilitációs segédeszközök a geriátriai reha
bilitációban
D r. K o c z o r  A n drea , dr. V é r te s  L ászló: Antihy- 
pertensivumok rendeléséről -  idős betegek 
adatainak elemzése
16.00 óra, Balatonföldvári Ránki György 
Zeneiskola műsora
16.30 Zárszó: B erkes L á s z ló  polgármester

Az International Society of Amyloidosis 
IX. Nemzetközi Symposiumát (IXth Inter
national Symposium on Amyloidosis) Bu
dapesten, az Inter-Continental Szállodá
ban tartja 2001 . jú l iu s  1 5 - 2 1 .  k ö z ö tt .  
http://web.interware.hu/belyapat 
Felvilágosítás, ill. jelentkezés a magyar részt
vevők részére: Dr. Bély Miklós Budai Irgal- 
masrendi Kórház Kht. Patológiai Osztály 
Postai cím: 1277 Budapest, Pf. 98. 
Budapest, Frankel L. u. 17-19. H-1027 
belyapathy@interware.hu 
Összefoglalók benyújtási határideje:
2 0 0 1 . m á r c iu s  31.

Az „ A lz h e im e r - k ó r  é s  M e m ó r ia  B e teg ség ek  
A l a p í t v á n y ” Kuratóriuma pályázatot hir
det az Alzheimer-kór elméleti, alapkuta
tási kérdéseivel vagy klinikumával foglal
kozó dolgozat írására, melynek terjedel
me 15-25 oldal lehet.
Pályázhatnak egyetemi hallgatók, Ph.D. hall
gatók, ill. orvosok. Korhatár: 35 év.
Az elnyerhető pályázati összeg: 50 000 Ft. 
A pályázatok beadási határideje:
2 0 0 1 . á p r i l i s  15.
A pályázatok elbírálásának várható idő
pontja: 2001 . m á ju s  15.
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 te
lefonszámon.

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán hatékony 
kezelésére ITCH STOPPER™ ORKI által 
minősített speciális amerikai thermotherá- 
piás készülékek kaphatók. „A hatékony
ság 91,4%” egy klinikai teszt eredménye. 
Keressék a patikákban. A patikák a Phoenix 
Pharmatól rendelhetik meg. Kérjük, ajánl
ják betegeiknek! Bőrgyógyászokat és há
ziorvosokat keresünk a készülék beveze
tésének elősegítésére. BIOPTRON lámpák 
javítása, bérbeadása!
SAX Kft., Tel.: 409-3643

II. Országos Nyílt Orvos Fallabda Baj
nokság és Nőorvosok Teniszbajnoksága
2 0 0 1 . á p r i l is  2 0 - 2 1 . Hotel Lido 
(1031 Budapest, Nánási út 67.)
A Magyar Fallabda Szövetség és a Péterfy 
Sándor utcai Kórház Tudományos Köre 
második alkalommal rendezi meg a Ma
gyar Orvosok Országos Fallabda Bajnok
ságát a római parti Hotel Lidó és Squash 
Centrum helyiségeiben. Ezzel egyidőben 
ugyanott nőgyógyász szakorvosok részére 
teniszbajnokságot is szervez.
A rendezvény célja az egyéb sportágakban 
már hagyományossá vált sportesemények 
(Magyar Orvosok Teniszbajnoksága, Golf
bajnoksága) mellett a hazánkban -  és az 
orvosok körében is -  egyre elterjedtebb já
ték, a fallabda (squash) népszerűsítése gya
korlott oktatók, versenyzők segítségével. 
Nevezési díj: 3 000 Ft/fő

(sportáganként)
5 000 Ft/fő (mindkettőre) 

Technikai okokból csak előzetes jelentke
zést tudunk elfogadni. A Fallabda Bajnok
ság és teniszverseny teljes bevételét a szer
vezők a „Hyperthermiával a Rák ellen” 
alapítvány javára ajánlják fel.

Érdeklődés és jelentkezés: 
Blaguss-Volánbusz Kongresszusi és Ren
dezvényiroda
Telefon: 374-7030, 331-5627 
Fax: 312-1582
E-mail: benyhe@congress.blavo.hu

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Igaz
gatósága (1084 Budapest, Auróra u. 22-28., 
Tel.: 333-6730) laser-kezelési lehetőséget 
kínál laservizsgával rendelkező kollégák 
számára.
A bérelhető műtőben BOOSTER P 25 tí
pusú sebészeti laserkészülék üzemel (C02). 
A részletekről felvilágosítást dr. Titkay 
Gábor orvosigazgató-helyettes ad.

Meghívó

A Budapesti Szent Ferenc Kórházban
(1201 Budapest, Széher u. 71-73.) család
orvosok részére továbbképző előadásokat 
tartunk, melyekért előadásonként 2-2 kre- 
ditpontot kapnak.

2001. március 20.
Bétablokkoló-kezelés pumpafunkció elégte
lenségben -  M o s e r  G y ö r g y  dr.

2001. április 3.
Acut coronaria-syndroma ellátása -  
K e r k o v i ts  G á b o r  dr.

2001. április 17.
Diastolés balkamra-diszfunkció -  
R ó n a s z é k i  A la d á r  d r.

2001. május 8.
Kalcium-antagonisták -  G resch ik  I s tv á n  dr.

2001. május 22.
A szívbetegek rehabilitációja -  
T a h y  Á d á m  d r .
A rendezvények a kórház ebédlőjében 14 
órakor kezdődnek, a résztvevőket büfé is 
várja.

Orvosi rendelőnek kiválóan alkalmas II. 
kerület, Hűvösvölgyi úti, 4 szobás, két be
járatú ingatlan eladó.
Érdeklődni lehet: 06-30-9428-852

Meghívó
A „D r. S z e n tk e r e s z ty  A n d r á s  A l a p í t v á n y ” 
a Szegedi Egyetem Általános Orvostudo
mányi Kara támogatásával 2 0 0 1 . m á ju s
4 - 5 - é n  Békéscsabán megrendezi a „IX. 
O r v o so k  a  k ö z l e k e d é s b i z to n s á g é r t” inter
diszciplináris tudományos konferenciát, 
melyre igazságügyi orvosszakértők, rendőr
orvosok, háziorvosok, foglalkozás-egészség
ügyi orvosok, az OEP Országos Orvosszak
értői Intézete szakorvosai, pszichológusok 
mellett minden közlekedés-egészségüggyel 
foglalkozó kolléga jelentkezését várják.
A konferencia fő témái:
Közúti járművezetők egészségi alkalmas- 
sági vizsgálata.
Drog, alkohol, gyógyszerek és közlekedés. 
Szabadon választott közlekedés-egészség
ügyi témák.
Az évente megrendezett különböző témá
jú konferenciák, 1995 óta hivatalos to
vábbképzés elismerést kaptak. A 2001. évi 
konferencia továbbképzésként történő el
ismerése érdekében a szükséges intézke
déseket az elmúlt év júliusában megtet
tük. A konferencián való részvételről az 
alapítvány hivatalos igazolást állít ki. 
Információ: Dr. Vitaszek László,
5600 Békéscsaba, Kőműves K. sor 37. 
Tel/Fax: 66-456-208;
E-mail: vitaszek@bekes.hungary.net

Az Országos Reumatológiai és Fizio- 
terápiás Intézet (ORFI) és a Budai Irgal- 
masrendi Kórház (BIK) 2 0 0 1 . m á rc iu s  
2 6 -á n , 1 4 .3 0  ó r a i  kezdettel tartja követke
ző tudományos ülését az ORFI Lukács 
Klubban, melynek programja:
D r. S a á d  J u d it:  Fizioterápiás lehetőségek a 
mindennapi gyakorlatban.

A Szent János Kórház Tudományos Bi
zottsága 2 0 0 1 . m á r c iu s  2 9 - é n  c s ü tö r tö k ö n , 
14 ó r a i kezdettel tudományos ülést szervez. 
Helye: A kórház Auditóriuma,
1125 Budapest, Diósárok 1.
Témája: Klinikopathologia 
Üléselnök: P rof. D r. B o d ó  M ik ló s
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot hirdet 
a B elgyógyásza ti O sztá lyra  sza k o rv o s , illetve 
s z a k v iz s g a  e lő tt álló ko llégák  részére. Bérezés 
megegyezés szerint Lakás megoldható. 
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky 
Adrienne mb. igazgató főorvosnak,
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.
Érdeklődni: a 311-060/1100 telefonszá
mon lehet.

A Parádfürdői Állami Kórház főigazgató 
főorvosa pályázatot hirdet az intézmény
ben m e g ü r e s e d e t t  r a d io ló g u s  s z a k o r v o s i  
á l lá s  betöltésére.
Pályázati feltételek: orvosi diploma, radio
lógiai szakvizsga, ultrahang-jártasság. 
Előnyt jelent idegennyelv(ek)-ismerete. 
Az állás azonnal betölthető.
Bérezés: a Kjt., ill. megegyezés szerint. 
Szolgálati lakás vagy férőhely megbeszé
lés tárgya.
Pályázat beadási határideje: a megjelenés
től számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtása: Dr. Misz Irén írisz 
főigazgató főorvoshoz, Parádfürdői Állami 
Kórház, 3244 Parádfürdő, Kossuth u. 221.

A Parádfürdői Állami Kórház főigazgató 
főorvosa pályázatot hirdet az intézmény
ben m e g ü r e s e d e t t  o n k o ló g u s  s z a k o r v o s i  
á l lá s  betöltésére.
Pályázati feltételek: orvosi diploma, 
onkológiai szakvizsga.
Előnyt jelent idegennyelv(ek)-ismerete. 
Az állás azonnal betölthető.
Bérezés: a Kjt., ill. megegyezés szerint. 
Szolgálati lakás vagy férőhely megbeszé
lés tárgya.
Pályázat beadási határideje: a megjelenés
től számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtása:
Dr. Misz Irén írisz főigazgató főorvoshoz, 
Parádfürdői Állami Kórház,
3244 Parádfürdő, Kossuth u. 221.

A Szolnoki MÁV Kórház- és Rendelőinté
zet (5001 Szolnok, Verseghy u. 6-8.) fő
igazgató főorvosa pályázatot hirdet az in
tézet Általános Sebészeti Osztályán, s e b é s z  
s z a k o r v o s i  ( o s z tá ly v e z e tő  f ő o r v o s  h e l y e t 
te s )  állás betöltésére.
Lakás megbeszélés tárgyát képezi.
MÁV utazási kedvezmény (a családtagok 
részére is) biztosított.

Drogambulancia főállásban pszichiátert al
kalmaz. Nyugdíjas is lehet. Telefon: 431-9792

A Szolnoki MÁV Kórház- és Rendelőintézet
(5001 Szolnok, Verseghy u. 6-8.) főigaz
gató főorvosa pályázatot hirdet az intézet 
Röntgen Osztályán, rö n tg e n -s z a k o r v o s i  á l
lás betöltésére.MÁV utazási kedvezmény 
(a családtagok részére is) biztosított.

A Budai MÁV Kórház felvételt hirdet 1 f ő  
b e lg y ó g y á s z  s z a k o r v o s  részére. Részletes 
szakmai önéletrajzot a képesítést igazoló 
oklevelek másolatát kérjük a Budai MÁV 
Kórház, 1528 Budapest, Szanatórium u. 2/a. 
címére benyújtani.

Szeged Megyei Jogú Város Ifjúsági Szak
orvosi Ellátás (6722 Szeged, Boldogasszony 
sgt. 15.) igazgató főorvosa pályázatot hir
det a g y e r m e k s z e m é s z e t i  s z a k r e n d e lé s e n  
s z e m é s z  s z a k o r v o s i  á l lá s  betöltésére. 
Érdeklődni lehet: az igazgató főorvosnál. 
Tel.: 62/420-071

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar Egészségbiztosítási Szakán
nappali tagozaton ez év júniusában 20 fő 
végez. A végzősök főiskolai szintű elméle
ti és gyakorlati ismeretekkel rendelkez
nek a humán biztosítás területén, vala
mint ehhez kapcsolódóan gazdasági és in
formatikai ismeretekkel rendelkeznek. 
Állásajánlatokat, pályázatokat a Főiskolai 
Kar címére kérjük megküldeni.
Cím: Dr. Mészáros Lajos főiskolai tanár, 
tanszékvezető
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főis
kolai Kar, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi 
u. 33. Tel.: 92-311-115, Fax: 92-328-481

A Vas megyei Szeleste község körzete meg
üresedett, megvásárolható. Vegyes körzet, te
rületi ellátással. Az önkormányzat a finanszí
rozáshoz hozzájárulhat megegyezés szerint. 
A lakás összkomfortos, gáz-központi fű- 
téses, a rendelővel egybeépített.
Azonnal elfoglalható (háziorvosi vizsgá
val vagy akreditációval).
Érdeklődni lehet: 94-515-745, 94-317-843, 
06-30-9166-603

A Szolnoki MÁV Kórház- és Rendelőintézet
(5001 Szolnok, Verseghy u. 6-8.) főigazgató 
főorvosa pályázatot hirdet az intézet Anaes- 
thesiológiai és Intenzív Terápiás Osztályán 
l f ő  ré szére  a n a e s th e s io ló g ia i  in te n s iv - th e -  
r á p ia  s z a k o r v o s i  á l l á s  betöltésére.
Kiemelt bérezés.

MÁV utazási kedvezmény (családtagok ré
szére is) biztosított.

1600 lélekszámú heves megyei község ve
gyes körzetébe tartós helyettest keresek. 
Későbbiekben a praxis megvásárolható. 
Központi ügyelet, szolgálati lakás van. 
Tel.: 30-205-0675

Az Országos Orvosszakértői Intézet főigaz
gatója felvételt hirdet elsősorban be lg yó 
g y á sz , n eu ro lógu s va g y  p s z ic h iá te r  sz a k v iz s 
g á v a l  re n d e lk e ző  orvos részére, orvosszak
értői munkakörbe, sz o ln o k i te leph elyre . 
Előny: legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 
Az állás azonnal betölthető.
Kinevezés és illetmény a Ktv. szerint. 
Érdeklődni lehet: dr. Katona Gábor igazga
tó főorvosnál a 06-52-413-505-ös telefonon.

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor 
Kórház- és Rendelőintézet, újonnan kialakí
tott, elsősorban neurológiai profilú mozgás- 
szervi rehabilitációs osztálya n eu ro ló g u st 
(esetleg többéves neurológiai osztályos gya
korlattal), v a g y  m o zg á ssze rv i reh a b ilitá c ió s  
s z a k v iz s g á v a l re n d e lk e ző  b e lg yó g yá sz  s z a k 
o rv o so k  jelentkezését várja.

Jelentkezés: dr. Fáy Veronika osztályveze
tő főorvosnál. Tel.: 369-0798

A Szent Rókus Kórház és Intézményei
(1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.) főigazga
tója felvételt hirdet P a th o lo g ia i  O s z tá ly á 
ra  p a th o lo g u s  s z a k o r v o s  vagy szakvizsga 
előtt álló orvos részére.

Pályázati feltételek: orvosi diploma, MOK- 
tagságról szóló igazolás, magyar állampol
gárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.
Az állás a pályázat elbírálása után azonnal 
betölthető.

Érdeklődni lehet dr. Vajda Katalin osz
tályvezető főorvosnál, a 235-6646-os tele
fonszámon.

Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft.
salgótarjáni dialízis központjába azonnali 
belépéssel n efro ló g u s, ill. b e lg y ó g y á s z  s z a k 
o r v o s t keres.
Esetleges lakásprobléma megoldásában a 
cég támogatást nyújt!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
dr. Pethő Ferenc orvos-igazgatónál.
Cím: FMC Dialízis Központ,
3100 Salgótarján, Füleki út 64.
Tel: 06-32-421-222
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Egyes

Hosszabb élet

Adalat GITS
C V P r o t e c t o r
1. Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A, de Leeuw PW, Mancia G, Rosenthal T, Ruilope LM. Morbidity and mortatóy in patients randomised to  double-blind treatm ent with a long-acting 
calcium-channel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in Hypotension Treatment. L a n c e t  2000; 356 (9227):366-72.
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A tripszinogén gén mutációinak jelentősége az örökletes 
hasnyálmirigy-gyulladás kóroktanában

Sahin-Tóth Miklós dr.1 és Tóth Miklós dr.2
Department of Physiology, University of California Los Angeles, Los Angeles, California, USA 
(igazgató: H. Ronald Kaback, MD)1
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Patobiokémiai Intézet (tanszékvezető: Mandl József dr.)2

Az örökletes hasnyálmirigy-gyulladás (herediter pancreatitis) 
a pancreas dominánsan öröklődő, autoszomális, idült 
gyulladásos megbetegedése, amelyet legtöbbször a kati- 
onos tripszinogén génjének pontmutációi okoznak. A 
mutációk jellegzetes aminosavcserékhez vezetnek a trip
szinogén fehérjében, amennyiben a 117. számú arginin 
helyett hisztidin (Arg117—>His) vagy a 21. számú aszpa- 
ragin helyett izoleucin (Asn21-dle) jelenik meg. A beteg
ség kialakulásával kapcsolatos felfogás szerint a mutációk 
a pancreasszövetben megnövekedett tripszinaktivitáshoz, 
szöveti emésztődéshez és következményes gyulladáshoz 
vezetnek. A kóros intrapancreaticustripszinaktivitás elvileg 
a tripszinogénből történő spontán tripszinképződés (auto- 
aktiváció) fokozódásából vagy a képződött tripszin le
bomlásának (autolízis) csökkent mértékéből, esetleg mind
kettőből eredhet. A mutáns tripszinogének abnormális 
viselkedése és a pancreatitis patomechanizmusa közötti 
összefüggés feltárásához a szerzők kísérleteikben rekom- 
bináns kationos tripszinogén vadtípusú és két mutáns 
formájának autoaktivációját, valamint ezen tripszinogé- 
nekből nyert tripszinek autolízisét tanulmányozták. Az 
eredmények szerint a tripszinmolekula csökkent autolízise 
hozzájárulhat ugyan az Arg117—>His mutáció okozta be
tegség kialakulásához, azonban önmagában nem lehet 
elégséges magyarázat a kétféle mutáció révén kialakuló 
herediter pancreatitis közös mechanizmusára, mivel az 
Asn21—>lle mutáció nem okoz csökkent autolízist. Ezzel 
szemben, arra következtetnek, hogy a mutáns tripszinogén 
fokozott autoaktivációja az idült örökletes hasnyálmirigy
gyulladás mindkét vizsgált formájának kialakulásában alap
vető szerepet játszhat. Megerősíti ezt a nézetet a két mutáns 
tripszinogén autoaktivációjának mértéke és a klinikai képek 
súlyossága között megfigyelhető egyértelmű korreláció.

Kulcsszavak: örökletes pancreatitis, mutáns tripszin, tripszin- 
autolízis, tripszinogén génmutáció, tripszinogén-autoaktiváció

Az idiopátiás krónikus hasnyálmirigy-gyulladás egyik 
formája, az örökletes (herediter) pancreatitis, dominánsan 
öröklődő autoszomális betegség (7, 18). Tipikusan gyer
mekkorban kezdődően enyhébb-súlyosabb heveny pan
creatitis rohamok képében jelentkezik, melyek idővel a 
k r ó n ik u s  p a n c r e a t i t i s  kórképéhez vezetnek, sőt nem ritka, 
hogy később pancreastumor alakul ki.

A humán hasnyálban a tripszinogénnek két fő izofor- 
mája található, a k a t io n o s  é s  az a n io n o s  tripszinogén. Az 
elnevezés onnan ered, hogy gélelektroforézis során az 
egyik gyorsabban vándorol az anód felé (ez az anionos 
forma), mint a másik (ezt hívjuk kationos tripszino-

Significance of trypsinogen gene mutations in the 
etiology of hereditary pancreatitis. Hereditary, chronic 
pancreatitis is an autosomal dom inant genetic disorder, 
frequently associated with two point mutations in the 
cationic trypsinogen gene. The m utations result in charac
teristic changes in the amino-acid sequence of trypsinogen: 
an arginine residue at position 117 is changed to  histi
dine (Arg 117—>His) or an asparagine residue at position 
21 is replaced by isoleucine (Asn21—die). Current opin
ion on the pathogenesis of hereditary pancreatitis sug
gests that the m utations lead to  increased trypsin activ
ity in the pancreatic tissue as a result of enhanced 
autoactivation of trypsinogen or decreased autocatalytic 
degradation (autolysis) of trypsin. To investigate the re
lationship betw een the altered properties of mutant 
trypsinogens and the pathomechanism of pancreatitis, 
wild-type and tw o m utant forms of recom binant human 
cationic trypsinogen were produced and autoactivation 
of trypsinogens and autolysis of trypsins were studied. 
The results indicate that trypsin stabilization (i. e. de
creased autolysis) caused by the Arg117—>His mutation 
may contribute to  the development of pancreatitis, how
ever, the Asn21 —>lle mutation has no such effect. In cont
rast, enhanced autoactivation of m utant trypsinogens 
may contribute to  the pathogenesis of both forms of he
reditary pancreatitis. This notion is strongly supported 
by the clear correlation between the autoactivation rates 
of mutant trypsinogens and the severity of clinical symp
toms.

Keywords: hereditary pancreatitis, mutant trypsin, autolysis of 
trypsin, mutant trypsinogen, mutation of trypsinogen gene, 
autoactivation of trypsinogen

génnek). Normálisan a kétféle forma aránya kettő az 
egyhez a kationos forma javára. Ismerünk még egy harma
dik formát is, ez a m e z o t r ip s z i n o g é n ,  ami az összes 
tripszinogénnek mindössze 1-5%-a és vándorlási sebessége 
elektroforézis során az anionosé és a kationosé közé esik. 
W h itc o m b  és m ts a i  1996-ban azonosították az első herediter 
pancreatitishez kapcsolódó mutációt a humán kationos 
tripszinogén génjében (16), és ezt hamarosan további 
mutációk felfedezése követte (1, 2, 6, 14). Legtöbbször 
kétféle p o n t m u t á c i ó t  figyeltek meg, amelyek a gén által 
kódolt fehérjében jellegzetes aminosavcserékhez vezettek: 
a 117. számú arginin (Arg) helyett hisztidint (His) találtak,
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vagy a 21. számú aszparagin (Asn) helyett izoleucin (Ile) 
jelent meg. Az aminosavak számozása a biokémikus hagyo
mányokat követve a tripszinogénhez nagyon hasonló szer
kezetű kimotripszinogén aminosavsorrendjének felel meg. 
A számozás a peptidlánc aminoterminális végétől indul 
és a mutációk elfogadott rövid jelölése alapján ezeket a 
mutációkat így írhatjuk le: A r g l  1 7 —>His és A sn 2 1  —>Ile. A 
mutációkat azóta világszerte megtalálták idiopátiás idült 
hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő betegekben. Ez a 
felismerés nem elsősorban az elváltozás gyakorisága miatt 
igen fontos, hanem azért, mert amellett szól, hogy emberi 
hasnyálmirigy-gyulladásban az elsődleges kóroki tényező 
a t r i p s z in o g é n  a b n o r m á l is  v i s e lk e d é s e ,  a  t r i p s z in k é p z ő d é s  
z a v a r a  lehet (3, 5, 17, 18). A tripszin közvetlen kóroki 
szerepét állatokon mesterségesen előidézett pancreatitis 
esetében igazolták is (3,5,13,17), de az emberi betegségben 
hasonló bizonyíték nem állt rendelkezésre. Nem véletlen te
hát, hogy a herediter pancreatitis a hasnyálmirigy gyulladá
sos megbetegedéseinek egyik fontos humán modellje lett.

Miért okoznak a tripszinogén gén mutációi hasnyál
mirigy-gyulladást? A herediter pancreatitis kialakulásával 
kapcsolatos felfogás középpontjában a pancreasszövet- 
ben kórosan megnövekedett tripszinaktivitás áll, amely 
szöveti emésztődéshez és következményes idült gyulladás
hoz vezet (16). Normálisan, a hasnyálmirigyben a fehérje- 
bontó emésztőenzimek inaktív, ún. z i m o g é n  formában 
szintetizálódnak és kerülnek szekrécióra (8). Fiziológiás 
körülmények között a zimogének inaktívak maradnak a 
hasnyálmirigyben és csak a duodenum lumenében történik 
meg aktiválásuk. Először a duodenalis kefeszegélyben el
helyezkedő enzim, az enteropeptidáz hasít le specifiku
san egy oktapeptidet a tripszinogén (ami tehát a tripszin 
zimogénje) aminoterminális végéről, majd az így képző
dött tripszin aktiválja a többi proteolitikus zimogént 
(kimotripszinogén, proelasztáz, prokarboxipeptidáz) a 
megfelelő aktív proteázzá. A tripszin katalizálja önmaga 
képződését is tripszinogénből, ezt a u to a k t iv á c ió n a k  hív
juk. Továbbá a tripszin önmagát is képes emészteni, pon
tosabban az egyik tripszinmolekula képes hasítani egy 
másikat, ez a folyamat az a u to l íz is  vagy önemésztődés. Ha
sonlóképpen a tripszin képes a tripszinogén emésztésére is. 
Mindezekből következik, hogy a gyulladást okozó fokozott 
intrapancreaticus tripszinaktivitás elvileg az a u to l í z i s  
c s ö k k e n t  m é r té k é b ő l  vagy a f o k o z o t t  a u to a k t iv á lá s b ó l ,  
esetleg m in d k e t t ő b ő l  eredhet.

A herediter pancreatitis patogenezisének ma elfogadott 
modellje W h itc o m b  elgondolásán alapszik, amely a betegség 
közvetlen okát a módosított aminosavsorrendű, mutáns 
tripszin autolízissel szembeni fokozott ellenálló képessé
gében keresi (16, 18). A spekulatív modell szerint a trip
szin autolízise fontos védelmi szerepet tölt be, amely kó
ros tripszinogénaktiválódás esetén az egyéb védekező 
mechanizmusok kimerülése után megakadályozza a trip- 
szin-felhalmozódást a pancreasban. A javasolt modell el
vileg közvetlenül vizsgálható in  v i t r o  biokémiai módsze
rekkel és eldönthető, hogy a mutációk valóban okoznak-e 
csökkent autolízist és megnövekedett tripszinstabilitást. A 
patomechanizmus biokémiai vizsgálatának másik lénye
ges kérdése, hogy az örökletes hasnyálmirigy-gyulladásban 
tapasztalt mutációk, hogyan befolyásolják a tripszino
gén a u to a k tiv á lá sá t . Az autoaktiválás révén fokozódó cellu- 
láris tripszinaktivitás a pancreasszövetben időleges és 
gócos gyulladásos reakciókat válthat ki, melyek a prote-

ázgátló védekező mechanizmusok mozgósításával jár
nak. Ismétlődő gyulladásos fellángolások vezethetnek el 
az idült hasnyálmirigy-gyulladás képéhez.

A probléma molekuláris patológiai kísérletes vizsgálatá
hoz először r e k o m b in á n s  humán tripszinogén molekulát 
kellett készíteni és kidolgozni egy olyan módszert, amely 
segítségével a tripszinogén baktériumokban jelentős meny- 
nyiségben termelhető. Az aminosavsorrend ismeretében 
a humán kationos tripszinogén génjét (pontosabban: 
cDNS-ét) a patkány anionos tripszinogént kódoló cDNS 
helyspecifikus mutagenezisével, 44 aminosav kicserélésével 
készítettük el (11). A tripszinogén bakteriális fermentléből 
történő hatékony kinyerésére és tisztítására új módszert 
dolgoztunk ki, amely során egy tripszininhibitor fehérjét 
tartalmazó gyanta segítségével a tripszinogént megkötjük, 
majd a szennyeződések eltávolítása után tiszta formában 
visszanyerjük (4, 9-12). E módszerek annyira hatékonyan 
működtek, hogy segítségükkel vizsgálni tudtuk a humán 
kationos tripszinogén, továbbá mindkét mutáns formájának 
(Argl 17—>His és Asn21—>Ile) egyes biokémiai tulajdonságait.

A kapott eredmények az örökletes hasnyálmirigy-gyulla
dás kórképének kialakulását új megvilágításba helyezik a 
gyakorló orvos számára, ezért ezek ismertetése képezi közle
ményünk tárgyát. Az eredmények biokémiai és molekuláris 
biológiai szemszögből történő megbeszélésére másutt került 
sor (12).

Módszerek
Rekombináns vadtípusú és mutáns humán tripszinogének készíté
se, valamint ezek tiszta formában történő izolálása a már leírt 
eljárások segítségével történt (4, 9-12). A mutációk hatását a 
tripszin autolízisének, valamint a tripszinogén autoaktiválá- 
sának sebességére pH 8,0 és pH 5,0 vegyhatású pufferekben, 
EDTA segítségével készített Ca -szegény vagy 5 mmol/1 Ca -ot 
tartalmazó oldatokban vizsgáltuk. A hozzáadott Ca“1 nélkül és 
fémionmegkötő, kelátképző EDTA jelenlétében mért értékek 
az intracelluláris helyzetet modellezik, ahol a Ca -szint igen 
alacsony. Millimolaris Ca -koncentráció az extracelluláris folya
dékban, a hasnyálban és a duodenalis béltartalomban fordulhat 
elő. Enyhén savanyú pH a lizoszómákat jellemezheti. Méréseink
ben az irodalmi adatokkal történő összehasonlíthatóság kedvéért 
(12), valamint a tripszin enyhén alkalikus és enyhén savanyú 
közegekben megfigyelhető viselkedésbeli különbségeinek mar
kánsabb demonstrálása végett pH 8,0-at használtunk. Előzetes 
adataink szerint pH 7,4-nél a tripszin és a tripszinogén a pH 
8,0-nál mérthez hasonlóan viselkedik.

A tr ip s z in  a u to l í z i s é n e k  vizsgálatához először 1,5 pmol/1 
végkoncentrációjú vadtípusú vagy mutáns tripszinogént inku- 
báltunk 200 pg/1 enteropeptidáz jelenlétében 22 °C-on 60 percig, 
5 mmol/1 CaClj és 0,1 mol/1 Tris-HCl, pH 8,0 vagy 0,1 mol/1 
Na-acetát, pH 5,0 oldatban, azzal a céllal, hogy a tripszinogént 
tripszinné alakítsuk. Az autolízis sebességét 37 °C-on mértük 
az eredeti oldatban (ami 5 mmol/1 Ca -ot tartalmazott), illetve 
az oldathoz adott 10 mmol/1 végkoncentrációjú EDTA-K jelen
létében, pH 8,0, illetve pH 5,0 pufferekben. Meghatározott idő
pontokban mind a négyféle inkubált elegyből mintát vettünk a 
tripszinaktivitás méréséhez és az autolízist a tripszinaktivitás 
csökkenésével jellemeztük. Az adott időpontban mért enzim
aktivitást az enteropeptidázzal történt aktiválás után közvetle
nül mért aktivitás (= 100%) százalékában fejeztük ki. Öt külön 
mérés mindegyikében a tripszin hasonlóan viselkedett.

A t r ip s z in o g é n  a u to a k t iv á lá s á n a k  vizsgálatához 2,5 pmol/1 
végkoncentrációjú vadtípusú vagy mutáns tripszinogént 
inkubáltunk37°C-on,0,1 mol/lTris-HCl,pH8,0vagy0,l mol/1 
Na-acetát, pH 5,0 pufferben, mindkét esetben 5 mmol/1 CaCl2, 
illetve 1 mmol/1 EDTA-K jelenlétében. Meghatározott időpont
okban mind a négyféle inkubált elegyből mintát vettünk a 
tripszinaktivitás méréséhez. Az adott időpontban mért enzim-
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aktivitást a maximálisan elérhető tripszinaktivitás százalékában 
fejeztük ki. A maximálisan elérhető tripszinaktivitás meghatározá
sához a kísérlethez használt tripszinogén egy részét enteropepti- 
dázzal aktiváltuk tripszinné. Három külön méréssorozat során a 
tripszinogén mindig reprodukálható módon, hasonlóan viselkedett.

A tripszinaktivitás mérése 22 °C-on, 0,1 mol/1 Tris-HCl, pH 8,0 
és 1 mmol/1 CaCl2-tartalmú oldatban, N-CBZ-glicin-prolin-argi- 
nin-p-nitroanilid szintetikus szubsztrát segítségével történt, az en
zimhatásra lehasadó sárgaszínű para-nitroamlin koncentrációját 
fotometriásan mértük.

Eredmények
A z  A r g l l 7 —>H is é s  A s n 2 1 —>Ile m u tá c ió k  h a tá s a  a  h u m á n  
k a t io n o s  t r ip s z in  a u to l í z i s é r e  (ö n e m é s z té s é r e ) .  A z  1. á b r a  
demonstrálja a herediter pancreatitisben talált mutációk 
hatását a tripszin autolízisének sebességére pH 8,0 és pH 
5,0 vegyhatású oldatokban, 1 mmol/1 EDTA jelenlétében. 
Ca2+-szegény közegben pH 8,0-nál, az Argl 17—>His mutáció 
stabilizálta a tripszint, ugyanakkor az Asn21—>Ile mutáció 
egyáltalán nem védett az önemésztés ellen. A Ca pH 
8,0-nál mind az intakt, mind a mutáns tripszineket extrém 
mértékben stabilizálta. A lizoszómára jellemző pH 5,0-nél 
mérve az Argl 17—»His mutáció stabilizáló hatása szintén 
megmutatkozott, bár ezen a pH-n a tripszin eleve stabi
labbnakbizonyult, mint pH 8,0-nál (1. á b r a  alsó panel), a 
Ca2+ jiedig a kapott aktivitás-értékeket nem befolyásolta 
(a Ca + jelenlétében mért adatok az ábrákon nincsenek 
feltüntetve). Ami nagyon lényeges, az Asn21—>Ile mutáció 
a tripszint egyáltalán nem stabilizálta, autolízisét egyáltalán 
nem gátolta egyik pH-n sem. Ez arra utal, hogy az ilyen 
mutáció okozta herediter pancreatitisben nincs a betegséggel 
összefüggésbe hozható tripszinstabilizálás, autolízisgátlás. 
A z  A r g l l 7 —>His és A s n 2 1 ^ I le  m u tá c ió k  h a tá sa  a  h u m á n  
t r ip s z in o g é n  a u t o a k t iv á l á s á r a .  Az autoaktiváció időbeli

1. ábra: Intakt, vadtípusú (négyzetek),
Argl 17—>His mutáns (körök) és Asn21—die 
mutáns (háromszögek) kationos tripszinek 
autolízise 37 °C-on, Ca2+-szegény 
(EDTA-tartalmú) pH 8,0, valamint pH 5,0 
inkubáló oldatokban
Az ábra egy reprezentatív kísérlet eredményeit m utatja  
be (12). Négy másik független kísérletben minőségileg 
teljesen azonos eredm ényeket kaptunk

2. ábra: Intakt, vadtípusú (négyzetek), Arg117—>His mutáns 
(körök) és Asn21->lle mutáns (háromszögek) kationos 
tripszinogének autoaktivációja 37 °C-on 5 mmol/l Ca2+-, illetve 
1 mmol/l EDTA-tartalmú (Ca2+-szegény), pH 8,0, valamint pH 
5,0 inkubáló oldatokban
Az ábrán egy  reprezentatív kísérlet eredményei vannak ábrázo lva  (12), 
két további kísérletben m inőségileg teljesen azonos eredm ényeket kaptunk

lefolyásának vizsgálata, azt mutatta, hogy mindkét mutáció, 
az intakt, vadtípusú tripszinogénhez képest jelentősen 
fokozta a tripszinogénből történő spontán tripszinkép- 
ződést (2 . á b r a ) .  Az autoaktivációt a már ismertetett kö
rülmények között, 2 különböző pH-nál és Ca2+-gazdag (5 
mmol/1 Ca2+), valamint Ca2+-szegény (1 mmol/1 EDTA) 
médiumot használva tanulmányoztuk. A mutációk okozta 
gyorsult autoaktiválás legkifejezettebben Ca2+-szegény 
médiumban jelentkezett és pH 8,0-nál, valamint pH 5,0-nél 
mérve egyaránt, de nem azonos mértékben, markánsnak 
bizonyult. Az Argl 17—>His mutáns tripszinogén 2-3-szor 
gyorsabban aktiválódott, mint az Asn21—>Ile mutáns fehér
je. A mutációtól függően gyorsult autoaktiválás az intra- 
celluláris körülményekre nem jellemző 5 mmol/1 Ca -ot 
tartalmazó médiumban is jelentkezett, de pH 8,0-nál sokkal 
kevésbé volt kifejezett, mint Ca2+-szegény médiumban. 
Ugyanakkor a lizoszómákra jellemző aciditás mellett (pH 
5,0) nagyobb effektust mutatott, mint pH 8,0-nál (2. á b ra ) .

Megbeszélés
A herediter pancreatitisben szenvedő betegek kationos trip
szinogén génjében felismert mutációk, arra utalnak, hogy a 
tripszinogén és a belőle proteolitikus hasítással képződő aktív 
tripszin központi szerepet játszik a pancreatitis kialakulásá
ban. Állatokkal végzett kísérletek már korábban rámutattak 
arra, hogy a pancreatitishez vezető események első lépése a 
tripszinogén korai, a pancreason belül történő aktiválása lehet 
(3, 5, 13, 17). Az ember pancreatitisével kapcsolatban azon
ban, nem rendelkezünk hasonló patomechanizmust bizonyí
tó adatokkal, az örökletes hasnyálmirigy-gyulladás moleku
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láris patobiokémiájának kísérletes vizsgálata viszont 
hozzásegíthet ilyen bizonyítékokhoz.

Közleményünkben, először az irodalomban, összeha
sonlítottuk a vadtípusú humán kationos tripszinogén és 
a két leggyakoribb pancreatitist okozó mutáns forma, az 
Argl 17—»His és az Asn21—rile, biokémiai jellemzőit. Kísér
leteinkben elsősorban arra kerestünk választ, hogy a tripszin 
csökkent autolízise és a tripszinogén fokozott autoakti- 
válása, milyen mértékben járulhat hozzá a herediter pancre
atitis kóroktanához. A betegség eddig elfogadott patomecha- 
nizmusa szerint a mutációk csökkentik a tripszin autolitikus 
inaktivációját és ezáltal vezetnek fokozott tripszinaktivitás- 
hoz (16, 18). Mint ismeretes, a tripszin szelektíven hasítja a 
bázikus aminosavak lizin és arginin melletti peptidköté- 
seket, és az autolízis beindításához elsőként éppen az 
Argl 17 melletti kötést támadja meg, ami a fehérjemolekula 
destabilizálásához és gyors feldarabolódásához vezet.

A p a tk á n y  a n io n o s tr ip s z in o g é n jé t  vizsgálva (ami ebben 
az állatban a domináló tripszinogén-forma), valóban kide
rült, hogy az Argl 17 mutációja stabilizálja mind a tripszint 
(9,15), mind a tripszinogént (9,10). Kísérleteink megerősí
tik, hogy ez a mutáció valóban képes stabilizálni a humán 
kationos tripszint. Ez a hatás alacsony Ca -tartalmú oldat
ban és pH 8,0-nál volt jelentős. Az Asn21—die mutáció nem 
érint tripszinhasító helyet, ezért feltételezték, hogy ez a mutá
ció valamilyen k ö zv e te tt módon gátolja meg az Argl 17 mellet
ti hasítást (2,6,14,18). Kiderült azonban, hogy ennek a mutá
ciónak nincs érzékelhető hatása a patkány tripszin autolitikus 
degradációjára (9) és az itt és korábban (11) bemutatott kísér
letek szerint a humán kationos tripszin autolitikus inaktiváló- 
dására sem.

Ezért, arra kell következtetnünk, hogy a tripszinmolekula 
stabilizálása ugyan hozzájárulhat az Argl 17—rilis mutáció 
okozta betegség kialakulásához, de önmagában nem lehet 
elégséges magyarázat a kétféle mutáció révén kialakuló örökle
tes hasnyálmirigy-gyulladás közös patobiokémiai mechaniz
musára.

Eredményeink azt mutatják, hogy az ismert kétféle 
mutáció egyaránt a tripszinogén fokozott autoaktiválá- 
sához vezethet, de az autoaktiválás sebességében eltérés 
van: az Argl 17—»His mutáció gyorsabb, az Asn21—rile 
mutáció lassúbb autoaktiválást okoz. Az intakt, vadtípu
sú tripszinogénhez viszonyítva azonban, mindkét esetben 
mind a citoplazmára jellemző Ca -szegény és enyhén al- 
kalikus, mind pedig a lizoszómákra jellemző enyhén sa
vas közegben gyorsul az autoaktiválás sebessége. Össze
hasonlítva az 1. é s  2. á b r á n  bemutatott eredményeket, 
arra következtethetünk, hogy az A rg ll7—>His mutáció 
esetében megfigyelt gyorsabb autoaktiváláshoz pH 8,0-nál 
hozzájárulhat az autoaktiváció során képződő mutáns 
tripszin nagyobb stabilitása is, másrészt viszont az 
Asn21—rile mutációnál ez a lehetőség nem merülhet fel. Az 
is látszik, hogy akár valamelyik mutánsról, akár a vadtípusú 
tripszinogénről van szó, az autolízisnek az inkubálás első 4 
órájában, pH 5,0-nél mért sebességeiben nincs lényeges elté
rés (1. á b r a ) , mégis a mutáns proenzimek autoaktiválásának 
sebessége jelentősen megnő (2. á b ra ) . Világos tehát, hogy a 
mutáns tripszinogének gyorsult autoaktiválását a tripszin 
csökkent autolízisével nem lehet kielégítően megmagyarázni.

Méréseink szerint a mutáns tripszinogének gyorsult au- 
toaktiválása pH 5,0-nél és pH 8,0-nál egyaránt végbemegy. 
Ez amellett szól, hogy a vizsgált mutációk eseteiben mind a 
savanyú kémhatású lizoszómákban, mind a semleges vagy 
enyhén alkalikus pH-jú extralizoszomális kompartmentek-

ben is gyorsul az autoaktiválás, emelkedik a tripszinaktivitás 
és így a szervben jelentősen megnőhet a pancreatitis kialaku
lásának veszélye. Állatkísérletek alapján feltételezik, hogy a 
pancreatitis közvetlen kiváltó oka az emésztő proenzimeket 
tartalmazó zimogén granulumok és a lizoszómák fúziója, ún. 
k o lo k a lizá c ió ja  lehet (3,13). A lizoszómákban található sava
nyú proteázok képesek a tripszinogén autoaktivációját bein
dítani, illetve felgyorsítani, ami kóros tripszin-felszaporodás- 
hoz vezet. Jelen megfigyeléseink szerint hasonló mechaniz
mus szerepet játszhat a humán pancreatitis kialakulásában is.

Figyelemreméltó, hogy a kétféle mutáció indukálta auto
aktiválás sebességében jelentkező különbségek k o rr e lá c ió t  
m u ta tn a k  a klinikai kép súlyosságával. Összehasonlítva az 
Asn21^Ile mutáció okozta betegséggel, az Argl 17—riíis 
mutáció miatt jelentkező herediter pancreatitis súlyosabb 
klinikai képet mutat, gyermekkorban korábban jelentkezik 
és a fellobbanások súlyossága gyakrabban éri el a kórházi ke
zelés szükségességének fokát (7,18). Mindezek alapján ered
ményeinkből, arra következtetünk, hogy az örökletes has
nyálmirigy-gyulladás kóroktanában a m u tá c ió k  o k o z ta  
g y o rsu lt tr ip s z in o g é n -a u to a k tiv á c ió  alapvető tényező lehet.
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KLINIKAI EPIDEMIOLÓGIA

Fiatalkori ischaemiás stroke

Szapáry László dr., Szőts Mónika dr., Pál Endre dr. és Nagy Ágnes dr.1
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológia Klinika (igazgató: Czopf József dr.) 
I. Belklinika (igazgató: Mózsik Gyula dr.)1

Fiatalkori stroke-ról 45 év alatti életkorban beszélünk. Az 
ischaemiás stroke előfordulása ritka ebben az életkorban, 
az etiológiai tényezők kiderítése és megfelelő kezelése 
alapvető fontosságú a betegség ismétlődésének megelő
zésében. A szerzők az 1988-1998 közötti időszakban 84 
fiatal stroke-beteget észleltek klinikájukon. A nemzetközi 
tanulmányok adataitól eltérően a rizikófaktorok között a 
dohányzás után a hyperlipidaemia volt a leggyakoribb, 
ami a lakosság táplálkozási szokásaival hozható összefüg
gésbe. A betegség hátterében az atherosclerosis (33,3%) 
mellett prothromboticus állapot (1 5,5%), valamint car- 
diogen embolisatio (9,5%) volt igazolható, de a betegek 
17,9%-ában az etiológia nem tisztázódott. A célzott ke
zelés mellett a betegek 77,4%-ában a felvételi idegrendszeri 
tünetek javulását észlelték, míg 3,6%-ban progressziót 
találtak, a betegek 7%-a hunyt el. Tanulmányukban a fia
talkori stroke előfordulási gyakorisága, az etiológiai té
nyezők megoszlása alapvetően a nemzetközi statiszti
kákkal egyező. Hazai sajátosságokat tükröz a fent 
említett rizikófaktorok, elsősorban a hyperlipidaemia ki
emelkedő előfordulása. A tisztázatlan esetek száma a di
agnosztikai lehetőségek korlátáira utal.

Kulcsszavak: cerebrális ischaemia, fiatal felnőtt, rizikófaktorok, 
etiológia

Bár a cerebrális infarktust az idősebbek betegségeként 
tartják számon, az irodalom szerint az agyi ischaemiás 
károsodások 3%-a fiatal felnőttkorban következik be (14, 
20). Határértéknek általában a 45. év előtti életkort adják 
meg (1, 3, 7), ezt egyes szerzők kiterjesztik az 50. életévig 
(4). A fiatalkori stroke előfordulása ezen korosztályon 
belül növekvő tendenciát mutat, incidenciája 6/100 000/év 
15-39 éves korban, amely közel 38/100 000/évre nő a 
40-44 életévben (3, 15).

Vezető kórokok a 45 évesnél idősebb pácienseknél az 
extra- vagy intracranialis erek atherosclerosisa (AS), vala
mint a cardiogen eredet. Ezzel szemben a 45 éves kor

Rövidítések: IS = ischaemiás stroke; TOAST = Trial of Org 10172 in 
Acute Stroke Treatment; AS = atherosclerosis; OAC = orális antikon- 
cipiens; APAS = antifoszfolipid szindróma; ANCA = antineutrofil cito- 
plazmatikus antitest; ANF = antinukleáris faktor; RF = reumafaktor; 
CRP = C-reaktiv protein; APCR = aktivált protein C-rezisztencia; AT III 
= antitrombin III; CT = komputertomográfia; MRA = mágneses rezonancia 
angiográfia; DSA = digitalis subsztrakciós angiográfia; TEE = transoeso- 
phagealis echokardiográfia; TTE = transthoracalis echokardiográfia

Ischemic stroke in young adults. Ischemic strokes ap
pear infrequently in young adults before age of 45. It is 
important to find the etiologic factors and treatment 
them adequately for preventing the recurrence. Between 
1988-1998 eighty-four stroke patients were observed in 
the authors' clinic. Smoking and hyperlipidemia were 
the most frequent risk factors. These were different from 
other studies and they can related to the national eathing 
habits. Atherosclerosis (33.3%), prothrombotic states 
(15.5%) and cardiogenic embolism (9.5%) were found in 
the background, but the etiology remained unclear in 
17.7% of patients. Neurological signs improved in 77.4% 
of patients, but deterioration was found in 3.6% and 7% 
of patients died in spite of appropriate therapy. The fre
quency of the stroke in young adults and distribution of 
etiological factors were similar to the other studies. The 
occurrence of above mentioned risk factors -  mainly the 
frequently observed hyperlipidemia -  reflets local feed
ing features. Because of the limited diagnostic tools 
some cases remained unclear.

Key words: cerebral ischemia, young adults, risk factors, etio
logy

alatti betegek agyi ischaemiás megbetegedésének etioló- 
giája nagyobb változatosságot mutat (3, 4).

Az etiológia tisztázásának jelentősége a betegség prognó
zisának, ismétlődésének megítélésében, valamint terápiá
jának megválasztásában rejlik. A fiatalkori ischaemiás 
stroke (IS) mortalitása szignifikánsan magasabb azoknál 
a pácienseknél, akiknek betegsége a nagyereket érintő 
atheroscleroticus elváltozás következtében alakult ki, illetve 
szignifikánsan alacsonyabb, amennyiben nem derült fény 
az IS okára (14). A rekurrens stroke-ok aránya a fiatal 
populációban magas, mintegy 9%. Legnagyobb valószínű
séggel a cardioemboliában, nagyérbetegségben szenvedők
nél fordul elő (14). A kóroki tényezők pontos felderítése 
alapján meghatározható az adekvát terápia. Az antiko- 
aguláns, thrombocytaaggregációt gátló kezelés, valamint 
az érsebészeti megoldások alkalmazása révén a fent említett 
ismétlődési arány mérsékelhető (8).

Retrospektív tanulmányunkban a Pécsi Tudomány- 
egyetem Neurológiai Klinikájának tízéves beteganyagá
ban a fiatalkori ischaemiás stroke klinikumát és pato- 
genetikai tényezőit tekintjük át. Célunk, eredményeink 
nemzetközi adatokkal való összehasonlítása, az esetleges 
különbségek hátterében rejlő okok tisztázása.
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Anyag és módszer
Vizsgálatunkban a PTE Neurológiai Klinikáján 1988 és 1998 
között kezelt stroke-betegeknél a következő szempontokat vettük 
figyelembe:

- 45 év > életkor;
-  képalkotó vizsgálattal igazolt agyi infarktus;
-  képalkotó vizsgálat hiányában vagy az akut képalkotó el

járás negativitása esetén, 24 órán túl perzisztáló góctünetek és a 
klinikum alapján valószínűsíthető agyi infarktus.

A fenti kritériumok alapján 84 beteg adatait dolgoztuk fel. A 
családi anamnézis felvétele, a rizikófaktorok dokumentálása, a 
panaszok, neurológiai tünetek megjelenésének ideje a felvételhez 
képest, ezek intenzitása, dinamikája alapvető információt nyújtot
tak. Az etiológia tisztázásában fontos szereppel bírtak a rutin-la
boratóriumi paraméterek, a haemorrheológiai értékek, az örökle
tes vagy szerzett coagulopathia irányába végzett vizsgálatok 
(AT-III-hiány, protein C- és S-rezisztencia, APCR), valamint a 
vasculitiseket igazoló immunvizsgálatok (ANCA, ANF, RF, CRP, 
antikardiolipin-antitest). További diagnosztikus lépést jelentet
tek a képalkotó eljárások (CT, MRI, MRA, DSA, carotis duplex 
scan, transoesophagealis echokardiográfia (TEE), transthoracalis 
echocardiográfia (TTE) (12). Vizsgálataink részét képezte végezetül 
a betegek követése, a prognózis, illetve az ismétlődés mértékének 
meghatározása.

Az etiológiai csoportok létrehozásakor az A d a m s-féle osztá
lyozás (1) és a későbbiekben általa létrehozott T O A S T  kritérium- 
rendszer (2, 3) szolgált alapul. Az előbbi tanulmány 5 csoportot 
alakított ki: atheroscleroticus, non-atheroscleroticus vascu- 
lopathiák, cardiogen stroke, hematológiai eltérések által kivál
tott ischaemiás károsodások és egy ötödik kategória, melyet isme
retlen eredetű esetekként definiálnak. A TOAST klasszifikáció 
megkülönböztet nagyereket érintő atherosclerosist (thrombosis- 
/embolia), kisér-elzáródást (lacunaris stroke), cardioembolisa- 
tiót és egy, a ritkább kórokként számon tartott tényezőknek 
fenntartott kategóriát (non-atheroscleroticus vasculopathiák, 
hypercoagulabilis állapotok). Az ismeretlen eredetű eseteket tár
gyaló csoportba nemcsak a tisztázatlan etiológiájú, hanem az 
inkomplett módon kivizsgált esetek tartoznak, illetve a kettő 
vagy több etiológiai tényezővel rendelkező betegek is.

A két tanulmány értékelése alapján beteganyagunkban a 
következő etiológiai kategóriákat hoztuk létre: 1. Cardiogen 
stroke; 2.. Hematológiai, mely tartalmazza a hypercoagulabilitással, 
hyperviscositassal járó eseteket; 3. Atherosclerosis-nagyér érintett
ség; 4. Arteriosclerosis-kisérbetegség lacunaris infarktusokkal; 
5. Egyéb megbetegedések, melyhez sorolhatók a különböző 
non-atheroscleroticus vasculopathiák, illetve a ritkább kórok
ként számon tartott tényezők, mint migrén, orális antikon- 
cipiensek, akut alkoholintoxikáció, Moya-Moya-betegség; 6. 
Ismeretlen etiológiájú esetek; 7. Vegyes kategória, mely az együtte
sen több kóroki tényezővel rendelkező betegeket tartalmazza.

A statisztikai értékelésé során \  -próbát alkalmaztunk, a p < 0,05 
eredményt szignifikánsnak tekintettük.

Eredmények
Az említett tízéves időszakban 84 betegnél diagnosztizál
tunk fiatalkori ischaemiás stroke-ot, átlagéletkoruk 
38,9 ± 7,0 év. Intézményünk regionális centrum jellegét 
és Baranya megye lakosságát figyelembevéve, a betegség 
incidenciája kb. 2/100 000/év volt. A nemi megoszlás 
enyhe férfi dominanciát (54% férfi, 46% nő) mutatott, 
míg a korcsoportonkénti nemi m egoszlás a fiatalabb, 35 
év alatti korosztály határozott női dominanciáját igazolta. 
A kor előrehaladtával nem meglepő m ódon a fiatalkori 
IS gyakoribb megjelenését találtuk, 10 évente meghá
romszorozódott előfordulása (1 . á b r a ) .

A r iz ik ó fa k to r o k a t  vizsgálva a betegek 50%-ában dohány
zás, 35,7%-ában hyperlipidaemia, 25%-ában krónikus alko
holfogyasztás, 22,6%-ában hypertensio, 2,4%-ában kezelt 
diabetes mellitus, 2%-ában szívbetegség volt felderíthető.

1. ábra: Korcsoportok szerinti megoszlás

Anyagunkban 15% a biztosan antikoncipienst szedők 
száma, az érték az esetek egy részében hiányos anam- 
nézisfelvétel miatt bizonytalan. A betegek 36%-ában nem 
találtunk rizikófaktort, 31%-ban több rizikófaktorra derült 
fény (1. t á b lá z a t ) .

L a b o re re d m é n y e in k  szerint a prothromboticus és hyper- 
viscosus állapotok közül a felvételi magasabb fibrino- 
gén-szint (17%), az antikardiolipin-antitest pozitivitása 
(9,5%), a polyglobulia (4,7%) fordult elő legnagyobb arány-

1. táblázat: A rizikófaktorok megoszlása

Rizikófaktorok
PTE

Neurológiai
Klinika

(%)

Alvarez
(%)

Kristensen
férfi/nő

(%)

Adams
(1986)

(%)

Dohányzás 50 56,7 33,8/38,6 14,6
NS p<0,01 p<0,01

Hyperlipidemia 35,7 2,1
p<0,01

Alkohol 25 37,8
NS

Hypertensio 22,6 23,3 2,58/20,5 15,3
NS NS p<0,05

Diabetes mellitus 2,4 10,9 3,2/2,2 10,4
p<0,01 NS p<0.1

A százalékos eredmények alatt adataink és az irodalmi adatok közöti 
szignifikanciát jelöltük; NS=nem szignifikáns

ban. Coagulopathiát a betegek 12%-ánál diagnosztizál
tunk, melyek megoszlása a következőképpen alakult: 
protein-C-hiány 3,6%, protein-S-hiány 3,6%, AT-III-hiány 
2,4%, APCR 2,4%. Három esetben kombinált véralvadási 
defektust találtunk. Immunológiai eltérést 6 betegnél (7,1%) 
igazoltunk, leggyakrabban ANCA pozitivitást (4,5 %).

Betegeink 98%-ánál (82 fő) végeztünk k é p a lk o tó  v iz sg á 
la to t ,  65 CT-vizsgálat (77%) és 39 MRI-vizsgálat (46%) 
történt. A képalkotó eljárások eredményei alapján az IS 
érterületi megoszlása a következőképpen alakult:

-  carotis területi: 58 (69%);
-  vertebrobasilaris területi: 16 (19%);
-  multiplex károsodás: 10 (12%).
Duplex scan vizsgálat 32%-ban talált kisfokú athero

sclerosist, míg az esetek 18%-ában súlyos, 50%-ot meg
haladó szűkülettel járó érelmeszesedést igazoltunk. Feltű-
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2. táblázat: Az etiológiai tényezők megoszlása

Kategóriák
PTE Neurológia 

Klinika 
(%)

Adams (1986) 
(%)

Adams (1995) 
(%)

Lisovoski (1991) 
(%)

Alvarez(1989) 
(%)

Kittner (1998) 
(%)

Nagyér 22,6 9,7 p<0,01 22,7 NS 3,8 p<0,01
Kisér 10,7 27 NS 7,9 NS 21,6 p<0,01 11,6 NS 19,8 p<0,05
Ismeretlen 32,1 34,3 NS

Több ok (vegyes) 14,2 17,6 NS
Ismeretlen 17,9 7 p<0,01 20 p<0,01 31,8 p<0,01

Hematogén 15,5 15 NS 8,1 p<0,01
Egyéb
(non-atheroscl.
vasculopathiák,

9,5 27 p<0,01 30,4 NS 37,1 p<0,01 4,9 p<0,05 37,7 p<0,01

OAC, migrén) 
Cardiogen 9,5 24 p<0,01 17,6 p<0,05 12,8 NS 13,5 NS 31,1 p<0,01

A százalékos eredmények alatt adataink és az irodalmi adatok közöti szignifikanciát jelöltük; NS=nem szignifikáns

nőén magas a carotisocclusiók aránya (10%), carotis- 
vagy vertebralis dissectiót nem igazoltunk.

A k a r d io ló g ia i  v i z s g á l a to k  során az esetek 9,5%-ában 
észleltünk eltérést, ezeket az etiológiai kategóriák tárgya
lásánál részletezzük.

A fenti vizsgálati eredményeink alapján beteganya
gunkban az etiológiai csoportok megoszlását a 2. á b r a  
mutatja. A legnagyobb csoportot az atherosclerosis képezte. 
A nagyér-AS (22,6%) és a kisér-AS (10,7%) együttesen 
33,3%-ot tett ki. A második helyen szereplő ismeretlen 
kategória (32,1%), a következő megoszlást mutatta: 17,9%- 
ban nem tudtunk egyértelmű etiológiai tényezőt igazolni, 
14,3%-ban két vagy több ok volt azonosítható. A leggya
koribb hematológiai-etiológiai tényező az APAS mellett a 
hyperfibrinogenaemia, polyglobulia. Cardiogen eredetű 
eseteink több mint felében műbillentyű-elégtelenségre 
derült fény, míg a második helyen a pitvari septum- 
defektus szerepelt. Az egyéb, ritkább kórokokat tartalmazó 
kategóriában az első helyen szerepelnek az immunológi-

Ismeretlen Cardiogen Prothromboticus
32,1% 9,5% 15,5%

Egyéb Kisérbetegség Nagyérbetegség
9,5% 10,7% 22,6%

2. ábra: A fiatalkori ischaemiás stroke etilógiájának megoszlása

ailag pozitív esetek (7,1%). Eredményeinknek nemzetközi 
adatokkal való összehasonlítását tartalmazza a 2. tá b lá z a t.

A betegség prognózisát tekintve, a betegek 77,4%-ának 
tünetei a felvételt követően javultak, 12%-ának állapota 
stagnált, 3,6%-ban volt a klinikai kép progresszív, illetve 
a betegek 7%-a hunyt el, az esetek többségében koponyaűri 
nyomásfokozódás, beékelődés következtében, ehhez két 
esetben bronchopneumonia társult, egy betegnél heveny 
szívelégtelenség vezetett halálhoz. A betegek egyéves követé
se során 8 esetben (9,5%) észleltünk újabb stroke-ot.

Megbeszélés
A fiatalkori IS előfordulási gyakorisága saját beteganya
gunkban 3,9% volt, mely egyezett az irodalmi adatokkal 
(14, 20). A betegség incidenciája a vizsgált időszakban 
stagnált.

Az életkor növekedésével a fiatalkori IS gyakoribb 
előfordulását találtuk. Hasonlóan emelkedő incidenciáról 
számoltak be b a l t i m o r e - i  felmérések (15).

A nemi megoszlás enyhe férfi dominanciát mutatott 
(54% férfi, 46% nő) hasonlóan A d a m s  felméréséhez (55% 
férfi, 45% nő) (3). A korcsoportonkénti nem i megoszlás 
azonban a 35 év alatti korosztály női, a 35 év feletti kor
csoport férfi dominanciáját igazolta. L is o v o s k i  eredmé
nyeinkkel egybevágóan a fiatalabb (30 év alatti) populáció 
női dominanciáját mutatta ki (20). Magyarázatként szol
gálhat e korcsoport orális antikoncipiens (OAC)-szedése. 
A régebben használt magas (50 pg<) ösztrogén tartalmú 
OAC-k kimutathatóan növelik az IS előfordulását (16, 
19, 22). A stroke-ot elszenvedett nők esetében az OAC-k 
szedése kétszer gyakoribb (36%), mint a hasonló korú 
egészséges populációban (16%) (12). Betegeinknél 15% 
az OAC-t szedő nők aránya.

A rizikófaktorok előfordulási gyakorisága beteganyagunk
ban és irodalmi adatokkal való összehasonlítása az 1. tá b 
l á z a t b a n  látható. H y p e r to n ia  esetében eredményünkkel 
(22,6%) azonos előfordulási arányról számoltak be a spanyol 
és a svéd kutatócsoportok (20,5-25,8%) (4, 18), A d a m s  
eredményeihez képest szignifikánsan magasabb előfor
dulást találtunk. A d o h á n y z á s  gyakorisága (50%) A lv a r e z  
értékeivel (56,7%) egyezett, más kutatók ennél ritkább 
előfordulást igazoltak. C u k o rb e teg ség , mint kóroki tényező
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előfordulása az irodalomban szélsőséges értékeket mutat 
(2,2-30,6%) (4), betegeinknél megjelenése alacsony (2,4%), 
hasonlóan K r is te n s e n  eredményeihez (3,2-2,2%) (18). 
Az a lk o h o lfo g y a s z tá s  tekintetében nem találtunk szignifi
káns eltérést A lv a r e z  adataihoz képest (4). A h y p e r l ip id -  
a e m ia  előfordulása az irodalmi adatokhoz viszonyítva 
(1) saját anyagunkban feltűnően magas (35,7%), ami a 
magyar populáció helytelen táplálkozási szokásaiból 
adódhat.

A legnagyobb etiológiai csoport az AS volt, szinte 
mindegyik nemzetközi tanulmány szerint, előfordulási 
gyakorisága saját eredményünkhöz közeli értéket (33,3%) 
mutatott. A nagyérbetegség előfordulása adataink alapján 
a kisérbetegség kétszerese, hasonlóan A lv a r e z  adataihoz (4).

A nemzetközi tanulmányok „ismeretlen”-ként definiált 
kategóriájának előfordulása jelentős szórást mutat (7-40%) 
(10,18), ezt -  többek között -  a csoport eltérő definíciói, 
a változó korhatár, a kritériumrendszerek eltérő használata 
magyarázhatja. Saját anyagunkban a valóban tisztázatlan 
eredetű esetek száma 17,9%, emellett betegeink 14%-a 2 
vagy több etiológiai faktorral rendelkezik (vegyes kategó
ria). A nagyobb nemzetközi vizsgálatokat figyelembevéve 
a két csoport ötvözhető, ezáltal az „ismeretlen” esetek 
száma 32%-ra növekszik. Álláspontunk szerint, azon esetek, 
melyeknél több etiológiai tényezőre is fény derül, ismeretlen 
csoporton belül való tárgyalása erősen vitatható.

Ä hematológiai kóroki csoport saját eredményünkkel 
(15,5%) azonos előfordulást mutatott A d a m s  (15%) első 
felméréseiben (1). Az irodalom e tekintetben igen változa
tos, mivel a prothromboticus állapotokat nem minden 
tanulmány tárgyalja különálló csoportként.

A cardiogen eredetű stroke aránya a nemzetközi adatok
nál alacsonyabb. A csoport részaránya esetleg növelhető 
a TEE-vizsgálatok gyakoribb alkalmazásával.

Az egyéb kategória esetszáma szignifikáns eltérést tükrö
zött valamennyi irodalmi adathoz képest. Ennek magyará
zata lehet, hogy ez a csoport a legnehezebben definiálha
tó, az irodalomban a legheterogénebb kategória.

Az IS 6 esetben (7%) végződött fatálisán a fent említett 
kórokok következtében. Hasonló halálozási arányszámot 
kapott Adams (6,9%) (1), illetve Kristensen (5,7%) is (18).

Az ismétlődő IS-megbetegedés előfordulási gyakorisága 
9,5% a tízéves követés alatt. Az esetek többségében több 
kóroki tényező volt azonosítható, azonban az alacsony 
betegszám (3) miatt következtetéseket nem lehet levonni. 
Hasonló eredményt (9%) közölt K a p e l le  (14), aki az isme
retlen és a nagyérbeteg csoportban, míg Adams a cardio- 
emboliás IS-ben észlelt nagyobb recidíva-hajlamot.

A fiatalkori IS előfordulási gyakorisága tanulmányunk
ban a nemzetközi irodalom adataihoz hasonló. A 35 év 
alatti korosztályban határozott női, felette pedig az időskori 
stroke-hoz hasonlóan férfi dominanciát igazoltunk. Vezető 
rizikófaktor a dohányzás és a hyperlipidaemia. A fiatalkori 
ischaemiás stroke etiológiája igen heterogén, ami az idősko
ri eseteknél jóval körültekintőbb, a súlyosabb ictusok 
maradványtüneteinek elkerülése végett pedig gyors kivizs
gálást indikál. A fiatal életkor ellenére az esetek harmadá
ban az athero-, illetve arterioscleroticus folyamat az oki

tényező (3,6, 9 ,11 ,13). A kardiológiai eredet adekvát ki
zárása csak TEE-vel történhet. A rizikófaktorok korai ki
szűrése, az időben megkezdett primer prevenció a betegség 
előfordulási gyakoriságát jelentősen csökkenthetné, il
letve az életkori megjelenést későbbre tolhatná. A kórkép 
kimenetele az időskori stroke-hoz viszonyítva jóval kedve
zőbb, hatékony szekunder-prevencióval a rövid távú is
métlődési kockázat 10% alatt tartható. Bár a háttérténye
zők felderítésére vonatkozó vizsgálatok az elmúlt 
években jelentősen bővültek, az esetek továbbra is nagy 
számban felderítetlenek maradnak.
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DIAGNOSZTIKAI PROBLÉMÁK

A kromoszómaanalízis és a bleomycin-teszt hazai 
alkalmazhatóságának vizsgálata a fej-nyaki laphámrák 
prevenciójában

Székely Gábor1, Remenár Éva dr.2, Kásler Miklós dr.2, Bodrog Andrea dr.3 és Gundy Sarolta dr.1
Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Onkocitogenetikai Osztály (osztályvezető: Gundy Sarolta dr.)1 
Fej-Nyak Sebészeti Osztály (osztályvezető: Pólus Károly dr.)2
Szent László Kórház, Budapest, III. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető: Telegdy László dr.)3

Magyarország kedvezőtlen rákhalálozási mutatói miatta 
hazai prevenció egyik legfontosabb igénye a rákkockázat 
különböző biomarkereinek kutatása. A szerzők tisztázni 
kívánták, hogy az itthoni előnytelen környezeti és életviteli 
körülmények között a már rutinszerűen használt kon
vencionális kromoszómaanalízis mellett az USA-ban be
vezetett bleomycin-teszt alkalmazható-e a fej-nyaki lap- 
hámrákos betegek egyéni mutagénérzékenységének és 
rákhajlamának monitorozására. Az eljárás a perifériás vér 
lymphocyták in vitro bleomycin-kezelése következtében 
kialakuló kromatidtörések egy sejtre eső átlaga alapján 
(b/c) tükrözi a genetikai fogékonyság mértékét. Minthogy 
a daganatok kialakulását a környezeti mutagének befo
lyásolják, a módszert alkalmazó kutatócsoportoktól eltérő
en a 111 fej-nyaki laphámrákos beteggel szemben nem
csak 230 egészséges kontrollt (106 nemdohányzó és 124 
dohányzó) illesztettek, hanem a rákos betegekkel telje
sen azonos életvitelű, 44 erősen dohányzó és alkoholizá
ló, nem tumoros májbeteget is vizsgáltak. A konvencio
nális kromoszómaanalízis alapján a fej-nyak daganatos 
betegekben volt a legtöbb az aberrációt hordozó sejt 
(3,34%), míg az alkoholista májbetegek (2,73%) és az 
egészséges dohányzók (2,88%) értékei nem tértek el. Te
hát a spontán kromoszóma-törékenységben megnyilvánuló 
genetikai instabilitást leginkább a tumoros állapot tük
rözte. A bleomycin-teszttel mért mutagénérzékenység 
viszont mind a fej-nyak tumoros (1,16 b/c), mind az al
koholista májbetegek csoportjában (1,34 b/c) szignifi
kánsan magasabb volt, mint a kontroliban (1,0 b/c). A 
bleomycin-teszt tehát nemcsak a rákbetegségnek, hanem 
az azonos etiológiájú alkoholos májbetegségnek is bio- 
markere. A b/c értékeknek a kontrollal való nagyfokú át
fedése miatt a módszer egyéni rákkockázat becslésére vi
szont nem alkalmas. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
magyar kontrollcsoportok 63-67%-a mutagénérzékeny 
az amerikai 23%-kal szemben. Tehát ez a módszer -  ha
zai körülmények között -  a kontroliokkal szemben nem 
szelektív biomarker, vélhetően a komplexebb expozíciós 
háttér miatt. A rákhajlam becslésére a konvencionális 
kromoszómaanalízis eredményei több információt nyúj
tanak.

Kulcsszavak: prevenció, kromoszómaaberrációk, bleomycin-teszt, 
fej-nyaki laphámrák, alkohol

Validity of chromosomal analysis and bleomycin sen
sitivity assay in the prevention of head and neck can
cer in Hungary. Because of unfavourable cancer mortal
ity statistics of Hungary, the search of different bio
markers is one of the most important demands of the 
national primary cancer prevention programme. The aim 
of this study was to clarify the usefulness of bleomycin 
sensitivity assay elaborated in the USA, and to find 
whether it serves under our environmental conditions as 
a biomarker of individual sensitivity and risk for head 
and neck cancer, beside chromosomal aberration analy
sis. The test reflecting mutagen sensitivity is based on 
the mean values of chromatid breaks induced by 
bleomycin in vitro in a single lymphocyte (break/cell = 
b/c). Since cancer formation is influenced by environ
mental mutagens, in contrast to others, their 111 head 
and neck cancer patients were matched not only with 
230 healthy controls (106 nonsmokers and 124 smo
kers), but also with 44 strong alcoholic and smoking pa
tients with liver diseases whose lifestyle did not differ 
from that of the cancer patients. According to  the results 
of conventional chromosome analysis, the aberrant cell 
frequency was the highest in the cancer patients 
(3.34%), while in the alcoholics (2.73%) and healthy 
smokers (2.88%) the values were similar. Thus, the ge
netic instability occurring in the form of elevated rate of 
spontaneous chromosomal aberrations was mostly ex
pressed in head and neck cancer patients. Mutagen sen
sitivity measured by the b/c values of bleomycin assay 
was significantly higher in both the cancer (1.16 b/c) and 
the alcoholic patients (1.34 b/c) compared with the con
trols (1.0 b/c). The bleomycin sensitivity assay, therefore, 
seems to be the biomarker not only of cancer, but also 
the disease of the same etiology such as alcohol-related 
liver disease. However the method is not suitable for the 
assessment of individual cancer risk because of the high 
variability of b/c values in each group, and their conside
rable overlapping with the controls. It can also be sup
ported with extremly high mutagen sensitivity of Hun
garian controls (63 and 67%), which is three-fold of US 
values (23%). The bleomycin sensitivity assay is not a se
lective biomarker if comparing to the controls, probably 
due to the action of more complex exposures under 
Hungarian environmental conditions. When estimating 
cancer risk, the results of conventional chromosome 
analysis offer more information than bleomycin sensiti
vity assay.

Key words: primary prevention, head and neck cancer, alcohol, 
chromosomal aberrations, bleomycin sensitivity assay
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A Nemzetközi Rákügynökség adatai szerint (3) a közép- 
és kelet-európai régióban, de különösen hazánkban az 
utóbbi 5-10 évben drámaian emelkedett a dohányzásra 
és alkoholizálásra visszavezethető fej-nyaki laphámrákok- 
ból eredő daganathalálozás. Az előrejelzések szerint ez a 
kedvezőtlen tendencia várhatóan tovább romlik és a ma
gyarországi fej-nyak eredetű rák mortalitása 2004-ben az 
1994-esnek a duplájára nő. Hazánkban a KSH adatai sze
rint (20), az egy főre jutó alkoholfogyasztás abszolút al
koholban kifejezett mennyisége az 1960-ban mért 6,1 
1/főről a 80-90-es években 111/fő fölé emelkedett, a dohány
fogyasztás pedig 1,8 kg/főről 2 évtizedes növekedési perió
dus után, bár kissé csökkent, de még mindig 1,6 kg/fő. E 
kóroki tényezők mutagén és karcinogén hatását, amely 
leginkább talán a fej-nyaki laphámrákok kialakulásában 
jelenik meg, számos irodalmi adat támasztja alá (1, 7). 
Tény azonban, hogy az ilyen életvitelű embereknek nem  
mindegyikében alakul ki daganat. A külső környezeti ex
pozíciók ugyanis lényeges, de nem kizárólagos okai a 
karcinogenezisnek. A karcinogének hatásának fokozódását 
és/vagy a rák kialakulását veleszületett tényezők, a genetika
ilag meghatározott egyéni fogékonyság is módosítja (22, 
33). Bármilyen súlyú is legyen a környezeti és/vagy gene
tikai komponensek szerepe, a rákmegelőzés egyik alap
vető feladata a prediktív tesztek kidolgozása, amelyek a 
rákhajlam fokozódását jó időben jelzik. Az erre szolgáló 
biomarkerek közül a legelterjedtebb a testi sejtek kromo
szóma-sérüléseinek vizsgálata. A módszer a perifériás vér 
lymphocyták kromoszómáiban a DNS mutabilitására utaló 
aberrációk értékelésén alapul, és a géntoxikus anyagokkal 
kapcsolatba kerülő személyek szűrését teszi lehetővé (4, 
9, 23, 24, 35, 36). Az eljárás biológiai alapja a kromoszó
mák és a DNS töréspontjainak egybeesése az onkogének 
vagy szuppresszor-gének lokalizációjával, ami a tumor
genezis egyik kiindulópontja lehet (39, 40). Minél több a 
sérült kromoszóma, annál nagyobb a rák kialakulásának 
valószínűsége (2,13). A kromoszómaaberrációk vizsgálata 
egyéni szinten azonban csak jól behatárolt körülmények 
között alkalmas a rákkockázat becslésére (4, 13). H su  és  
m ts a i  az USA-ban egy olyan módszert dolgoztak ki, amellyel 
kiszűrhetők a genetikai konstitúciójukból eredően rákbe
tegségre hajlamos egyének (15). A vizsgálandó személy lym- 
phocytáiban a sejtciklus G2-fázisa végén a bleomycinnel in  
v itro  kezelt sejtekben szinte kizárólag kromatidtípusú töré
sek keletkeznek. A kromatidtörés/sejt (break/cell = b/c) át
lagértékek alapján a vizsgált személyek hiperérzékeny (b/c > 
1,00), intermedier érzékeny (b/c = 0,81-1,00) és rezisztens (b/c 
< 0,81) fenotípusú kategóriákba sorolhatók (16-18). A 
fej-nyaki daganatos páciensek közel háromnegyedét (73%), 
míg az egészségeseknek csak egynegyedét (23%) találták hi
per- vagy intermedier érzékenynek, amit nyugat-európai 
munkacsoportok is megerősítettek (6, 18). A környezettel 
közvetlen kapcsolatban álló szervek daganatai esetében (pél
dául tüdőrák, vastagbélrák) a rákbetegek és kontrollok meg
oszlásában az előbbihez hasonló érzékenységi arányokat mu
tattak ki, miközben a hiperszenzitivitást a kor, a nem, a 
dohányzási vagy alkoholizálási szokások nem befolyásolták 
(6,18, 25, 32, 33).

Magyarország rákhalálozási világelsősége (21) és a fej- 
nyaki laphámrákos (FNyLR) betegek számának drámai nö
vekedése késztetett bennünket arra, hogy megelőzési straté
giánk egyik lehetőségeként először vizsgáljuk a bleomycin-

teszt alkalmazhatóságát hazai betegcsoportokon, a kon
vencionális kromoszómaanalízis mellett.

A FNyLR betegek genetikai érzékenységének tanul
mányozásakor nemcsak daganatmentes egészséges kont- 
rollokat, hanem azok dohányzási szokásait is figyelembe 
vettük. A dohányzás és alkoholizálás fenotípusra gyakorolt 
együttes hatását -  ugyanúgy, mint FNyLR esetében -  pe
dig alkoholista, de nem daganatos májbetegek (ALC) vi
szonylatában teszteltük. Amennyiben a bleomycin-teszt a 
rákhajlam becslésére valóban alkalmas biomarker (18), 
akkor a fej-nyaki laphámrákos betegek között a hiper
érzékeny fenotípusúaknak nagyobb arányban kell elő
fordulniuk, mint a két kontrollcsoportban.

Anyag és módszer
1. A  v iz s g á l t  b e te g c s o p o r to k

Az Országos Onkológiai Intézet Fej-Nyak Sebészeti Osztályának 
beteganyagából 1996-2000 között kezelésben még nem részesült 
111 beteget választottunk ki, akik szövettani vizsgálata ajak-, 
nyelv-, garat- és gégelaphámrákot állapított meg. Anamnézi- 
sükben legalább 5 év óta naponta több mint 10 szál cigarettát 
szívtak és több mint 3 IU alkoholt fogyasztottak (1 IU = 15 ml 
abszolút alkohol). A dohányzási és alkoholizálási szokásokra 
vonatkozóan azért nem végeztünk finomabb bontást, mert ko
rábbi tapasztalataink szerint ezek a betegek az anamnézis felvé
telekor a valóságosnál kedvezőbb képet kívánnak magukról ki
alakítani, ezért kisebb mennyiségű élvezeticikk-fogyasztását 
vallják be (14). Átlagéletkoruk: 52,5 ± 9,1 év volt. A 44 alkoho
lista májbeteget részben a Szent László Kórház Hepatológiai 
Belgyógyászati Osztályának (vezető: Telegdy László dr.), részben 
az ORFI Gasztroenterológiai Osztályának (vezető: Nemesánszky 
Elemér dr.) betegei közül választottuk ki, akiknek diagnózisa 
az anamnézis, a klinikai adatok és a laboratóriumi leletek alapján 
alkoholos zsírmáj és cirrózis volt. Dohányzási és alkoholizálási 
szokásaik FNyLR-rel megegyeztek, átlagéletkoruk: 51,9 ± 9,7 év. 
A 230 egészséges kontrollszemély között 106 nem dohányzott 
(átlagéletkor: 49,6 ± 10,3 év), 124 pedig dohányzott (átlagélet
kor: 50,3 ± 8,9 év), de egyáltalán nem ittak. A dohányzók eseté
ben a kritériumok a betegekével megegyeztek. Valamennyi 
csoportban a speciális környezeti és foglalkozási expozíció, va
lamint a családokban előforduló rákhalmozódás kizáró okként 
szerepelt.

2. A  s e j te k  t e n y é s z té s e ,  f e l t á r á s a ,  a  k r o m o s z ó m á k  
é r té k e lé s e

a ) K on ven cio n á lis  k ro m o szó m a a n a líz is
A vérminták tenyésztése és a kromoszómák értékelése a már 
korábban említett módon, a WHO előírások alapján első osztó
dásban lévő sejteken, kódolással történt (12). A kódok felnyitása 
csak az értékelést követően történt meg. Az aneuploid sejtek 46 
± 1 kromoszómát tartalmaztak, az egyéb kategóriában pedig a 
nagyon ritkán előforduló kromatid-kicserélődéseket és kro
moszómatípusú transzlokációkat rögzítettük.
b ) B leo m ycin -tesz t
A konvencionális módszerrel megegyezően, de a 2. osztódási 
ciklus bekövetkeztéig, 72 óráig tenyésztettük a lymphocytákat. 
Ennek lejárta előtt 5 órával 30 pg/ml végkoncentrációban bleo
mycinnel kezeltük a sejtkultúrákat, amit kolcemides blokkolás 
és a szokásos sejtfeltárás, illetve festés követett. A kódolt lemezeken 
mindkét módszerrel 100-100 metafázist számoltunk. Az aberrá
ciók azonosítása néhány kétséges esetben 4 értékelő azonos vé
leményével történt. A kromatidtípusú aberrációk értékelésénél, 
amennyiben egy gap hosszúsága kisebb volt mint a kromoszó
ma-kar átmérője, akkor kromatid-gapként, amennyiben na
gyobb, úgy kromatidtípusú törésként számoltuk (5). A ritkán elő
forduló kromatid-kicserélődéseket (exchange), mivel két törés 
következtében alakulnak ki, értelemszerűen 2 törésként érté
keltük. Ha a sejtben nagymértékű roncsolódás következett be 
(pulverizáció), az egy sejtben előforduló törések számát 12 tö-
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1. táblázat: A spontán kromoszómaaberrációk gyakorisága egészéges kontrolokban, fej-nyaki daganatos és alkoholista májbetegekben

Vizsgált 
csoportok (n)

Vizsgált
sejtszám

Kromoszómaaberrációk (%) 
átlag ± SE

aneuploid
sejt

kromatid-
törés

kromoszóma-
fragment

dicentrikus+
ring egyéb aberráns

sejt
összes

aberráció

Nem dohányzó 
kontrollok 
(106)

10600 2,31 ± 0,21 1,56 ± 0,18 0,39 ± 0,07 0,12 ± 0,04 0,11 ± 0,04 2,35 ± 0,19 2,47 ± 0,21

Dohányzó
kontrollok
(124)

12400 1,98 ± 0,13 2,45 ± 0,21* 0,46 ± 0,07 0,16 ± 0,04 0,14 ± 0,04 2,88 ± 0,21* 3,20 ± 0,25*

Fej-nyaki
daganatos
betegek
(111)

11100 3,05 ± 0,20* 2,50 ± 0,21* 0,77 ± 0,13* 0,36 ± 0,11* 0,30 ± 00,7* 3,34 ± 0,24* 3,96 ± 0,34*

Alkoholista
májbetegek
(44)

4400 2,41 ± 0,24 2,05 ± 0,26 0,82 ± 0,28* 0,09 ± 0,06 0,16 ± 0,05 2,73 ± 0,31 3,11 ± 0,42

* Szignifikancia: p<0,04 a nem dohányzó kontrollokhoz viszonyítva

résben maximalizáltuk (18). A mutagénnel szembeni hiper- 
érzékenység küszöbét a H su  által is használt 1 törés/sejt érték
nél vontuk meg (18).

3. S t a t i s z t i k a i  m ó d s z e r e k

Konvencionális kromoszómaanalízisnél az eredmények össze
hasonlításához Wilcoxon- és \  -tesztet használtunk (10,24). A 
bleomycin-teszt b/c átlagértékeit Student-féle t-próbával, illetve 
Mann-Whitney U-teszttel, az életkor mutagénérzékenységre 
irányuló hatását pedig regressziós analízissel vizsgáltuk (6).

Eredmények
a )  K o n v e n c io n á l i s  k r o m o s z ó m a a n a l í z i s

A konvencionális kromoszómaanalízis eredményei alapján, 
ha az aberrációk fajtáit vesszük figyelembe (1 . t á b lá z a t ) ,  
a fej-nyak tumoros betegeknél észlelhető az aneuploid sejt 
(p < 0,03) és a dicentrikus+ring aberráció legmagasabb 
gyakorisága (p < 0,01). A kromoszómafragmentek pedig 
mind a tumoros, mind az alkoholos májbetegekben szig
nifikánsan gyakrabban fordulnak elő, mint az egészséges 
kontroliokban (p < 0,01). A spontán kromatidtörések a 
nem dohányzók csoportjában a legalacsonyabbak (p < 
0,04). Az összes vizsgált csoporthoz képest szintén a tu
moros betegekben található a spontán aberráns sejtek 
(egy vagy több aberrációt tartalmazó sejt) legmagasabb 
gyakorisága (p < 0,04). Az alkoholisták és az egészséges 
dohányzók genetikai sérülést hordozó sejtjeinek aránya 
nem tért el, a nem dohányzók és a dohányzók között vi
szont szignifikáns különbség volt (p = 0,01). A dohányzás és 
az alkoholizálás hatása mellett leginkább maga a tumoros ál
lapot tükrözte a kromoszómák spontán törékenységé
ben megnyilvánuló genetikai instabilitást.

b )  B le o m y c in - é r z é k e n y s é g

A  vizsgált személyek individuális bleomycin-érzékeny- 
ségét az egyes csoportokon belül nagyfokú egyéni variabili
tás jellemzi (2 . t á b lá z a t ) .  A b/c értékek a betegcsoportok
ban sokkal szélesebb értékhatárok között találhatók és a 
felső határértékek is 0,9-1,1 b/c-vel magasabbak, mint az 
egészséges kontrollokban. A különböző beteg- és egész
séges csoportok b/c átlagértékeit szintén a 2. tá b lá z a tban 
foglaltuk össze, amely alapján megállapítható, hogy a

bleomycin-teszt csoportszinten valóban alkalmas a da
ganatos betegek egészséges kontroliokkal szembeni 
nagyobb genetikai érzékenységének kimutatására (p < 
0,01). Mindemellett a klinikailag nem daganatos, de a rá
kosokkal azonos életvitelű alkoholos májbetegeknél szintén 
magas b/c értéket észleltünk, ami a FNyLR átlagát ugyan 
meghaladta, de attól szignifikánsan nem tért el (p = 0,06).

Az egészséges nem dohányzók és dohányzók értékei 
között nem volt szignifikáns különbség (p = 0,70) és a kor 
sem játszott szerepet a genetikai érzékenység megnyilvá
nulásában (p > 0,20). (Táblázatosán nem tüntettük fel az 
adatokat.) A b/c értékek tehát mindkét betegcsoportban 
magasabbak, mint a kontroliban, akár fej-nyaki daganat, 
akár nem daganatos májbetegség volt a diagnózis.

A /ísw-szerinti (18) érzékenységi besorolás alapján (3. 
t á b lá z a t ) ,  ha csak a hiperszenzitív csoportokba tartozók 
százalékos arányát vesszük tekintetbe (b/c > 1,00), a tumo
ros és alkoholista páciensek szignifikánsan nagyobb szám
ban jelennek meg, mint a kontroliokban (p < 0,01). Ha 
azonban a mutagénérzékenység szélesebb sávján belül 
(b/c > 0,8), az intermedier érzékenyekkel együttesen vizs
gáljuk a páciensek besorolhatóságát, úgy arányuk a két 
betegcsoportban 77,5% és 72,7%, míg a kontrollokban 
63,2% és 66,9%. A daganatos betegek ez alkalommal is 
szignifikánsan különböznek a kontrolloktól (p < 0,02), 
ellenben az alkoholisták már nem (p > 0,20).

2. táblázat: Bleomycin-teszttel mért mutagén érzékenység az 
egészségi állapot tükrében

Vizsgált csoportok 
(n)

Bleomycinnel indukált 
kromatidaberrációk 

törés/sejt (b/c)

individuális
értékek

(min.-max.)
csoportátlag 

b/c ± SD

Nem dohányzó kontrollok (106) 0,29-2,46
Dohányzó kontrollok (124) 0,27-2,20
Fej-nyaki daganatos betegek (111) 0,42-3,35
Alkoholista májbetegek (44) 0,23-3,31

1,00 ± 0,39 
1,02 ± 0,40 
1,16 ± 0,47* 
1,34 ±0,71*

*Szignifikancia: p<0,02 a nem dohányzó és dohányzó kontrollokhoz 
viszonyítva
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3. táblázat: A spontán kromoszómaaberrációk és a mutagénérzékenységi kategóriák közötti összefüggés egészséges kontrolokban,
valamint fej-nyaki daganatos és alkoholista májbetegekben

Vizsgált csoportok 
(n )

Rezisztensek 
(<0,81 b/c)

vizsgált spontán
személyek aberráns sejt

Intermedier érzékenyek 
(0,81-1,00 b/c)

vizsgált spontán
személyek aberráns sejt

H iperérzékenyek 
(>1,00 b/c)

vizsgált spontán
személyek aberráns sejt

n % n % n % n % n % n %

Nem dohányzó kontrollok (106) 39 36,8 98 2,51 22 20,8 49 2,23 45 42,5 102 2,27
Dohányzó kontrollok (124) 41 33,1 108 2,63 26 21,0 78 3,00 57 46,0 171 3,00
Fej-nyaki daganatos betegek (111) 25 22,5 58 2,32 15 13,5 35 2,33 71 64,0 270 3,80
Alkoholos májbetegek (44) 12 27,3 19 1,58 4 9,1 4 1,00 28 63,6 97 3,46

c ) A  b le o m y c in - é r z é k e n y s é g  é s  a  s p o n t á n  a b e r r á c ió k  
k ö z ö t t i  k a p c s o la t

Ha egy adott csoporton belül keresünk összefüggést a ge
netikai érzékenység foka és a spontán aberráns sejt gya
korisága között (3. tá b lá za t) , úgy csak a fej-nyak tumoros 
és alkoholista májbetegek hiperszenzitív kategóriáját kí
séri a kromoszómaaberrációk növekedése (p < 0,01). 
Mind a rezisztens, mind az érzékeny kontrollok tekinte
tében az aberráns sejtek gyakorisága azonos (p > 0,28).

Amikor a csoportokat egymáshoz viszonyítjuk, a hiper- 
érzékeny FNyLR betegekben találjuk a legtöbb aberráns 
sejtet (p < 0,04). Tehát az aberráns sejtek gyakorisága és 
a genetikai hiperszenzitivitás közötti korreláció a fej-nyak 
daganatos betegekben a legkifejezettebb.

Megbeszélés
Minthogy a fej-nyaki laphámrák kialakulásában az alkohol 
és a dohányzás együttes kóroki tényezők, a csoportok ki
választásakor szükségesnek láttuk, hogy az egészséges, 
nem dohányzó és dohányzó kontrollok mellé egy, a daga
natosokkal azonos etiológiájú, de daganatos tünetet nem  
mutató kontrollt is állítsunk. A májbeteg alkoholisták, bár 
ugyanúgy alkoholizáltak és dohányoztak, mint a FNyLR- 
betegek, ám a klinikai tapasztalatok és az epidemiológiai 
felmérések alapján különböznek tőlük. A daganat kiala
kulásához egyéb hajlamosító tényezőnek is jelen kell len
nie FNyLR-ben, amit előzetes reményeink szerint a 
bleomycin-teszttel kívántunk kiszűrni. A KSH 1998-as 
adatai szerint (19), az alkoholos májbetegségnek mintegy 
hétszer, az ajak- és szájüregi daganatoknak pedig kétszer 
több ember esik áldozatul, mint a májdaganatban meghal
tak száma. Vagyis, alkoholos máj betegségben sokkal 
többen halnak meg anélkül, hogy fej-nyaki laphámrák 
alakulna ki náluk. Amikor a májbeteg alkoholista csoportot 
kiválasztottuk, a lehetséges expozíciók kóroki szerepének 
kívántunk szélesebb értelmezést nyújtani. Megközelítési 
szemléletünk azért különbözik más bleomycin-tesztet 
alkalmazó szerzőkétől (6, 16-18, 32, 33, 38), mert ők fi
gyelmen kívül hagyták, hogy azonos genotoxikus expozí
ciók következtében nemcsak az egészséges vagy a daganatos 
állapot, hanem más környezeti etiológiájú betegség is ki
alakulhat az emberekben.

Az erősen dohányzó és italozó FNyLR betegekben több 
spontán kromoszómaaberráció fordult elő, mint a velük 
azonos életmódot folytató ALC májbetegekben, ami a

daganatosok valóban nagyobb mértékű genetikai instabili
tására utal. A kromoszómák törékenységében és számbeli 
eltéréseiben megjelenő genetikai instabilitás tehát való
ban kockázati tényező a tumorgenezisben (2, 13), ami 
FNyLR-ben igen világosan látható. Ez a jelenség, mint 
köztudott, a csökkent reparációs készségnek, így a ma
gasabb rákkockázatnak is velejárója (6,13,15,32). A kro
moszómaaberrációk további elemzésekor a dohányzás 
genotoxikus és klasztogén hatására is fény derült vala
mennyi dohányzó csoportban, hiszen ALC májbetegek 
és az egészséges dohányzók aberráns sejtjeinek aránya, 
bár egymástól nem tért el, de magasabb volt, mint a nem 
dohányzó kontrolloké, viszont alacsonyabb, mint a da
ganatosoké. Tehát a fej-nyaki laphámrákosok spontán 
kromoszóma-törékenységében szerepet játszó mechaniz
musok minőségileg és mennyiségileg is eltérnek a többi 
csoportétól és ebben az alkoholnak valószínűleg nincs 
szerepe. Érdekes, hogy több epidemiológiai felmérésben 
(4,27,28), de saját korábbi munkáinkban is az egészséges 
dohányzók és nem dohányzók, vagy a mérsékelten italozók 
és absztinensek citogenetikai mutatói között, nem volt ki
mutatható különbség, sőt a kontrollok kromoszómaaber
rációi 1-2 évtizeddel ezelőtt jóval alacsonyabbak voltak 
mint a mostani, hasonló összetételű kontrollcsoportjaink
ban (8,9,11). Hasonló eltérések más hazai munkacsoport
nál is megfigyelhetők. T o m p a , ill. M a jo r  é s  m ts a i  (24, 37) 
eredményei között az egészséges kontrollcsoportok vizs
gálati értékeiben 5-10-szeres különbségek is kimutathatók. 
Ennek oka egyelőre nem ismert, de a külső expozíciók mérté
kének, vagy a többtényezős lokális expozíciók additív ha
tásának emelkedése nem zárható ki.

H su  és k ö v e tő i  szerint a bleomycinnel indukált magas 
b/c érték az egyéni genetikai érzékenység és a rákhajlam 
biomarkere (18,32,33, 38). Ha a bleomycin-teszt valóban 
egyéni érzékenységet és rákhajlamot fejez ki, akkor azonos 
etiológiai faktorok hatása mellett jelentős különbségnek 
kellett volna lennie a már fej-nyak rákos, illetve a daga
natmentes ALC májbeteg személyek érzékenysége között.

Csoportszinten való igaz, hogy a FNyLR betegek b/c 
átlaggal mért genetikai érzékenysége nagyobb, mint a 
kontrollszemélyeké, azonban hasonló, ha nem magasabb 
érzékenységről tanúskodik az alkoholizáló májbetegek 
csoportja is. Minthogy a mienkhez hasonló azonos etiológi
ájú kontrollt mindezidáig nem vizsgáltak, így nem is állapít
hatták meg, hogy azonos expozíciós körülmények, de más 
diagnózisok mellett a genetikai érzékenységek különböz- 
nek-e? Tehát a bleomycin-teszt a mi vizsgálataink szerint,
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nem annyira a daganatokkal szembeni fogékonyságot, mint 
inkább a genotoxikus hatással szembeni érzékenységet fejezi 
ki. Ez pedig kevesebb információt tartalmaz, mint a spontán 
kromoszómatörékenység alapján megállapított genetikai in- 
stabilitás. Ezt tartjuk munkánk legfőbb megállapításának.

A hazai beteganyag bleomycin-teszttel mért egyéni 
érzékenységének, illetve kockázatának megítélésében még 
különösebb képet kaptunk. A beteg- és kontrollcsopor
tokban sokkal szélesebb értékhatárok között mozogtak az 
egyéni értékek, mint azt más kutatócsoportok kimutatták.

A kontrolioknál M ich a lska  (25) az egyéni b/c értékek elemzése
kor 0,21-1,48, H su  pedig 0,08-2,00 közötti értékeket talált. Az 
amerikai fej-nyaki laphámrákosoknak csak 3,9%-ában volt b/c 
> 1,81, nálunk több mint kétszeresüknél. A nagyfokú variabili
tás miatt hazai körülmények között még a nagy esetszám elle
nére sem értékelhető az egyéni kockázat, ugyanis a b/c értékek 
igen széles értékhatárokon belül mutatnak átfedést mind a 
kontroliokkal, mind pedig az alkoholista májbetegekkel. Ha az 
egyéni érzékenységi küszöböt W u  (38) számításai szerint álla
pítjuk meg, akkor a magyar kontrollra jellemző harmadik 
kvartilis értéke, vagyis az érzékenység választóvonala 1,25 b/c 
lesz, ez esetben viszont a teszt elveszíti gyakorlati értelmét. Ma
gunk bármilyen érzékenységi küszöböt, tehát bármilyen matemati
kai közelítést használunk, kiemelkedően nagy a hiper- és inter
medier érzékenyek aránya, ami az amerikai és nyugat-európai 
adatokhoz képest csaknem 3-szor magasabb értékeket mutat 
(18). Ugyanakkor a hiper- és intermedier szenzitív fej-nyaki da
ganatos betegek 77,5%-os aránya a külföldi 72,8%-kal megegye
zik (18). Tehát a különbség nem a daganatos betegek arányában, 
hanem a hazai populáció nagyfokú genetikai érzékenységében 
és fogékonyságában van. A jelenség oka egyelőre tisztázatlan, 
de úgy tűnik, hogy egybevág a daganat-halálozási statisztika 
trendjével. Metodikai hibával nem számolhatunk, mert teljes 
egészében a H su -féle módszert követtük. Ha a gapeket kromatid- 
törésként vagy fordítva értékelnénk, az érzékenyek és nem ér
zékenyek aránya konzekvensen alakulna valamennyi vizsgált 
csoportban.

Más oldalról feltételezhető, hogy a magyarok extrém magas 
érzékenységének hátterében populációgenetikai sajátságok állnak. 
Számos olyan hazai citogenetikai és molekuláris genetikai adat 
is napvilágot látott, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy 
egyes sporadikus vagy örökletes daganatok esetében a magyar 
népességcsoportok genetikai fogékonysága különbözhet más 
országokétól (10, 12, 29, 34). Ezt támasztja alá, hogy a kémiai 
karcinogének metabolikus aktivációjában közreműködő CYPA1 
gén C alléljét hordozó és a karcinogének detoxikálásában szerepet 
játszó GSTM1 génre null-genotípusú emberekben nagyobb gya
korisággal fordulnak elő a szájüregi laphámrákok, mint a kontroli- 
populációban. Náluk kisebb mennyiségű cigaretta fogyasztása 
mellett is nagyobb valószínűséggel alakul ki a daganat (30, 31, 
33). A bleomycin-teszt önálló biomarkerként való alkalmazha
tóságára egy cseh munkacsoport is más konklúzióra jutott: míg 
az amerikai munkacsoportok egyes dominánsan öröklődő rák
szindrómákban és környezeti eredetű sporadikus daganatos 
betegeknél hiperszenzitivitást, ők normál bleomycin-érzé- 
kenységet találtak (26). Nem kizárt, hogy a reparációt és a 
detoxifikálást végző enzimrendszerek polimorfizmusa és a merő
ben eltérő környezeti viszonyok jelentősen módosítják a cito
genetikai módszerekkel kimutatott mutagénérzékenységet.

Fentiek alapján tehát, hazai betegcsoportokban a bleo- 
mycin-tesztet csak nagyon óvatosan használhatjuk a kör
nyezeti etiológiájú fej-nyaki daganatok biomarkereként. 
Minthogy a nem daganatos májbetegekben és az egészséges 
kontroliokban egyaránt feltűnően magas a mutagénérzé- 
kenyek aránya, a teszt egyéni rákhajlam kockázatának 
becslésére FNyLR esetében nem alkalmas. Az adatok értel
mezésénél nagyobb súlyt kell fektetnünk a konvencionális 
kromoszómaanalízis eredményeire és vélhetően a karcinogé
nek aktiválásában és a detoxikálásban szerepet játszó en
zimek polimorfizmusára, amelyek vizsgálata jelenleg fo
lyamatban van.

K ö s z ö n e tn y i lv á n ítá s :  A szerzők hálás köszönetüket fejezik ki Vass 
Nagyezsdának és Kiss Krisztinának a kromoszómák preparálá
sa és értékelése során végzett lelkiismeretes munkájukért.

A kutatás az OTKA 024125 sz. és az ETT 044/1996. sz. témájá
nak támogatásával készült.
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RITKA KÓRKÉPEK

Cukorbeteg vesepapilla-necrosisa

Neuwirth Gyula dr.1, Kahler Andrea dr.1, Kereszter Péter dr.1 és Madai Éva dr.2
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Debrecen, I. Belgyógyászati Osztály 
(osztályvezető főorvos: Neuwirth Gyula dr.)1
Központi Radiológiai Diagnosztika (osztályvezető főorvos: Tímár Margit dr.)2

A szerzők akut pyelonephritisre utaló tünetekkel jelentkező 
fiatal cukorbetegről számolnak be. A célzott és tartós an- 
tibiotikus kezelés ellenére szeptikus állapot alakult ki, 
melynek hátterében vesepapilla-necrosis igazolódott. Az 
erős deréktáji fájdalom miatt számos vizsgálat történt, 
negatív eredménnyel. A beteg állapota csak lassan javult és 
távozása után is kezelésre szorult. A korábban többnyire 
halálos kimenetelű szövődmény jelenleg tartós antibioti- 
kus kezeléssel meggyógyítható. A szerzők a cukorbete
gekben előforduló húgyúti fertőzések gyakorisága és a 
vesefunkciót veszélyeztető súlyos szövődmény miatt tartják 
figyelemreméltónak esetüket.

Kulcsszavak: cukorbetegség, pyelonephritis, papillanecrosis, 
antibiotikus kezelés

A húgyútak infekciója a második leggyakoribb gyulladásos 
megbetegedés és különösen gyakori cukorbetegségben 
(5, 16). Maga az alapbetegség, illetve a kiegyensúlyozat
lan anyagcserehelyzet kedvez a kiújuló fertőzéseknek. 
Legsúlyosabb formája az akut pyelonephritis (akut bak
teriális tubulointerstitialis nephritis), mely az esetek több
ségében az alsó húgyútak felől kiindulva a vesemedencét 
és a parenchymát is érinti. A vizeletpangás, a vesico- 
ureteralis átmenet elégtelensége és az eszközös vizsgálatok 
is elősegíthetik az ascendáló fertőzést (3). P a p il l i t i s  n e c ro -  
t i s a n s r ö l  beszélünk, ha egy vagy mindkét oldali vese medul- 
lájának papillaris része elhal, demarkálódik és lelökődik 
(14). Több elnevezése ismeretes: necrotisáló pyeloneph
ritis, medullaris necrosis, necrotisáló vese papillitis vagy 
papillaris necrosis. A cukorbetegség és a papillanecrosis 
(PN) társulását először G ü n th e r  közölte 1937-ben. Később 
az irodalomban, mint „Günther necrosis”-t említették 
(2). A vesepapillák ischaemiás necrosisa és a kísérő bakteriá
lis fertőzés jól körülhatárolt klinikopatológiai eltérést ered
ményez. Az elhalt papilla szürkéssárga, demarkálódott, 
szövettanilag coagulatiós necrosisnak felel meg. A vese
piramisok csúcsa vagy alsó 2/3-a érintett. A pontos patoge- 
nezis nem ismeretes. Leggyakrabban cukorbetegséghez, 
húgyúti obstrukcióhoz, sarlósejtes betegséghez és analgeti- 
kum-abúzushoz társul (7, 11, 13). A klinikai képre az erős 
deréktáji fájdalom, hidegrázás, magas láz, levertség, haema- 
turia, néha papillamaradványok ürítése és a vesefunkció ká
rosodása jellemző (14,19).

Renal papillary necrosis in a diabetic patient. The au
thors present a case of a young diabetic patient with 
acute symptoms of pyelonephritis. The specific and per
manent antibiotic treatment was ineffective and septic 
condition developed complicated by renal papillary nec
rosis. Because of the strong flank pain extensive exami
nations were done with negative result. The patient's 
condition was improving only slowly and there was need 
for treatment after her discharge as well. Long-term an
tibiotic treatment is an effective therapy to cure this pre
viously deadly complication. Special attention should be 
given to diabetic patients because of frequent urinary tract 
infection and increased risk of renal damage among 
them.

Keywords: diabetes mellitus, pyelonephritis, papillary necrosis, 
antibiotic therapy

Esetismertetés
M. K. 21 éves nőbeteg 1-es típusú cukorbetegsége 1983 óta ismert. A 
megelőző években többször kezelték húgyúti infekciók miatt. 
1996 novemberében magas lázzal, mindkét oldali tompa derék
táji fájdalommal került osztályunkra. Fizikális vizsgálattal mérsé
kelt elhízást, meleg tapintatú bőrt, vérbő garatképleteket, száraz, 
bevont nyelvet, mindkét oldali vesetáji érzékenységet észleltünk.

Laboratóriumi eredmények: We: 54 mm/h, fvs. szám: 16,5 
G/l, vércukor: 17,5 mmol/1. Vizeletfajsúly: 1020, fehérje: negatív, 

enny: +, cukor: pozitív, aceton: negatív, üledékben látóteren- 
ént 25-30 fehérvérsejt. A szérumkreatinin és CN-szintje normális 

volt. A magas láz, a vizeletlelet és a típusos panaszok akut 
pyelonephritisre utaltak, emiatt Ciprobay-kezelést indítottunk 
(2 x 500 mg), ö t  nap után láztalanná vált, de deréktáji fájdalma 
változatlan volt. Az első vizelet-baktériumtenyésztés szignifikáns 
Klebsiella-fertőzést igazolt. A szénhidrát-anyagcsere az inzu
lindózis emelésével hamar rendeződött. Néhány nap után a de
réktáji fájdalmakhoz bal oldali görcsös alhasi fájdalom társult. 
Haematuriát nem észleltünk, de szignifikáns bacteriuria továbbra 
is fennállt (E. coli 105/ml). A panaszok ureterolithiasisra utaltak. 
Ismételten látta urológus, nőgyógyász, sebész. Miközben lázta- 
lan volt, egy hétig Augmentint kapott, de hasmenés miatt elhagy
tuk. Az ekkor elvégzett iv. urográfiával mögöttes pangást nem 
okozó érlefűződést észleltünk a jobb oldali vese felső kehely- 
szárán. Mictio után a hólyagban residuum nem maradt. Két 
nappal az antibiotikum elhagyása után, ismét hidegrázás, egyre 
emelkedő láz jelentkezett, a jobb vesetájék fájdalma fokozódott. 
A megismételt vizelet-baktériumtenyésztés ismét Klebsiella- 
fertőzést igazolt, antibiotikum-érzékenység alapján Unasyn- 
kezelést kezdtünk. Fokozatosan láztalanná vált, de deréktáji 
fájdalmai változatlanok voltak, a vizeletlelet sem változott. Né- 
hánynapos láztalan szakasz után ismét magas láz, hidegrázás 
lépett fel. A laboratóriumi eredmények alakulását az J. tá b lá za t  
mutatja.
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1. táblázat: Papillitis necrotisans miatt kezelt beteg 
laboratóriumi értékei felvételkor (A) a kezelés során (B) és 
távozáskor (C)

A B C

We (mm/h) 54 85 36
Vércukor (mmol/1) 17,5 6,5 4,5
KN (mmol/1) 3,6 5,5 6,2
Kreatinin (pmol/1) 63 80 94
Amiláz (E/l) 14 20
Fvs.-szám (G/l) 16,5 8,6 6,0
Hb (G/l) 146 113 115
Htc 0,42 0,33 0,35
Thr.-szám (G/l) 210 200 248
Vizelet: fehérje neg. + neg.

genny + + + neg.
cukor red. red. neg.
aceton póz. neg. neg.
üledék 25-30 fvs. 

45-50 fvs.
1-2 wt. neg.

A hasi UH normális nagyságú veséket, mindkét oldalon kö
zepesen széles parenchymát, diffúzán echoszegény papillákat 
mutatott. A vesék a légzőmozgást követték, körülöttük folya- 
dékgyülem nem volt. A szonográfiás kép gyulladásos folyamatra 
utalt. Ekkor Tarividre tértünk át, amit egy hét után újabb láz 
miatt Claforanra cseréltünk. Az egy hét múlva megismételt 
UH-vizsgálat a jobb vesében a felső és a középső harmad határán 
2 cm átmérőjű, kifejezetten echoszegény területet mutatott, 
melyen belül folyadéktartalom nem látszott. A vese a légző
mozgásokat renyhébben követte. Üregrendszeri tágulat nem 
volt. A papillák bal oldalon is echoszegényebbek voltak. A jobb 
vesében látott elváltozás a radiológus véleménye szerint gyulla
dásos folyamatra utalt, melyhez súlyos fokú papillitis társult.

Hasi CT-vizsgálat eredménye: a jobb vese felső- és középső 
harmada határán ventrálisan a parenchyma mérsékelten duzzadt 
volt, ebben a területben nagyjából ék alakú, 23 x 20 x 22 mm-es, 
minimálisan hypodens, körülírt elváltozás látszott, amelyen belül 
lényeges kontrasztdúsulás nem jött létre. Ugyanitt a kontúr ol
dal felé finoman elmosott volt. Az elváltozáson belül abs- 
cessusra utaló jel nem volt, folyadékgyülem a vese körül sem 
ábrázolódott (1 . á b ra ) . A bal vese ép viszonyokat mutatott, 
üregrendszeri tágulat nem volt. A psoasok jól elkülöníthetők 1

1. ábra: A CT a jobb vese felső és középső harmada határán a 
parenchymában 23 x 20 x 22 mm-es, ék alakú hypodens 
elváltozást mutat

Hőmérséklet, °C

Ápolási napok

2. ábra: A lázmenet alakulása és a baktériumok érzékenysége 
alapján alkalmazott antibiotikumok

voltak. 1996. december 14-én elvégzett vizelet-baktériumtenyész- 
tés eredménye első alkalommal lett negatív. Láza megszűnt, de 
tartósan subfebrilis maradt. Claforan inj.-ról Globocef tbl-ra 
tértünk át, amit Diflucannal egészítettünk ki. Az utolsó 
UH-vizsgálat a jobb vese felső harmadában minimálisan széle
sebb parenchymát, a felső kehelyvég mellett 1,5 cm átmérőjű fo
lyadéktartalmú területet mutatott. Itt abscessus lehetősége is 
felmerült, amit újabb UH-vizsgálat és galliumizotópos egésztest- 
szcintigráfia kizárt. A lázmenetet és az antibiotikus kezelést a 2. 
á b r a  mutatja.

A bal oldali görcsös jellegű és a jobb oldali deréktáji fájdalmak, 
valamint a szeptikus állapot miatt számos kiegészítő vizsgálat 
történt, negatív eredménnyel. A vírusszerológia, a részletes im
munológiai vizsgálatok, a protozoonkeresés, a torok- és a hü
velyváladék, valamint a széklet és az epe bakteriális tenyésztése, 
valamint a hemokultúrák negatívak voltak. A vizelet direkt 
Koch és tenyésztés is negatív lett.

Csaknem 60 napos kezelés után negatív vizeletlelettel, enyhe 
deréktáji fájdalommal, hőemelkedéssel távozott. Napi egy tablet
ta Sumetrolim tartós adását javasoltuk. Csak két hét után vált 
teljesen panaszmentessé, hőemelkedése megszűnt, a vizelet bak
teriális tenyésztése ismételten negatív volt. A klinikai kép súlyossá
ga ellenére vesefunkciói nem romlottak, abscessus nem alakult ki.

Megbeszélés
A diabeteses nephropathia a cukorbetegség specifikus 
szövődménye. A húgyútak gyulladásos megbetegedése 
ugyanakkor nem különbözik a nem cukorbetegekétől, de 
gyakori recidívája miatt az anyagcsere akut felborulásá
hoz vezethet és károsíthatja a vesefunkciót.

A renalis papillanecrosis a cukorbetegek húgyúti fer
tőzéseinek egyik legsúlyosabb formája, de előidézheti 
analgetikum-abúzus, sarlósejtes anaemia és húgyúti ob-
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strukció is (11). A pyelotubularis reflux is szerepet játszhat 
kialakulásában (1). A fő oki tényezőnek az ischaemiát 
tartják (1,13).

A vesepapillák vérellátása rosszabb, mint a medulla többi 
részéé. A kapillárisok artériás és vénás szakaszai között szegényes 
az anasztomózis. Gyulladásos folyamat következtében jelentó'sen 
csökken a vérátáramlás, infarktus alakulhat ki (13). Az oxigénten- 
zió normálisan is alacsony, további csökkenése -  a kiváltó októl 
függetlenül -  szövetkárosodáshoz vezet. Ischaemiát több té
nyező is előidézhet: spasmus, arteriosclerosis, a medullaris erek 
thrombosisa vagy embóliája, fokozott intrapelvicus nyomás, a papil
laris erek ödémás vagy gyulladásos kompressziója, a papilla sphinc- 
ter-izomzat spasmusa, periarteritis nodosa, bakteriális toxinok.

Schourup (15) két formáról számol be. Az első cukorbetegekben 
fordul elő, a második analgetikumabúzussal áll összefüggésben. ív. 
urográfia során észlelt „molyrágta” calixok és „gyűrű-árnyék”-for- 
mációk utalhatnak a necroticus papillákra. Krónikus fenacetin- 
fogyasztás fő ok lehet kialakulásában. Káros hatását a prosztaglan- 
din E2-szintézis gátlásával, továbbá lipidperoxidáció útján, a redu
kált glutation oxidálásával fejti ki. Ezek hatására a kapillárisok lu
mené beszűkül, elzáródik, az ischaemiás papillák letörhetnek (12).

Egyesek akut fulmináns és szubakut, illetve elhúzódó formát 
különböztetnek meg (1,13). Az elsőre a hirtelen kezdet, a szeptikus, 
elesett állapot a jellemző. Korábban ezek a betegek uraemiában 
vagy befolyásolhatatlan szepszis miatt haltak meg (13). A szubakut 
és az elhúzódó formában az állapot hirtelen rosszabbodását néhány 
hete vagy hónapja fennálló pyuria és pyelonephritises tünetek elő
zik meg. Esetünkben feltehetően ez az utóbbi változat állt fenn. 
Gondolni kell rá cukorbetegség esetén, ha 1. aszimptomatikus 
bacteriuria után akut pyelonephritis; 2. krónikus pyelonephritis so
rán hirtelen kialakuló szeptikus állapot; 3. bacteriuriával, vesetáji 
fájdalommal kísért, hirtelen kialakuló veseelégtelenség észlelése
kor, vagy ha 4. nephropathia haematuriával, colicával vagy mind
kettővel szövődik (1). A folyamat általában kiterjedt, de gyakori a 
féloldali is. Az elhalt papillák lelökődve köves rohamot utánoznak, 
a levált részek a húgyútakban elakadhatnak, kalcifikálódhatnak 
vagy kiürülnek, ami megkönnyítheti a diagnózist A károsodott 
vese lehet nagyobb, normális vagy csökkent méretű, gyakran 
subcapsularisan abscessusok mutathatók ki. Az érintett papilla szí
ne sárga vagy szürke, a környezet felé élesen elhatárolódik.

Több magyarázat van arra, hogy a cukorbetegekben miért for
dul elő gyakrabban. A kis erek károsodása miatt eleve rosszabb a 
terület vérellátása, melyhez gyakran társul infekció (1,6). A húgy
úti obstrukció is okozója lehet, ami részben magától a levált 
necroticus szövettől is eredhet. Robbins az előrehaladott életkor, 
férfi dominancia alapján a prostata-megnagyobbodás kóroki sze
repét vetette fel (13). Mallory és mtsai nem cukorbeteg nyulakon 
az egyik oldali ureter lekötése és iv. baktériumadás hatására rep
rodukálni tudták az elváltozást (9).

Whitehouse és mtsai a Joslin Klinika 14 252 cukorbe
tege között ötéves megfigyelés alatt csupán 11 esetet ta 
láltak (18). Közülük négynél voltak klinikai tünetek, a to 
vábbi hétben autopsiánál derült fény az elváltozásra. 
Robbins és mtsai 307 autopsiára került cukorbeteg közül 
60 esetben észleltek pyelonephritises elváltozást, ebből 
csaknem minden negyedik esetben necrotisáló papillitis 
volt a diagnózis (13). A legfiatalabb 38, a legidősebb 81 
éves volt. Legtöbb eset az idősebb korosztályban fordult elő. 
Más közlés az autopsiás esetek arányát 4,4%-ban adja meg 
(10). Lauler és mtsai szerint a vesepapilla-necrosisos esetek 
közel 50%-ában cukorbetegség is kimutatható, ezért előfor
dulása feltehetően gyakoribb (8). Kórházunkban átnéztük a 
92/93-as évek boncolási leleteit. A két év során 1458 bonco
lás történt, ebből 146 volt cukorbeteg. Mindössze két esetet 
találtunk, ahol a boncolási lelet PN-nek felelt meg (1,4%).

A klinikai tünetek változatosak. Egy- vagy kétoldali 
deréktáji fájdalom, dysuria, pyuria, bacteriuria, protein
uria, haematuria, hidegrázás, magas láz, gyengeség, más 
esetben oliguria, anuria, veseelégtelenség fordulhat elő 
(1). Az észlelt proteinuria általában nem kifejezett. Néha

a vizeletből kim utathatók a levált papillarészek. Az esetek 
többségében pozitív a vizelet bakterális tenyésztése. Leg
gyakrabban E. coli-, Proteus-, Klebsiella-, St. aureus-infek- 
ció található. Általában azoknál a betegeknél jelentkezik, 
akik régóta cukorbetegek és az esetek közel 65%-ában 
m indkét oldali vesét érinti (10). Régen súlyos betegség 
képében jelentkezett, gyakran szepszishez és halálhoz 
vezetett. Ennek ellenére az eltérések gyakran csak bon
colásnál derülnek ki. Tizenhárom közölt esetből csak 
négyben állították fel a diagnózist élőben (1). Gyakran 
tünetszegény, esetleg húgyúti gyulladásra utaló panaszok 
és vesetáji fájdalom kíséri.

Célzott, tartós antibiotikus kezelés és az anyagcsere
egyensúly biztosítása szükséges a gyógyuláshoz. A krónikus, 
tünetszegény esetekben, kerülni kell a nem  szteroid gyulla
dáscsökkentők használatát, mert ronthatják a medullaris ke
ringést (17).

A PN kezelésében első helyen a húgyúti fertőzések 
megelőzése áll (1). Lehetőleg kerülni kell a hólyagkatéte
rek, illetve azok tartós használatát. A genitourinalis fer
tőzéseket mindig komolyan kell venni, ez különösen vonat
kozik a cukorbetegekre. Nőkben gyakrabban fordul elő, 
főleg olyan esetekben, ahol ismétlődő húgyúti fertőzések 
lépnek fel (17). Kimutatták, hogy a cukorbeteg nőkben 
három szor gyakoribb az aszim ptom atikus baktériumvi- 
zelés (16-19%), m int a nem  diabetesesekben, emiatt a 
gáttájék megfelelő higiéniája elengedhetetlen (7). Fontos 
a célzott és tartós antibiotikus kezelés. A kezelés időtartama 
általában 2-6 hét, de szükség esetén hosszabb is lehet (3, 
16). Súlyos esetekben szóba jöhet a beteg vese eltávolítá
sa is. Hangsúlyozni kell a húgyúti obstrukciók megszün
tetésének fontosságát (18). Törekedni kell a szénhidrát
háztartás egyensúlyára.

Cukorbetegek esetében, ha az akut pyelonephritisre utaló 
tünetek és panaszok célzott és tartós antibiotikus kezelés el
lenére nem csökkennek, gondolni kell papillanecrosisra, 
melynek jelentőségét az adja, hogy az esetek 15%-ában vese
elégtelenséghez vezethet (7).

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki Prékopa Ál
mos dr.-nak, a kézirat összeállításához nyújtott segítségéért.
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(Neuwirth Gyula dr., Debrecen, Bartók B. u. 2-26. 4043)

Az egészségügyi miniszter a Magyar Orvosi Kamara küldöttközgyűlésén

A Magyar Orvosi Kamara 2001. február 24-én tartotta ez évi első küldöttközgyűlését. Az elnöki megnyitót az alapszabály mó
dosítás, majd a felügyelőbizottsági tag választás követte. A kamarai feladatok elvégzése után került sor Mikola István dr., 2001. 
január 1-je óta kinevezett egészségügyi miniszter felszólalására.

Az egészségügyi miniszter előadásában előbb a kinevezése kapcsán felmerült kérdésekkel foglalkozott. Ezek között kiemel
te, hogy kinevezése előtt megtörtént az Országos Egészségbiztosítási Pénztár áthelyezése az egészségügyi tárcához, továbbá az 
Országgyűlés elfogadta a 2001-2002. évi költségvetést. Mindez bizonyos mértékig befolyásolja az egészségügy lehetőségeit. Ki
emelte, hogy kinevezése után már kialakította a funkcionális főosztályok szervezetét, több személyi kérdésben is döntést hozott.

Szólt az aktuális, főleg belgyógyászati osztályokat érintő ellenőrzésekről, arról, hogy az ország lakosságának körében jelen
tős mérvű várakozás van az egészségügy jobbítására, ezek között nagyobb mérvű pénzügyi támogatásra is. Megemlítette, hogy 
napirenden van az „eszköz alapú amortizáció” kérdéskörének megvitatása is.

Hangsúlyozta, hogy hathatós egészségpolitikát csak tényekre alapozva lehet véghez vinni. A népegészségügyi mutatók a 
legfontosabb paraméterek a korrekt tervek készítéséhez. Előadásában hangsúlyozta, hogy terveiben 13 pontos program szere
pel, melyet az egészségügyben dolgozókkal közösen kíván megvalósítani.
Ezek a következők:

1. A népegészségügyi program megvalósítása több tárcával (környezetvédelem, pénzügy, honvédelem) közösen végrehajt
va alapul szolgálhat arra, hogy a keringési megbetegedések, daganatos halálozások mutatói jó irányba változzanak. Ehhez a 
munkához hatékony szűrővizsgálatokra, korszerű táplálkozásra, alkohol- és nikotinellenes nevelési programra van szükség. 
Mindez az ÁNTSZ együttműködésével vihető keresztül.

2. Az alapellátás területén biztosítani kell a betegek elsődleges ellátását, a lehetséges mértékig törekedve a definitiv ellátásra.
3. Az informatika területén egységes ágazati informatika kiépítése szükséges, ehhez az alapot a Medinfo adja.

2001-2002-ben ki kell építeni az Országos Koordinációs Központot.
4. Az országos intézetek feladatkörét bővíteni kell az alapító okiratoknak megfelelően. Az egész országban törekedni kell az 

egységes szemléletű ellátásra, ebben a segítséget a megyei szakfelügyelő-hálózat biztosíthatja. Az országos intézeteknek felada
ta az is, hogy az ÁNTSZ-szel közösen korrekt epidemiológiai adatokat szolgáltassanak a főhatóság számára. Megemlítette, 
hogy egyes országos intézetek vezetésében a közeljövőben változás várható.

5. Az amortizáció visszatérítése nélkül nem várható, hogy az egészségügyben jelentős mérvű magántőke-beáramlás létre
jöjjön. Éppen ezért ennek biztosítása feltétlenül fontos teendő. Úgy tervezi, hogy az idén az alapellátásban s várhatóan 
2003-ban más szinteken is bevezethető lesz.

6. Tárgyalások folynak a gyógyszer-piaci kérdések korrekt megvalósítása érdekében.
7. A balesetbiztosítási ág kiépítése ugyancsak fontos feladat. A foglalkozás-egészségügyi hálózat fogja majd működtetni.
8. A járóbeteg-szakellátás privatizációjához hatalmas forrásigény szükséges. Amíg az eszközvisszapótlás nem biztosított, 

nem lehet felvállalni. A szabad szellemi szakorvoslás kérdéskörében több feladatot meg kell oldani. Legjobb, ha elsőként mo
dellként kisebb körben valósítjuk meg.

9. A rezidensképzésben jelentkező gondokat meg kell szüntetni, a feladatokat ki kell egészíteni.
10. A szinten tartó folyamatos orvosi továbbképzés ügye is több tennivalót ad. Biztosítani kell hozzá a korszerű infrastruk

túrát, hogy minden orvos számára legyen naprakész nyilvántartás.
11. Ki kell használnunk a Széchenyi terv adta lehetőségeket. Idetartozik többek között a gyógyturizmus adta lehetőség ki

használása, az intelligens betegkártya kibocsátása.
12. A kórházi szerkezetváltás csak jogszabályoknak megfelelően, mederben tartással vihető keresztül.
13. A kórházi kapacitás-szabályozás területét illetően, intézkedés történt, hogy további ágyleépítés ne történjék.
Mindezeken túl Mikola Miniszter Úr megemlítette, hogy intézkedett a jogszabály-módosítás terén is: megszüntette a 62

éven felüli családorvosok kötelező pszichiátriai vizsgálatát. Kifejezte, hogy nyílt a minisztérium az idős orvosok otthonának 
létrehozásának kérdésében is.
A referátumot követően a küldöttek kérdéseire Mikola Miniszter Úr konkrét válaszokat adott. Ezt követően a Magyar Orvosi 
Kamara elnöke, Kupcsulik Péter dr. támogatásáról biztosította az egészségügy reformjának megvalósításában.

Fehér János dr.
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HORUS

Németh László írások Markusovszky Lajosról*

„Valamint a nemzet, melynek története van, örömmel 
andalodik el múltján, s magának abból hazaszeretetei és 
tetterőt merít, úgy a magyar orvos is büszkébb önérzettel 
tekintend jelene és jövőjére, ha a történelem tükrében lát
ja, hogy az úttörő elődök hosszú sora vonul el előtte, s 
hogy a hazai orvosi irodalmat koránt sem kezdeni, ha
nem az elődök nyomdokain fo lyta tn i kell.”

Markusovszky Lajos

„Az emberi emlékezet, m in t vízár a kavicsot, a kiváló em 
berek sorsát is kerekre, simára csiszolja... A z  évfordulók 
arra jók, hogy az ilyen képeket, m elyeket az emlékezet 
renyhesége ilyen szépen kerekre súrol bennünk, egy kicsit 
megbontsák, s a valódi sorsot felfrissítve, abból keressünk 
egy új évfordulóig a lényeghez közelebb álló problémá
kat. .. milyen hiba, hogy a természettudományos képzés a 
tudománytörténetet annyira elhanyagolja... sprobléma
látásra csak a tudománytörténet nevelhet... A történe
lem mestere az életnek, de mestere az észnek is, hajléko
nyabbá teszi.”

Németh László

* Emlékezés az Orvosi Hetilap alapítójára, Markusovszky Lajos szü
letése 186. és az orvos-író-pedagógus Németh László születése 100. és 
halála 26. évfordulója alkalmából

Markusovszky Lajos Liptó Várm egyében, Csorbán, 
1815. április 25-én született, Abbáziában, 1893. április 
21-én, néhány nappal 78. születésnapja elő tt halt meg.

Németh László születési helye és ideje: Szatm ár Vár
megye, Nagybánya, 1901. április 18. Budapesten, 1975. 
március 3-án huny t el, 74 évesen.

Németh László -  ragyogó orvostörténészként -  hol 
kései utódként, hol tanítványként állított m éltó írásos 
emléket. Elsősorban Semmelweis Ignác Fülöpnek és Ko
rányi Sándornak. A  palettán azonban -  az u tókor jogos 
örömeként -  sokan kaptak helyet, m edicinánk tudorai 
Markusovszky Lajos is -  természetesen.

A két géniuszra emlékezünk, mélyen átérzett erkölcsi 
kötelemmel, zord  világban pillanatokra megállva, évfor
dulók csillagfényében. Összegezve: m iként vélekedett az 
orvos-író az ugyancsak egyetemes jeles elődről.

„Levél egy negyedéveshez”
Az Orvosi Hetilap Szerkesztősége kérte fel Ném eth Lász
lót tanulm ány írására, Markusovszky Lajosra, a folyóirat 
indítására emlékezve. „Levél egy negyedéveshez” -  e cím
mel érkezett a szép m unka (1965. 106. 1825.).

Bizonyára m inden  kedves Olvasó előtt ism ert Németh 
László ezen tanulságos, emlékező, hagyom ányőrző, út
mutató, a pálya és képviselői előtt alázattal tisztelgő m un
kálata. Visszaemlékezik egyetemi tanulm ányaira, említ
ve: „Az ember főleg a klinikai évek alatt szórakoztatott 
vendégnek érezhette magát, aki elé professzor maitre 
d’hotelek és segédeik tálalják a kívánatos fogásokat. S 
milyen maitre d ’hotelek voltak azok! Egy Korányi Sándor, 
Verebély Tibor asztala körül a N ékám  Lajosok, 
Lenhossékok, Vámossyk, Farkas Gézák intézete másod
rendű vendéglőnek m inősült.” További kiemelésünk: 
„Hogy a term észettudósok a term észettudom ány törté
netével foglalkozzanak, vívmányait, problém áit történeti 
gyökerükben értsék meg, mint tudod, igen régen, ceterum 
censeoként hangoztatom . De, ha m egnézed orvosi peda
gógiánk megalapítójának, Markusovszky Lajosnak az em
lékkönyvét, akinek a tiszteletére ez a cikk is készült, ő már 
1848-ban az orvosképzés nélkülözhetetlen részének tar
totta az orvostörténelem  tanítását.”

„Az orvostudomány magyar mesterei”-  Ném eth Lász
ló annak a kötetnek a címét kölcsönzi, am elyet 1929-ben 
jelentetett meg a Markusovszky Társaság. Az első pesti 
orvosiskoláról jegyzi meg: „tágabb korhatára az 1843-as év 
-  Balassa professzori kinevezése -  s 1893 -  Markusovszky 
halála -  lehetne, szűkebb virágkora azonban az az alig tíz 
esztendő, amely az Orvosi Hetilap m egindítása, s Balassa 
halála, 1857 és 1868 közé esik... A legjobb emlékbeszéd
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Korányi Frigyesé, Markusovszky Lajosról, kilenc év telt 
el a nagy szervező orvos halála u tán , m int jó hetvenes 
tarto tta -  tetőhöz ért munkássága derü lt áttekintést nyúj
tott a koron, melynek Markusovszky mozgatója volt, sok 
érdekes adatot eleven képekben ő rzö tt meg.” Olvasha
tunk például Lumniczer Sándorról, Jendrassik Jenőről, 
Balassa Jánosról, Bókay Jánosról, A rá n y i Lajosról, Sauer 
Ignácról, külföldi tanítómestereikről, jeles egyéniségekről, 
varázslatos pályákról. Azután következett 1848-1849, a 
dicső küzdelem bukással végződött. N ém eth László meg
rendültén összegezi a korabeli m ed icina történelmének 
tragédiáit: „A szabadságharcban ez az orvosnemzedék, 
ha nem is veszik el, de illendően kom prom ittálódik. Ko
rányi, aki az Újvilág utcai kórterem ablakán át Petőfit látta 
az odaözönlő egyetemi ifjúság kö réb en  Talpra magyart 
szavalni, m in t az országgyűléshez kü ldött diákvezér, a 
hajón Balassával találkozik, később... Markusovszky mel
lett alorvoskodik... A megtorlás többjük pályáját megtöri, 
Sas Istvánt, Lumniczert elbocsátják, Markusovszky sem 
szerezheti meg a docenturát, a le tartóz ta to tt Balassában 
néhány hónapon át az iskola léte van  veszélyben... Az is
kola nagy szerencséje Balassa varázsos vadállatszelídítő 
lénye... -  az elbocsátott Lumniczert, Markusovszkyt, m int 
magánasszisztenseket a maga pénzén alkalmazza... Nagyon 
valószínű, hogy Semmelweis, aki M arkusovszkynak Pes
ten és Bécsben tanulótársa s legjobb barátja volt, 1850 
őszén már ennek a kornak a vonzása hozza a barátságta
lanná vált Bécsből szülővárosába.” Valóban, szép m on
datok, fényes névsorral, átérezve a kor hangulatát. 
M arkusovszky Lajosról többet is m egtudunk: „Tekinté
lyének (t. i. Balassa Jánosé) legjobb befektetése az a fel
adat volt, amelyet Markusovszky szervezői munkásságá
nak adott. A két ember, a finom, arisztokratikus, szinte 
nőies Balassa, s a tagbaszakadt, széleshom lokú, dús söré
nyű M arkusovszky megjelenésükben, s külső sorsukban 
is bármilyen eltérőek voltak (Balassa sim án, mindenkitől 
segítve hágott föl pályáján, M arkusovszky ifjúsága szen
vedélyes útkeresésben telt), a gyökereikben volt valami 
közös, ami lehetővé tette, hogy ellentétes tulajdonságaik

is egymást kiegészítő szerepekbe illeszkedjenek. Mind
ketten evangélikus papfiúk voltak, Balassa Lőrincről, 
Sopronon, s Pozsonyon át került föl a bécsi egyetemre, 
Markusovszky a Tátra aljából, Csorbáról ugyanoda -  s a 
vallásos nevelés m indkettőjükben emelkedett kötelesség 
-  és hivatástudatot táplált, mely egyszerre adott ember- 
eszményt, s cselekvésösztönzést a közéjük verődött em
bereknek. Eredetileg Markusovszky is sebész akart lenni, 
csak amikor Balassa m inden összeköttetésével sem tudta 
a docentúrát megszerezni neki, akkor nyugszik bele, hogy 
m int gyakorló orvos keresse kenyerét -  s amikor az abszo- 
lotizmus nyomása enyhül, m int az orvostársadalom  szer
vezője keressen célt magának. Az 1857-ben megindított 
Orvosi Hetilapnak nem csak szerkesztője, de tulajdonosa 
is volt, s hogy milyen energiával szimatolta ki a sokat ígé
rő  m unkatársakat, azt Semmelweis tolira kapatása, Ko
rányi írói pályakezdése, majd a legműveltebb, Balogh 
Kálmán bevonása egyaránt bizonyítja. M int a Balassa- 
párt vezérkari főnöke, köre súlyát befolyását a tanszék 
betöltésénél, vándorgyűléseken fáradhatatlan növeli, kül
földi tanulm ányutakat szervez, gondolatmozgósító be
számolókat ír, s hogy 1860-tól a tanítás nyelve a magyar, 
új magyar könyvek Íratására, s a legjobb külföldiek for
dítására megszervezi Balassa elnöksége alatt az orvosi 
könyvkiadót.” Tökéletes összefoglalást kapunk, szakmai 
demonstrációt, emberséggel töltve, s végül: „Markusovszky 
egész alacsony ranggal, m int titkár, lép be a minisztéri
um ba -  de ami húsz esztendőn át történik, m ind ezen a 
kis minisztériumi szobán át jut el a szombati asztaltársa
ságtól a megvalósulásig.”

„Semmelweis"
Németh László, m in tha szemtanú lenne, oly körképet 
fest a 19. század első fele szülészetének helyzetéről. Vég
telen szeretettel, megbecsüléssel idézi fel Semmelweis Ig
nác Fülöp alakját. Rögzíti: „ ... ahhoz azonban, hogy mint 
író a porondra álljon, mégis külön presszióra volt szük
ség -  az nevezi így, aki gyakorolta. 1857-ben indítja meg 
Markusovszky Lajos a tudományszervező az Orvosi He
tilapot. Őneki van szüksége a folyóirat megjelentetésé
hez barátja anyagára. Ő rántja, kényszeríti bele, talán lel
kiism ereti érvekkel is az írásba. Érdeme, hogy m int más 
szerkesztők szokták, nem  hagyja -  a viharvető eredmé
nyeket látva se -  cserben.”

„Az írás ördöge.
Gondolatok a Semmelweis-évfordulóra”
Ném eth Lászlót foglalkoztatta minden idők legnagyobb 
m agyar orvosa, Semmelweis Fülöp Ignác életműve, pá
lyája. Tanulmánya első m ondata kedves és jellemző sza
vakból áll: „A Semmelweis-évfordulót én úgy ünnepel
tem  meg, hogy a könyvtárból kikértem Összegyűjtött 
m űveit...” Kérdéseket, kutatásra érdemes tém ákat vet 
fel és igyekszik válaszokat adni -  mi volt Semmelweis Fü
löp Ignác betegsége, m iért helyezték el az alsó-ausztriai 
intézetbe, miért hagyták ott, hogyan bántak vele. Megis
m erkedhetünk szeretett édesanyánk megmentőjének fon
tosabb életrajzi adataival, majd a korabeli történelm i pa
norám a tárul elénk. Néhány lényeges gondolat: „Arra, 
hogy m iért szánta el m agát az írásra, könnyű volt okot 
találni, amint könnyű m inekünk is. Reménye nem  vált
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be, az igazság fénye, ha itt-o tt lazított is, nem  tudott á t
törni a tankönyvekben terjesztett ködön, az utolsó két 
évben az ő klinikáján is föllépett a láz, s ha ő maga rájött 
is a fertőzés okára, ellenségei ezt is az elmélet ellen hasz
nálhatták  fel. Mindez elég lehetett a felelősségérzet, s az 
indulat felduzzasztására, ami az írásba berántotta, mégis 
alighanem  az alkalom szívása volt: az Orvosi Hetilap 
m egindulása, s a szerkesztőnek, legjobb barátjának, 
M arkusovszky Lajosnak, a nagy szervezőnek bíztatása 
vagy ahogy azt maga beismerte: pressziója. Itt ült H atva
ni utcai szűkös klinikáján a Hallgató, világraszóló felfe
dezésével, s itt volt a felvirágoztatandó folyóirat, amit, ha 
valami, hát az ilyen vitakeltő anyag tehet izgalmassá. Egy 
színdarab írónak könnyű lenne a jelenetet elképzelni, 
melyben az új Braun-féle szülészetet vagy a Wochenschrift 
kurta  jegyzetét emésztő, s a bábajelöltek tudatlansága el
len fortyogó professzort, aki mellesleg új házas, egy ti
zenkilenc éves asszonyka férje -  cikkéhes szerkesztő lel
kiism ereti érvektől sem riadva vissza, írásfélelme 
leküzdésére ráveszi. Markusovszky ritka érdeme, hogy 
folyóiratában akkor is kitartott beugratott barátja m el
lett, am ikor az egész tudós közvélemény ellene fordult, s 
tán ő m aga is bosszankodott élessége m iatt.”

„Semmelweis drámakor”
Németh László rövid összefoglalást készített a négyfelvo- 
násos műről, megemlítve: „A darab körvonalai elég tisz
tán  állnak előttem”, m ajd olvashatjuk: „Az első felvonás 
Semmelweis szobácskája, a botrányosan zsúfolt Hatvani 
utcai Klinikán, bábanövendékeket vizsgáztat -  egy szak
mai hír, talán a W ochenschrift jegyzete m iatt is van for
tyogni ideje. Ekkor néz be hozzá Markusovszky, az Orvo
si Hetilap kijelölt szerkesztője, felfedezésének ismerője 
és méltányolója, aki hosszabb, erkölcsi pressziónak is 
beillő vitában ráveszi a vonakodó tudóst, aki fiatal férj is, 
hogy az új lapnak tanai első közlésével izgalmas anyagot 
szolgáltasson. -  A harm adik  felvonás, Semmelweisné, s 
az anyja az éjszaka történteket emésztik meg. A fölzakla
to tt Semmelweis nem  tudott elaludni, hajnalig írt, egyik 
nyílt levelét. Markusovszky jön, s keresi, a klinikán nem 
találta, a két asszony tőle akarja m egtudni, mi történt. 
Hosszú jelenet a szerkesztő, s író közt. Markusovszky 
csillapítja -  vad tám adások helyett a kérdés részleteinek 
a tisztázására szeretné rábírni. Semmelweis m egsértődik 
-  igazából a korbácsot tartó  próféta áll előttünk, aki nem 
veszi észre az írás ördögét magában, s ultim átum ként

követeli, hogy a Siebold-levelet, amelyben egy szülész
kongresszus összehívását kéri, az Orvosi Hetilap mellék
leteként kiadja. Negyedik felvonás az Orvosi Hetilap szer
kesztősége. A vezető m unkatársak tanácskoznak. Balassa 
s Fleischer elítélik Semmelweis harcm odorát. Felmerül 
az idegbetegség gondolata. Balassa, aki a petefészektöm- 
lő-m űtétnél volt segédje, erről szám ol be. Markusovszky 
egy nőgyógyászati cikket kapott tőle. Megjelenik Sem
melweis, s a cikk folytatását hozza. Meglepően nyugodt, 
m ajdnemhogy derült. Nem szégyenli, amit tett, de nincs 
értelme folytatnia. A nőgyógyászatba veti magát. Amikor 
Balassáék elmennek, M arkusovszkyval és Fleischerrel 
beszélgetve a kiállt küzdelem m erül fel. De amikor érzi, 
hogy belelendül, nyugalmat erőltet magára, s otthagyja 
őket. M arkusovszky és Fleischer jelenete zárja a darabot. 
Markusovszky lelkiism eret-furdalást érez, hogy belerán
totta barátját ebbe a ka landba... A darab kulcsjelenetei, 
amelyek az egész ívét kifeszítik: M arkusovszky kapacitá- 
lása, a szerkesztő és író összetűzése a harm adik felvonás
ban, s Semmelweis-M arkusovszky-Fleischer jelenete a 
negyedik végén.”

„Az írás ördöge” 1969-ben keletkezett. Az író, Németh 
László életművében, a társadalm i és a történelmi drám ák 
sorában az egyik legjelentősebb: emléket állít honi orvos
történelm ünk kiemelkedő szakaszának. Hadd em lítsük a 
szereplőket: Semmelweis, Semmelweisné, Markusovszky, 
Balassa, Csermák, Fleischer (Semmelweis tanársegéde), 
Balogh, Steiner, W eidenhofferné (Semmelweis feleségé
nek édesanyja), Cselédlány, I. Bábanövendék, II. Bába
növendék.

A negyedik felvonás végén felmerül Gróf Széchenyi 
István neve, életének utolsó ideje. Mélyen m egrendítő, 
magyar sors: a legnagyobb m agyarnak is szeretett hazá
jától távol kellett búcsúznia a földi léttől. Fleischer említi 
Gróf Széchenyi István könyvét, a „tilos könyvet”, am it 
Londonban nyomtattak ki. Erre utalva hangzanak fel a 
drám a befejező szavai. „M arkusovszky. Amiért az életé
vel kellett fizetnie. Azt is lehetett volna kárhoztatni. Ő 
maga is sejtette biztosan, hogy milyen veszélynek tette ki 
vele m agát és családját, csakhogy am it igaznak érzett, in 
dulatával együtt, ha m inden összeszakad is, a világba 
okádja! Ha egyszer így olvassa Semmelweist valaki, aki m a
gára ismer az igazság szeretetében, az önpusztító elszántság
ban, a bolondságban...”

Fehér János dr., Vértes László dr.

Az epekősebészet kezdetei Magyarországon 1889-1895

A bizonyítékon alapuló orvoslás (evidence-based medicine, 
EBM) korában fokozódik az igény az orvostörténeti ada
tok  hitelessége, „bizonyítékokra” való alapozottsága iránt 
is. Hatványozottan vonatkozik ez az ún. prioritási kérdé
sekre, amikor is az orvostörténésznek arra kell megadnia 
a választ: egy új diagnosztikus m ódszert (például a rön t
genvizsgálatot), terápiás beavatkozást (például appen-

dectom iát) ki, mikor, s hol alkalmazott először M agyar- 
országon. A pontos adatolásnak nemcsak perszonális 
vonzata van -  az úttörő személyének, emlékének tiszte
lete - ,  hanem  „nemzetközi” jelentősége is: a világelsőség 
és a hazai prioritás közt eltelt idő jelzi a m agyar(országi) 
m edicina reagálóképességét, tárgyi és személyi felkészült
ségét.
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A világon először a berlini Lazareus K órház sebésze, 
Karl Langenbuch (1840-1901) végzett cholecystectom iát 
1882. július 15-én: heveny gyulladás nélküli, két borsónyi 
követ tartalm azó epehólyagot távolított el (10). Esetét 
m ég abban az évben bemutatta a Berliner Klinische 
W ochenschrift hasábjain, így az ism eretessé válhatott a 
ném et szakirodalm at követő magyar orvosok szám ára is. 
De vajon közülük ki, s mikor „m erte” követni a berlini 
példát? Balogh 1988-ban tekintette át a m agyar sebészet 
tö rténeté t, melyben az 1882-es sikeres epehólyag-kiirtás 
m egem lítése u tán  ezt írja: „... rövidesen a magyar sebé
szek is m egkezdték az epeutak m űtéti kezelését. Kovács 
tanítványa, Dollinger Gyula végzett epehólyag-kiirtáso
kat, ugyanebben az időben a Svájcból visszatért Herczel 
M anó  ugyancsak ism ertté vált kitűnő eredm ényű epeúti 
m űtétéivel. Ő és Dollinger egyidőben végezték a közös 
epevezeték m egnyitását és varratát” (1). Nem könnyű 
feladat a „rövidesen”, „ugyanebben az időben”, „egyidőben” 
m eghatározások feloldása, a pontos időbeli adatok  behe
lyettesítése. Elsősorban a „rövidesen” jelző pontosítása 
fontos, hiszen ennek révén juthatunk el az első magyar 
epekőm űtét dátum ához is. Amerikai viszonylatban pél
dául a „rövidesen” négy évet jelentene, hiszen ott 1886-ban 
került sor az első epehólyag-kiirtásra (10).

N em  sokkal ju tu n k  előbbre a „prioritási-perben”, ha 
m eghallgatjuk az egyik leginkább érin tette t, Dollinger 
Gyula (1849-1929) sebészprofesszort. A „80 esztendő éle
tem ből” cím ű m em oárjának 60. oldalán, így ír: „Az első 
epekőm űtéteket Magyarországon még a Kétly-klinikán 
én végeztem . 16-20 év óta fennálló, addig belgyógyásza- 
tilag kezelt esetek voltak, jelenleg m ár alig előforduló 
nagyságú és mennyiségű epekőtömegekkel. Később a kli
n ikám on nagy szám át operáltam az epeköveknek .. .” (3). 
Mivel K étly Károlyt (1839-1927) az 1889/90-es tanévkez
detén nevezték ki a II. Belklinika igazgatójává, csak ez
után  szólíthatta fel Dollingert, hogy „a k lin ikáján  sebé
szeti m űtétekre szoruló betegeket, ha lehet, o tt a klinikán 
operáljam  meg, átengedve az ehhez szükséges eszközö
ket” (3). Sajnos, Csillag Dollinger-életrajza (2) is, csak az 
időpont megadása nélkül állítja, hogy Dollinger a Kétly-kli
nikán végzett először „epekőműtétet” M agyarországon.

A Kétlynél végzett epekőműtétekhez m ég visszaté
rünk, előbb azonban próbáljuk meg azt pon tosítan i, m i
kor vált ism ertté epeúti műtétéivel Herczel M anó.

H erczel Manó (1862-1918) nem írt m em oárt, egyik 
legjobb tanítványa -  az orvostörténelem irán t is vonzódó 
-  Pólya Jenő  azonban megírta részletes tudom ányos élet
rajzát a Therapia Herczel-emlékszámában (11). Szeretett 
főnökének, a hasi sebészet terén kifejtett tevékenységét 
m éltatva írja Pólya: „Az epekő kedvenc tém ája volt: első, 
idevágó közlése egy orvosegyesületi bem utatás bővebb 
feldolgozása -  előtte tudtommal csak Velits Dezső szá
molt be nálunk epekőeltávolításról egy petefészekdaganat 
kiirtása kapcsán -  1893-ból való és egy ideális cholecys- 
totom iára vonatkozik.” A 37. számú lábjegyzettel pedig 
jelzi, hogy az em lített közlés az 1893-as Orvosi Heti
lapban je len t meg, „Epehólyagműtét 54 kő  eltávolításá
val” cím  alatt. Az időpont feltüntetésén túl m ég egy fon
tos adat került így birtokunkba: Herczelt megelőzően 
Velits szám olt be „epekőeltávolításról”.

Velits Dezső (1860-1921) a mára m éltatlanul elfele
dett Tauffer-tanítvány, 1887-től 1890-ig volt Tauffer ta 
nársegéde. 1890. október 5-én átvette a „pozsonyi m. kir.

bábaképezde” vezetését, amelynek 1885-ben átadott új 
épülete ad majd helyet az új Erzsébet Egyetem szülő- s 
nőbetegklinikájának is -  első professzora természetesen 
Velits lett. A Trianon után  a csehszlovák hatóság által be
tiltott, Pécsre átköltöztetett egyetemen, a tanszéki utód 
Scipiades Elemér 1924-es tanévnyitó előadásában, Velitsnek 
a Tauffer-klinikai m űködését taglalva említést tesz két 
orvosegyesületi bem utatásáról: „Egyikben a Tauffer ál
tal, egy 14 éves leányon, az urethrába nyíló és folytonos 
vizeletcsurgást okozó, harm adik ureter miatt végzett epi- 
cystotom iáról referált, a m ásikban (Orvosi Hetilap, 1890, 
14. szám , 163. lap) ugyancsak főnökének, egy glanduláris 
kystom a kapcsán tám adt pseudomyxoma m űtétje kiegé
szítésében végzett sikeres cholecystotomia esetét m utatta 
be, m ely azért nevezetes, m ert az első epehólyagmetszés 
m űtétje volt egész Magyarországon” (15).

A Scipiades által m egadott helyen, vagyis az 1890-es 
Orvosi Hetilap  14. számában „Betegbemutatás a Bp. Kir. 
orvosegyesület XI. rendes ülésén 1890. március 29-én” 
cím alatt a tém ánk szem pontjából alapvető jelentőségű 
szöveg olvasható: „Velits Dezső dr. »Cholecystotomia« 
esetet m u ta t be, mely első Magyarországon. Az eset két 
szem pontból érdekes, ti. a genitáliákkal összefüggő tu 
m or m iatt végezték a laparotom iát és ekkor eltávolítot
ták a Stiller tnr. által diagnosztizált epeköveket is. Múlt 
év januárjában  epekőkólikái voltak, ettől függetlenül 3 
hónap m úlva, hasa nőni kezdett. Októberben m ent a II. 
szülészeti klinikára. Ekkor hasa tág volt, egyenetlen resis- 
tenciát m utato tt, göbökből álló tum or volt constatálható, 
kopogtatási viszonyok határozatlanok, változók, ascites 
nem  m utatható  ki. Próbaincisio október 7-én, ekkor ki
tűnt, hogy a hasüregben gelatinosus mássá van, melynek 
forrása bal oldali daganat volt, mely glandularis kysto- 
m ának bizonyult, melyet eltávolítottak. A gelatinosus 
mássá okozta a peritonitist. Köldöksérvet is ellátva, epe
kövei után néztek, melyeket a bordaív alatt, azzal párhu
zamosan készített, 5 cm hosszú seben át a hólyag kivarrá
sa után távolítottak el. Per prím ám  gyógyulás. Felemlíti 
ezután a bem utató  a különböző epekőműtéti m ódokat.”

Scipiades 1924-es és Pólya 1925-ös -  fentebb idézett -  
„tanúbizonyságát” is figyelembevéve, az első m agyaror
szági epekőm űtét dátuma tehát 1889. október 7., helyszí
ne a budapesti II. Szülészeti Klinika és megvalósítói a 38 
éves professzor, Tauffer Vilmos és 29 éves tanársegédje, 
Velits Dezső. Amint Velits beszámolójában kitűnik, ez a 
m űtét még nem  a Langebuch-féle epehólyagkiirtás, azaz 
ectomia, hanem  csupán hólyagmegnyitás, azaz tomia volt. 
Az idő tájt ez volt a gyakoribb, biztonságosabb megoldás: 
maga Langenbuch is még csak a 24. cholecystectomiánál 
tart 1889-ben és módszerét még heves támadások érik a 
csak az epehólyag megnyitását favorizáló kollégák részé
ről (10). A Velits által említett, az epekövesség diagnózi
sát felállító Stiller Bertalan (1837-1922), a konstitúciós 
patológia, az astheniás alkati betegség fogalmának meg
alkotója, m in t belgyógyász az epekövességet is az alkat
tan felől közelíti meg -  m ár 1887-ben, egy ném et nyelvű 
közlem ényében leszögezte, hogy az epekövességre első
sorban az idősebb, elhízott, szoros fűzőt -  epepangást 
okoz -  viselő s ülő életmódot folytató nők hajlam osak 
(16). Nagy kár, hogy a beszámoló írója nem részletezte, 
milyen „epekőműtéti módokat” ismertetett (ismerhetett) 
Velits, 1889-ben. Az egyes m ódok indikációjáról, sőt 
még elnevezéséről is évtizedeken keresztül folyt a vita. A
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1. táblázat: Az epehuzamon végzett műtevések sorozata 1908-ban Pólya nyomán (12)
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m ár em lített Pólya ezért, 1908-ban, amikor a Magyar Se
bésztársaság II. Nagygyűlésén az epekőm űtétek indiká
cióiról referál (12), hasznosnak tartja az „epehuzamon 
végzett műtevések sorozatát” táblázatban áttekinteni -  
lásd a táblázatot. Ugyancsak ő tekinti át a Langenbuch 
előtti próbálkozásokat (epehólyag szúrcsapolása, a hó
lyag hasfalhoz fixálása összenövések kiváltása által, a kövek 
összezúzása, az epehólyag kivarrása a hasfalhoz, majd 
megnyitása stb.) Az orvostudomány regénye (Béta Iro
dalmi Rt., Budapest, 1942) c. grandiózus művének 559. 
oldalán.

A 19. századvégi sebészet ismeretében nem  meglepő, 
hogy az első magyarországi epekőműtétet nem  sebész, 
hanem  nőgyógyász végezte. Amíg ugyanis a kirurgusok 
csak óvatosan mernek behatolni a hasüregbe, addig a 
„nőgyógyászat, ez a nem hivatásszerű sebészet, százával 
végzi klinikáin évente a hasm etszést” (6). Az idézett meg
állapítást 1895-ben az az Ihrig Lajos (1864 k .—1923) pesti 
sebészfőorvos tette, aki pár hétig Langenbuchnál is ta 
nult, sőt az akkor már hírneves berlini sebész egyik m ű
téti esetét is bem utatta az Orvosi Hetilap olvasóinak (6).

ígéretünkhöz hűen, térjünk vissza a sebész Dollinger 
által, a belgyógyász Kétly-klinikáján végzett epeműtétekhez. 
Jó két emberöltővel korábban, 1841-ben Kovács Sebestény 
Endre, a Rókus Kórház későbbi országos h írű  főorvosa, 
disszertációjában m ár leszögezte: „Az orvos- és sebész
tan legszorosabb rokonságban állnak egymással” (9). E

rokonságból kiindulva, „az együttm űködés elvének hó
dolva” (7) kéri fel Kétly professzor Dollingert, segítsen 
annak megállapításában: hol ér véget a belgyógyászati 
kezelés, s kezdődik a műtéti az epekövek okozta pana
szokban. A határ megállapításának szükségét a két szél
sőséges álláspont -  a minden epekövet eltávolítani, ill. a 
m űtétet csak m in t „utolsó eszközt” bevetni -  ütközése 
tette halaszthatatlanná. Az előbbit a fölös szám ú májle
benynek nevet adó jénai sebészprofesszor Bernhard Riedel 
(1846-1916) képviselte, míg az utóbbihoz a strassburgi 
belgyógyász B em ard  Naunyn (1839-1925) ragaszkodott. 
A fiatal, am biciózus Dollingert a tudásvágyon túl más is 
sarkallta a hasm etszések nem kis veszélyt rejtő  területén 
való próbálkozásra: az akkor m ár professzor Tauffer 
1889. március 7-én „megsúgta” D ollingernek, hogy 
Markusovszky, Korányi és Tauffer őt, Dollingert tartják 
a legesélyesebbnek a II. Sebészeti Klinika élére (a klinika 
akkori vezetője Lumniczer Sándor, súlyosan megbetege
dett) , ám ehhez az is szükséges, hogy Dollinger áthajtson 
„az orthopaedia kerülő mellékútjáról az általános sebé
szet főútjára” (3). A főútra való áttérés „bizonyítéka” is 
volt tehát, az a három  eset, melyet Kétlyvel közösen m u
tatott be a Budapesti Kir. Orvosegyesület XVIII. rendes 
ülésén, 1893. m ájus 27-én (8).

Témánk szem pontjából az első eset a legfontosabb, 
melynek belgyógyászati vonatkozásait Kétly professzor 
foglalta össze: a 11-szer szült, 41 éves távírász nőnek 1892
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nyarán volt először epekólika-roham a. A roham ok sű rű 
södtek, a beteg lefogyott, néha be is lázasodon, a belgyó
gyászati kezelés -  olajkúra, natrium  salicylicum, karlsbadi 
víz -  nem  segített, ezért Kétly beékelődött epekövet felté
telezve, a sebészt kérte meg a beavatkozásra. A m űtétre  
1893. január 12-én került sor -  a m űtéti leletet Dollinger 
ismertette: az epehólyag helyén fél ököl nagyságú töm e
get talált. Hozzáfog a preparáláshoz, ám ekkor a „töm eg
ben” található epehólyag beszakad. Dollinger kitágítja a 
nyílást, kiszabadítja a hólyagot az összenövésekből és 
erősen kitágult cysticust talál. A choledochus szintén tá- 
gabb, követ nem  tapint benne. Úgy véli, hogy a kólikák 
oka az „angiocholitis”, s mivel az angiocholitis jól gyó
gyul, ha az epe szabad elfolyása biztosított, epesipoly ké
szítésére szánja el magát. „Az epehólyag azonban, amelynek 
sebét a hasfalba kellett volna kiszegni, lobosan annyira 
meg volt változva, hogy nem látszott tanácsosnak m eg
hagyni, m iért is Dollinger az epehólyagot kimetszette és 
a tág d. cysticust varrta ki a hassebbe. Zavartalan gyó
gyulás.”

Pár héttel később, március 1-jén Dollinger m egkísé
relte elzárni a sipolyt, „ami azonban  nem sikerült telje
sen... jelenleg is mindig ömlik ki egy kevés epe”. A „ tö r
ténet” folytatását 1895-ben o lvashatták  az Orvosi Hetilap 
olvasói, am ikor is Kétly tanársegédje, Imrédy Béla 
(1865-1921) többrészes közlem ényében már hat, m ű té t
tel gyógyult esetről számol be (7). Újabb rohamok jelent
keztek a távírásznőn, ezért Dollinger 1893. június 23-án 
újra megműti őt, s a choledochusból galambtojás nagy
ságú követ távolít el. A nő felgyógyult, rohammentessé 
vált és 1894-ben megszülte 12. gyerm ekét. Az 1895-ös is
m ertetésben egyébként két további choledochus-meg- 
nyitás, újabb cholecystectomia -  17 db kő eltávolításával 
- ,  cholecystotomia, s reoperációja cysticus kő eltávo
lításával, valamint „a ductus choledochus bél felőli végének 
közelében 2 mogyoró nagyságú nyirokmirigy eltávolítása” 
szerepel. A műtétekre 1893. január 12. -  a távírásznő fentebb 
ism ertetett esete -  és 1895. január 19. között került sor.

Adósak vagyunk még Herczel M anónak „ugyanebben 
az időben” végzett epeúti m űtétéi kronológiájával. Pólya 
idézett dolgozatából (11) m egtudtuk, hogy Herczel első, 
epem űtétekre vonatkozó közlése 1893-ból, tehát Dollinger 
közlésének évéből való. Herczel a Budapesti Kir. Orvos
egyesület 1893. október 21-i ülésén m utatta be betegét, 
majd a kazuisztikát még ugyanazon évben az Orvosi He
tilapban is leközölte (5). Eddig négy esetben volt alkalma 
epekövek m iatt hasmetszést végezni -  írja - , s ezek közül 
az utolsó esetet, az 1893. augusztus 7-én végzett m űtétet 
ismerteti. Mivel Dollinger első m űtété  1893. január 12-én 
történt, valószínű, hogy a korábbi három  Herczel-mű- 
tétre e dátum  s augusztus 7. közt kerülhetett sor -  leg
alábbis Herczel nem jelzi, hogy megelőzte volna Dollingert. 
A „kúpján” megnyitott epehólyagból epekőfogóval 54 
lencse, ill. bab nagyságú követ távolíto tt el -  köztük egy a 
ductus cysticusban volt beékelődve. Az epehólyag belse
jét bórvízzel kiöblítette, „jodoformgazeval” kitörölte, majd 
a hólyagot összevarrva, visszasüllyesztette azt az eredeti 
helyére -  vagyis, „így ideális cholecystotomiára határoz
tam  el magam”. Az „ideális” jelző ez esetben nem csupán 
„díszítő elem”, hanem  a term inus technicus szerves ré
sze -  am int arra  Pólya is figyelmeztet a terminológiai 
táblázatához kapcsolódó lábjegyzetében: „Cystotomia alatt 
tulajdonképpen a hólyag teljes bevarrásával járó m űtétet

kellene érteni, de vannak a kik ennek kifejezésére hozzá
fűzik mindig az „ideális” je lző t...” (12) Az epehólyag 
megtartásának „ideája” egyébként még sokáig kísért a 
szakirodalomban -  Réczey új műtéteket is ismertető köny
ve még 1910-ben is azt állítja, hogy: „Legeszményibb 
mindenesetre a cystotomia, melynél a tartalom  kiürítése 
után a hólyagot összevarrjuk és elsüllyesztjük” (14) -  
igaz, rögtön hozzáteszi: „csak könnyű és fertőzésmentes 
esetekben van helye.”

S ha már szóba került Réczey Imre (1848-1913) sebész 
-  professzor, a II. Sebészeti Klinika igazgatójának neve -  
1892-ben, Lumniczer halála után ő nyerte el a korábban 
m ár Taufferék által Dollingernek „ígért” tanszéket -  meg 
kell jegyeznünk, hogy meglehetősen konzervatív volt a 
laparotomiát, s így az epeműtéteket illetően is. Amikor 
tanársegéde, Gönczy Béla -  a későbbi ism ert esztergomi 
sebészfőorvos -  ism erteti a klinika 1892/93-as betegfor
galmát (4), m indössze 115 hasi m űtétet sorolhat fel -  s 
ezek közül is 82 herniotom ia inguinalis. Lehet, hogy e 
konzervatizmus m ögött erős etikai meggyőződés állt -  
1895-ös klinikai m egnyitó előadásában például így be
szélt: „Mily könnyen ragadtatják el némelyek magukat 
olyan beavatkozásokra, miket egyedül a külső sikerrel, a 
hozzá nem értő nagy tömeg pillanatnyi bámulatával és 
talán jó honorárium m al lehet csak indokolni, de a beteg
re háramló igaz haszonnal soha!” (16) Nincs kizárva 
azonban az sem, hogy a rivális, Dollinger által sikerrel 
művelt terület ignorálása is szerepet játszhatott Réczeynek 
az epesebészethez való viszonyában. A m ár említett 1910- 
es könyvében (13) ugyanis az epeutak sebészetéről szóló 
részhez sem jegyzetapparátust, sem irodalomjegyzéket 
nem  csatolt -  ugyanakkor az agy, ill. vesesebészettel fog
lalkozó fejezetek e ke ttő t nem nélkülözik. Talán e „jegy
zethiány” is hozzájárult ahhoz, hogy az epekősebészet 
magyarországi hőskoráról nem könnyű megtalálni a h i
teles adatokat.

Összegezve tehát, elm ondható, hogy a magyar epese
bészet kezdeteinek főbb mérföldkövei a következők:

1889. október 7. -  Tauffer és Velits sikeres cholecys- 
totom iát hajt végre a II. Szülészeti Klinikán -  az eltávolí
to tt epekövek szám a ismeretlen.

1893. január 12. -  Dollinger a Kétly vezette II. Belgyógyá
szati Klinikán sikeres cholecystectomiát végez cholangitis és 
cholecystitis purulenta miatt (nem egész 11 évvel Langen
buch világelső epehólyag-kiirtása után).

1893. június 23-án ugyanő, ugyanott, ugyanazon a be
tegen sikeres choledochotomiát végez a choledochuskő 
eltávolításával.

1895 ősze -  megjelenik az első önálló magyar közle
m ény az epeutak sebészeti kezelésének javallatairól az 
Orvosi Hetilap hasábjain Imrédy Béla tollából (Dollinger 
hat műtéttel gyógyult esetét ismertetve).

IRODALOM: 1. Balogh].: A sebészet útja -  Szemelvények a magyar 
sebészet történetéből. In Tanulmányok és arcképek a magyar me
dicina múltjából. Szerk.: Antall J., Birtalan Gy. Budapest, 1988, 90. 
old. -  2. Csillag L: Dollinger Gyula. Orv. Hetik, 1967,108,899-900. -  
3. Dollinger Gy.: 80 esztendő életemből. 1849-1929.2. kiadás, Buda
pest, 1997,48-49. és 60. old. -  4. Gönczy B.: Közlemény a bp. k. m. t. 
egyetem II. számú (Réczey Imre tn.) sebészeti klinikumából -  Be
tegforgalom az 1892/93. évben. Orv. Hetik, 1895, 39, 359-361., 
372-375., 388-390., 411-413., 424-426., 434-436., 445-447. -  5. 
Herczel M.: Epehólyagműtét 54 kő eltávolításával. Orv. Hetik, 1893, 
37, 519-522. -  6. Ihrig L.: Homokóra-gyomorról egy operált eset
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kapcsán. Orv. Hetil., 1895,39,157-159., 172-174. -  7. lmrédy B.: Az 
epeutak megbetegedésének hat esete. Műtét. Gyógyulás. Orv. Hetil., 
1895,39,337-338., 348-350., 361-362., 371-372., 386-388. -  8. Kétly
K., Dollinger Gy.: Casuistika a gyomor- és epeutak megbetegedései 
köréből 3 eset kapcsán. Orv. Hetil., 1893,37,277-278. - 9. Kovács S.
E.: De balbutie -  A hebegésről. Dissertatio inauguralis medico- 
chirurgica. Pest, 1841. 3. tézis. -  10. Novak L: Az első cholecys- 
tectomia története. Orv. Hetil., 1993, 134, 533-534. -  11. Pólya ].: 
Herczel Manó. Therapia, 1925, 2, 109-118, idézve a 115. old.-ról -

12. Pólya Referátum a Magyar Sebésztársaság II. Nagygyűlésén. 
In Magyar Sebésztársaság II. Nagygyűlésének Munkálatai. Buda
pest, 1908,214-215. old. -  13. Réczey A sebészet újabb kori fejlő
dése. Budapest, 1910,414-416. old. -  14. Réczey I.: Klinikai megnyi
tó előadás 1895. IX. 16-án. Orv. Hetil., 1895,39, 463 -  15. Scipiades 
£.: Emlékezés Velits Dezsőről. Pécs, 1925, 17. old. -  16. Stiller, B.: 
Ueber Gallensteine. Pester Medizinisch-Chirurgische Presse, 1887, 
23, 982-985.

Kiss László dr.

G u lá c s i  L á s z l ó  ( s z e r k .) :  Klinikai kiválóság
Technológiaelemzés az egészségügyben

„Egyszer megkérdeztem a legmegelégedettebb m unkástól az egyik krem atórium ban, hogy mi okozza neki a leg
több öröm et munkája során. Azt felelte, hogy egészen el van bűvölve attól, hogy milyen sok megy be és milyen ke
vés jön ki. Azt gondoltam, hogy még sokkal elégedettebb lenne, ha állást ajánlanék neki az egészségügyben.” -  írja 
Cochrane 1971-ben megjelent, a modern egészségügyi szemléletet megalapozó könyvében (Effectiveness and 
Efficiency, The Nuffield Provincial Hospital Trust).
Véleménye szerint valamennyi hatékony egészségügyi szolgáltatást korlátozás nélkül biztosítani kell az ország va
lamennyi polgára számára, a nem  hatékonyakat pedig célszerű elhagyni.
Nemigen akad ma már olyan szakember, aki ezzel a véleménnyel ne értene egyet. Az anyagi források szűkössége 
miatt, harm inc év elteltével, hozzá kell azonban tennünk, hogy a költséghatékony szolgáltatásokat kell korlátozá
sok nélkül biztosítani m indenkinek, a méltányosság és a társadalom  értékítéleteinek megfelelően.
Nincs m indenre pénz, rangsorolni kell. A problém a viszont az, hogy a szakirodalom  megfelelő forgatásával m in
den és m indennek az ellenkezője bizonyítható.
Vagy mégsem?
Hogyan állapítsuk meg azt, hogy melyik egészségügyi szolgáltatást tám asztanák alá tudományos tények/bizonyíté- 
kok, és azoknak milyen a minősége? Hogyan keressünk szisztematikusan tudom ányos információkat? Mit tehe
tünk, ha az általunk összegyűjtött publikációk ellentm ondó eredményeket közölnek? Hogyan m érhetjük  az ered
ményeket? Hogyan végezzük a gazdasági elemzéseket, és hogyan in terpretáljuk  az eredményeket? Melyik 
gyógyszert és beavatkozást válasszuk? Hogyan rangsoroljuk az egészségügyi szolgáltatásokat? H ogyan készítsük 
elő a népegészségügyi döntéseket?
A könyv egy gyorsan fejlődő, változó, új szemlélet századvégi eredményeiről ad  nagyon rövid összefoglalást. Ajánl
juk a könyvet mindazon érdeklődőnek, gyakorló orvosnak, osztályos vagy intézm ényi vezetőnek, egészségpoliti
kai, népegészségügyi, finanszírozási, valam int gyógyszer- és műszergyártás területén dolgozó szakem bernek, aki 
döntéseit szeretné megalapozottá tenni.
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Ár: 4450.- Ft
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Cím: 1088 Budapest, M úzeum utca 9. fszt.
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Franciaországi ösztöndíj

A francia köztársasági elnök felesége Madame Jacques Chirac 1990-ben hozta létre a "le PONT 
NEUF" (Az ÚJ HÍD) egyesületet, amelynek célja a közép- és kelet-európai valamint a francia értel
miségiek közötti kapcsolatok fejlesztése.
A "Le PONT NEUF" egyesület egyik fö támogatója, a Sanofi-Synthélabo gyógyszergyártó vállalat- 
csoport, amelynek magyarországi tagvállalalatai a Chinoin és a kereskedelmi tevékenységet folytató 
Sanofi-Synthélabo Rt.

Pályázati feltételek
35 év alatti kor,
orvosi diploma, vagy az orvostanhallgatóknál a szakdolgozat témája,
részletes munkaterv, amelynek megvalósítására egy párizsi, vagy Párizs-környéki állami
kórházban kerülne sor.
A munkatervnek orvosi jellegűnek kell lennie, a hazai egészségügyet kell szolgálnia és az
tán a gyakorlatba is átültethetonek kell lennie.

Ösztöndíjak jellege
Az ösztöndíj időtartama 2-3 hónap és fedezi a szállás, valamint a megélhetési költségeket. 
A "Le PONT NEUF" egyesület a biztosítás költségeit is magára vállalja.
A gyakorlatra szeptember és december között párizsi, vagy Párizs környéki kórházban kerül 
sor.
Az útiköltség és a betegbiztosítási összeg az ösztöndíjast terhelik .

Bírálóbizottság
Az ösztöndíjakról egy párizsi tudományos bizottság dönt.

Pályázati anyagnak
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

megfelelően kitö ltö tt és aláírt pályázati nyomtatványt (am elyet a Sanofi-Synthélabos 
orvoslátogatóktól, a Chinoin Kommunikációs szervezetétől lehet igényelni, tel: 369-22-16), 
önéletrajzot (francia nyelven), amelyben részletesen esik szó a tudományos tevékenységről, 
az orvosi diplomát, vagy oklevél másolatát, illetve más a szakképzettséget igazoló okiratot 
(hitelesített francia fordításban),
magát a pályázatot, amelynek tartalmaznia kell a franciaországi gyakorlat pontos feladat
tervét (francia fordításban),
ajánlólevelet munkahelyi, vagy egyetemi vezetőtől (angolul, vagy franciául), 
a fogadó kórházi osztály vezetőjének a levele (fakultatív) 
a Francia Nagykövetség által kiadott, a pályázó nyelvismeretét igazoló papírt, 
a kifogástalan egészségi állapotot igazoló egészségi bizonyítványt,
2 db. fényképet.

Kötelezettségek
A gyakorlat befejezésekor átfogó beszámolót kell írni, amelyet el kell juttatni az Associa
tion "Le PONT NEUF" egyesülethez.
A munkatervben végzett tevékenységről szóló esetleges publikációban meg kell említeni a 
"Le PONT NEUF" egyesület nevét.
Részvétel az ösztöndíj-átadási ünnepségen és az azt követő sajtókonfrencián.

A pályázatok beadási határideje: 2001. április 14.
A pályázatokat a következő címre kell elküldeni:

Madame Sophie FOUACE - Association "Le PONT NEUF"
31, rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France 

tél: (361)01.42.21.06.93 -fax: (361)01.40.28.06.62



AZ ORVOSI HETILAP EGYKOR ÉS MA

O r v o s i  H e t i l a p  1 9 2 5 ,  6 9 ,  2 9 7 - 3 0 1 .

A prostata-túltengés kezelésének egyes vitás kérdéseiről
írta: I lly é s  G é za  d r . egyetemi tanár

A prostata-túltengés kiterjedt műtéti kezelése folytán egyes 
kórtani és m űtéttani kérdésekben a szerzők között még 
mindig nagy véleményeltérések vannak s habár egyes 
függő pontokban tisztázott egységes vélemény kezd k i
alakulni, vannak egyes részletek, melyek még vitásak és 
azt hiszem ezért nem  lesz érdektelen, ha e téren tett ta 
pasztalataimmal beszámolok. A következőkben 485 operált 
eset kapcsán azon kialakult felfogást és eljárást ism erte
tem, melyek szerint a budapesti kir. magyar tudom ány- 
egyetem urológiai klinikáján operálunk.

A prostata-túltengés keletkezésére vonatkozólag Bor
za Jenő dr. egyet, tanársegéd a klinikán m űtéttel eltávolí
tott prostatákat, valam int egyes m űtét nélkül vagy m űtét 
után elhalt egyénektől nyert anyagot részletes vizsgálat 
tárgyává tette. Ezekből kitűnik, hogy a húgycső egész 
prostatás részében az ondódom b magasságától fölfelé, a 
belső húgycsőnyílás körül, a nyálkahártya alatt, több-ke
vesebb apró periurethralis mirigy fekszik, melyeket a 
prostatától a záróizom választ el. A prostata-túltengésnél 
mindig ezen záróizmon belül és az ondódombtól fölfelé, 
a húgycső nyálkahártyája alatt fekvő megnagyobbodott 
és m egszaporodott mirigycsoportok daganatszerű elfa
julásával állunk szemben. Ha m űtétnél az egy darabban 
eltávolított és rostos kötőszöveti tokban elhelyezett m i
rigycsoportot kettém etszünk, láthatjuk, hogy a m etszés
lap lencse-, bab-, sőt mogyoró nagyságú, kerekded vagy 
ovális alakú szigetekre osztott. A szigetek szürkésfehé
rek, a metszési felületből kiemelkednek és szívósabbnak 
látszó kötőszövetes falakkal vannak egymástól elválaszt
va, melyek átm etszéskor a kidudorodó mirigyes résszel 
szemben visszahúzódnak. Ha egy ilyen kiemelkedő gö- 
böt könnyedén tom pán kihámozunk, megmarad a fény
lő, bemélyedt tok  és a kihám ozott göb újabb apróbbakra 
hám ozható szét.

Borza dr. m ikroskop alatt is megvizsgálta ezen m iri
gyeket és azt találta, hogy a tok vagy válóréteg vastag 
izomszövetből áll, melyen belül különböző nagyságú tu- 
bulo-acinosus mirigyeket látunk, melyek a kötőszöveti 
váz fokozatos levékonyodásával a központ felé m indig 
kisebb és kisebb m ikroskopikus mezőkre oszlanak. A 
mirigyek bélése nagy m értékben burjánzott többrétegű 
cylindrikus hám . Lumenükben több, vékony kötőszöveti 
alappal bíró, burjánzó hámmal fedett, boholyszerű betü- 
remkedés látható, annyira, hogy némely mirigyjárat lume
né csillagalakúvá válva, erősen megszűkült. Néhol gömbsejtes 
beszűrődés látható, mely mindig secundaer gyulladásos el
változásoknak felel meg. Ezen elváltozások mellett ritkáb
ban olyan tum orok is előfordulnak, melyekben a mirigy- 
állománnyal szemben a strom a burjánzása ju t túlsúlyba,

m időn külön tokkal körülvett, igen kevés, szűk mirigyjá
ratokat tartalmazó fibrom ákat találunk. A m űtétnél ezen 
adenomás fibrosus megnagyobbodott göböt távolítjuk 
el, míg a normális p rosta ta  laposan összenyom va vissza
marad.

Ha az elhalt prostataektom izált beteg boncolásakor a 
visszamaradt töm ött prostatát vizsgáljuk, azt szabad szem
mel egyneműnek, egyenletes felszínűnek, szívós felületű, 
szürkés színűnek találjuk. Mikroskop alatt azt látjuk, 
hogy a m irigyjáratok a külső felülettől a közpon t felé fo
kozatosan szűkülnek, néhol annyira, hogy lum enük már 
nem látható, azonban 3-4  héttel a m űtét u tán  elhalt egyé
neknél, azt találjuk, hogy az összenyomott m irigyjáratok 
lassankint kitágulnak és közelednek a norm ális prostata 
szövettani képéhez. A műtétet túlélő egyénnél is végbél- 
vizsgálat útján ujjal megállapítható, hogy a prostata las
sankint visszanyeri norm ális alakját és nagyságát, azon
ban valamivel töm öttebb tapintatú m arad.

Műtétnél rendszerin t azt tapasztaljuk, hogy ha helyes 
válórétegben dolgozunk, a túltengett m irigyrész egy da
rabban kihám ozható. Ilyenkor is m egtörténik, de még 
inkább előfordul a több darabban való kihámozásnál, 
hogy egyes lencsényi vagy kisebb adenomás csomók vissza
maradnak, melyeket, ha gondos utánnézés útján megta
lálva el nem távolítunk, ezek később m egnőhetnek és 
újabb zavarokat okozhatnak.

Egy esetem ben 13 évvel az első transvesikalis műtét 
u tán  újra kellett operálnom . A 67 éves betegnél m ár pár 
éve nehézségek m utatkoztak a vizelet kiürítésénél és cys- 
toskoppal constatálni lehetett, hogy a bal prostatafél erő
sebben bedom borodó és végbélvizsgálatnál is ugyanezen 
fél m egnagyobbodását lehetett érezni. A conservativ ke
zelés eredménytelensége után a m ásodik m űtétnél a bal, 
diónyira m egnagyobbodott prostatafeiet magas hólyag
metszéssel távolíto ttam  el. Jobboldalt semmiféle megna
gyobbodás nem  volt. Egy másik esetben egy másik kór
házban négy hónap  előtt operált betegnél, ki a műtét 
u tán  meggyógyult és jól vizelt, újra vizelési nehézségek 
léptek fel, s az általam  végzett m űtétnél egy az első be
avatkozás alkalm ával benn hagyott és m egnőtt diónyi 
prostatagöböt távolítottam  el. Ezenkívül láttam  még két 
esetet, ahol az évek előtt végzett m űtét u tán  újabb nehéz
ségek jelentkeztek, melyeknek oka kisebbfokú egyoldalú 
prostata-túltengés volt. Ezen esetekben kétséget nem szen
ved, hogy a m űtétnél véletlenül visszam aradt kis adeno
más göbök megnagyobbodása volt az ú jabb zavarok, ille
tőleg a recidiva okozója.

Nagyon fontos tehát, hogy a prostatát a m űtétnél lehe
tőleg egy darabban  távolítsuk el, m ajd  a m űtét üregét jól
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feltárva, áttekintsük és áttapintsuk, hogy az esetleges k ü 
lönálló göböket mind kivegyük. Leírnak egyes szerzők 
olyan eseteket is, midőn a norm ális, a túltengett rész által 
összenyom ott, prostatában találtak egyes göböket: ilyen 
esetet én egyet sem észleltem.

A prostatahypertrophia keletkezésében kétségtelenül 
m egállapítható bizonyos családi és átörökölhető hajlan
dóság. Többször halljuk a beteg kikérdezésénél, hogy 
édesatyja is prostatahypertrophiában szenvedett; egy ese
temben az atya és fiú egyidőben lettek operálva, de legin
kább bizonyítók azon eseteim, hol egy öt férfitagot szám 
láló családban mind az öt testvér prostata-túltengésben 
szenvedett, az apjuk prostatahypertrophia következmé
nyeiben pusztult el. Négy fiú testvért (52-64 évek között) 
már prostatahypertrophia m iatt megoperáltam s az ö tö 
dik m ost kerül a műtétre.

A m űtét indicatiójának felállításánál vannak egyes ab
solut indicatió t képező orvosi szempontok, m áskor 
azonban egyéni szempontokat is számba kell venni. Ál
talában azt mondhatjuk, hogy a m űtét indicatiója m in
dig felállítható akkor, ha arról van szó, hogy a beteg ál
landó localis kezelésben kell, hogy részesüljön. Ezek azon 
esetek, m időn  az egyén spontán  nem  tud vizelni, vagy a 
residualis vizelet 200 cm3 vagy annál több; ilyen stádi
umban a prostata-túltengés nem  localis megbetegedés 
többé, m ert ilyen mennyiségű pangó vizelet a hólyagban 
a vesemedencének a hólyag felé való kiürülését akadá
lyozza és kifejlődhetik nyomásfokozódás, működési zavar, 
majd súlyos anatómiai elváltozás a felső húgyútakban. 
Ilyenkor katheterkezelést bizonyos ideig azért célszerű 
végezni, m ert egyes esetekben a kezelés következtében a 
residualis vizelet mennyisége lényegesen visszamehet 
200 cm3 alá és a műtéti beavatkozás elhalasztható.

Ha egy beteget nagyobb residualis vizelet mellett vese- 
insufficientiás állapotban kapunk, ezen állapotnak meg
javítása állandó katheter behelyezésével rendszerint si
kerül. A katheter bennhagyása m indaddig szükséges, míg 
a veseinsufficientia klinikai tünete i elmúlnak, a beteg 
közérzete lényegesen megjavul, m időn az indigokarmin 
kiválasztása és a hígításos és concentratiós próba, vala
mint a vérfagypont és a vérbeli restnitrogen meghatározása 
által meggyőződünk a vesék m űködéséről. Az Ambard- 
féle constans megállapítását ú jabban elhagytuk. 118 eset
ben 173 alkalom m al végeztünk parallel vizsgálatokat in- 
sufficientiára gyanús betegeknél, m időn a vizeletből meg
állapítható vese-functionalis vizsgálatok után, minden 
egyes esetben meghatároztuk a vérfagypontot, a restnit- 
rogent a vérben, valamint az A m bard constans értékét. 
Ezen összehasonlító vizsgálatok u tán  jutottunk arra, hogy 
legmegbízhatóbb eredményeket ad, jó technikával, a vér
fagypont, aztán a restnitrogen meghatározása. Az Ambard 
constans megállapítása egyrészt nagyon körülményes, 
másrészt az eredeti leírás szerint alkalmazva sok számí
tást igénylő, m időn könnyen hibaforrások csúszhatnak a 
számításokba, m ert pl. Ambard leírása szerint a 24 órás 
vizelet m ennyiségét, melyre a m egállapításnál szükség 
van, azon az egy órán át felfogott vizelet mennyiségéből 
számítjuk ki, m időn a vért is vizsgáljuk az ureum szem
pontjából. H a ezen idő alatt a beteg polyuriás vagy olig- 
uriás, term észetes, hogy a valóságnak meg nem felelő 
adatokat kapunk. Megállapítottuk ugyanegy betegnél na
ponta többször az Ambard constans értékét és mindig 
különböző eredményeket kaptunk, úgyhogy ezek a vizs

gálatok szerint a beteg veseműködése délelőtt jó volt, 
délután kevésbé jó. Az eljárást ezen okok m iatt újabban 
teljesen elhagytuk.

Veseinsufficientia esetében annak megállapítása, hogy 
vájjon csak nyom ásfokozódás a felső húgyútakban s en
nek következményeképen fennálló működészavar, vagy 
pedig a vese súlyos és nem javítható anatóm iai elváltozá
sa áll-e fenn, nem  áll mindig módunkban, m ert ha ezt 
tudnók, a kezelést aszerint irányíthatnánk. A legtöbb 
esetben azonban a behelyezett állandó katheter és a hó
lyagbeli pangás, illetőleg a felső húgyutakbeli nyomás 
megszüntetése az első teendő, mely után rövidebb- 
hosszabb idő m úlva, rendszerint pár hét múlva, a vese- 
insuffícientiás tünetek  elmúlnak és a beteg operálható. 
Ha azonban ezen tünetek  hónapok múlva sem javulnak, 
akkor derül ki, hogy irreparibilis veseelváltozással van 
dolgunk és akkor a beteg kezelése szempontjából legföl
jebb palliativ beavatkozásról lehet szó.

Az állandó katheterrel való kezelést a betegek rend
szerint jól tűrik. Ha valakinél gyakori mellékhere-gyulla- 
dás lép fel, úgy meg lehet csinálni a vasektomiát, melyet sok 
esetben végeztünk egyrészt ezen okból, m ásrészt újab
ban egyes szerzők által megint ajánlott m űtétként, vese- 
insufficientiás vagy más okból inoperabilis esetekben, 
melytől egyesek a prostata megkisebbedését látták. Én 
egy esetben sem láttam  a hypertrophia okozta tünetek lé
nyeges megjavulását ezen műtét után azonban mellékhere- 
gyulladás elkerülése szempontjából mint kis beavatkozás, 
célszerűen végezhető. A kétszakaszos m űtétet rendsze
rint nem szoktam végezni, m ert azon esetekben, ahol pár 
héttel az első szakasz utáni második szakasz végezhető, 
o tt akár a veseinsufficientia akár az infectio megjavításá
nak szempontjából ugyenezen célt az állandó katheterrel 
is elérhetjük és nem  kell kétszer operálni, ami a betegnek 
egyáltalán nem közöm bös; ott pedig, ahol csak hónapo
kig alkalmazott hólyagsipoly által válik lehetővé, hogy a 
betegnél a m ásodik m űtétet, a prostatektom iát elvégez
hessük, ott azok a m űtéti technikai könnyebbségek, me
lyeket leírnak és amelyeket az előbbi esetekben lehet is 
alkalmazni, t. i. az első szakasz sebének egyszerűen la- 
minariával való kitágítása, a seb újabb véres tágításának 
szükségtelensége, m ár nem alkalmazhatók, s ezen ese
tekben a hashártya feltolása, a hasfalhoz odanőtt hólyag
szélek felszabadítása, a sebszélek felfrissítése és így a m ű
téti terület kellő feltárása olyan nehézségekkel járnak, 
melyek lényegesen súlyosabbá teszik azt mint amilyen az 
egyszakaszos műtét. Különösen tapasztalhattam ezt olyan 
esetekben, ahol a m áshol végzett hólyagsipolyozás és 
Pedzer-katheter alkalm azása miatt lett a II. m űtét ideje 
különböző okok m iatt 10-14 hónapig is kitolódott s hol a 
perivesicalis összenövések miatt a hólyagseb feltárásánál 
a hashártya többszöri beszakadása következtében igen 
nagy műtéti nehézségekkel állottam szemben. Ezek m i
att kétszakaszos m űtétet nem végzünk, csak kivételesen és 
olyan esetekben, ahol az állandó katheterrel a vesein- 
sufficientiás betegnél kellő eredményt elérni nem  tu 
dunk, vagy azért m ert a beteg a kathetert rosszul tűri, 
vagy pedig azért m ert ezen módon a drainezéssel az elért 
eredmény nem tökéletes. Ilyenkor én is hólyagsipolyt 
szoktam készíteni, am ely állandóan megmarad akkor, ha 
a beteg állapota nem  javul meg annyira, hogy a pros- 
tatektom ia elvégezhető, vagy pedig m int első m űtéti sza
kasz tekintendő.
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A műtéti indicatiók kiszélesítésére törekszünk, ami 
nem is csodálható, ha az ember azokat a szép eredm é
nyeket látja, melyeket radicalis műtéttel elérni lehet, vagy 
azt a sok kínlódást szemügyre veszi, amelyet egy állandó 
hólyagsipollyal élő, különösen szegényebb sorsú beteg 
elszenved. A vesék anatómiai épsége nem föltétlenül szük
séges ahhoz, hogy a m űtét végezhető legyen, illetőleg vé
gezhető a m űtét olyankor is, m időn m ár a hólyagbeli 
pangásból retrograd úton kifejlődött bizonyos előreha
ladásban levő vesemedence- és kehelytágulás, valamint 
parenchymasorvadás áll fenn. Egy esetemben, midőn vese- 
insufficientia miatti hónapokig tartó előkezelés volt szük
séges, a beteget megoperáltam, az meggyógyult, haza is 
ment. Félév múlva azonban tonsillitis phlegmonosából 
származó sepsis következtében elpusztult. A boncolás
nál kiderült, hogy m indkét vesében tágult medence, tá
gult kelyhek és elég előrehaladt parenchymasorvadás volt, 
anélkül, hogy az életben vesepanaszai lettek volna. Műté
tet végzünk olyan esetekben is, m időn a vér fagypontja 
0,59-0,60 és a restnitrogen 0,50-0,60 mg-%, ha a beteg ál
talános állapota és közérzete kielégítő. Ezen szem pont
ból két egymásután operált esetem nagyon érdekes je
lenségeket m utat. Az egyik esetben egy 70 éves férfi, 
kinek 1500 cm3 residualis vizelete, nagy szomjúságérzé
se, torokszárazsága, hányási ingere és teljes étvágytalan
sága volt, naponta 2800-3500 cm 3-t vizelt s abban az 
indigokarmin 30 perc múlva sem jelent meg. A hígítási és 
concentratiós próbában: a hígításnál 1006 fajsúlyú, a con- 
centrálásnál 1008 fajsúlyú vizeletet produkált. Állandó 
kathetert helyeztünk be, mire szomjúságérzése lassan- 
kint megszűnt, étvágya megjavult, közérzete is javult, 
azonban kéthónapi állandó katheterkezelés után is a vér
fagypont 0,60, a restnitrogen 0,96 mg-% volt Ekkor helybeli 
érzéstelenítésben magas hólyagmetszést és Pedzer-ka- 
theter behelyezését végeztük, abból a célból, hogy talán a 
vese m űködését ezáltal meg tudjuk javítani. Ezen első 
műtét után, 3 hónap múlva, vagyis a beteg kórházban 
való tartózkodásának és kezelésének ötödik hónapjában, 
mikor a beteg teljesen jó közérzet mellett sürgette a radi
calis m űtétet, hogy a sipolytól megszabaduljon, újabb 
functionalis vizsgálatot végeztünk és akkor kiderült, hogy 
az indigokarm in 10 perc múlva halványzöld, 20 perc 
múlva halványkék és ilyen m arad 30 perc múlva is, a h í
gítási és concentratiós próbánál a fajsúly: 1008-1011. A 
vérfagypont 0,61 és a restnitrogen 0,76 mg-%, vérnyomás 
80-140 m m  Riva-Rocci szerint. Ezen állapotban a sipoly 
körülmetszése, az odanőtt hólyagfalak felszabadítása és a 
prostata teljes feltárása után elvégeztük a prostatektomiát, 
melyet a beteg nagyon jól elviselt és három héttel a műtét 
után gyógyultan távozott, m időn a vérfagypont 0,59 és rest
nitrogén 0,76 mg-% volt.

Ugyanekkor operáltunk egy másik beteget. Ez 73 éves 
férfi volt, kinél typikus veseinsufficientiás tünetek és 650 
cm3 residualis vizelet volt. A vizelet napi mennyisége 
2000-2600 cm3. Indigokarm inra 30 perc múlva semmi 
elszíneződés. Hígítás, illetve koncentrálásnál 1008 m a
rad a faj súly. Állandó katheter behelyezése 2 hónapig. 
Ekkor vizsgálva a beteget, indigokarm inra 20 perc múlva 
halványzöld elszíneződés, hígítás és koncentrálásnál a 
fajsúly: 1007-1010, vérnyom ás 50/mm Riva-Rocci sze
rint. Ekkor a beteg m ár kevesebbet szomjazik, étvágya 
javult, valamint a közérzete is, vizelet napi mennyisége 
2100-2300 cm3. A vese állapotának további megjavítása

végett hólyagsipolyt készítettünk; 2 hónappal ezen m űtét 
után a beteg közérzete lényegesen megjavult, az indigo
karm in 20 perc m úlva halványzöld, vérfagypont 0,59. 
Rn. 0,53 mg-%. M ásodik műtét: a hólyagseb teljes felfris
sítése, miközben a hashártya is beszakad, összevarrjuk, 
almányi, 100 g súlyú prostatagöb eltávolítása. Utolsó- 
előtti napon 37,5-ig felmenő lázak, különben teljesen láz- 
talan lefolyás m ellett ötödik napon zavart sensorium , fi
nom rángások az egész testre kiterjedőleg, vizelet napi 
mennyisége 1000 cm 3, beteg aluszékony, a vérfagypont 
0,72, Rn. 277 mg-%. A következő napon a vizelet napi 
mennyisége 300 cm 3, a beteg eszméletlen, egy héttel a 
m űtét után meghalt. Sectio. Kórbonctani lelet: A prostata 
helyén tenyérnyi, símafalú sebüreg, melynek hátsó falára 
rámetszve körülbelül 1/2 cm vastag prostataszövetet talá
lunk, melyen több kerek, borsnagyságú concrem entum  
fekszik. Mindkét vesemedence és ureter rendkívüli m ér
tékben ki van tágulva. A vesék feltűnően kicsinyek és 
sorvadtak. A m etszési lapon a kéreg és velőállom ány 
együttvéve nem  vastagabb 1 1/2 cm-nél. A pyram isok raj
zolata teljesen elmosódott. A veseállomány színe szürkés
sárga, kissé viaszfényű. A vese felületét számos különböző 
nagyságú, a környező veseszövetnél világosabb színű, egye
netlen dudoros, a veseszövetből kiálló kiemelkedés teszi 
egyenetlenné, amely dudorok elszórtan feküsznek a vese felü
letén (veseszövetregeneratio). Mindkét tüdőben broncho- 
pneumoniás gócok.

Ezen esetek mutatják azt, hogy kétségtelen súlyos veseel
változás és nem  kielégítő vesefunctio mellett a m űtétet a 
beteg kibírhatja, ha az síma lefolyású, azonban az ilyen 
gyenge ellenállású szervezet és labilis vesem űködés mel
lett akármilyen kis complicatio, mint a második esetben kis 
bronchopneum oniás gócok, melyeket egy jó szervezet 
könnyen leküzdhetett volna, elegendő volt a labilis vese
működés felborítására és uraemia bekövetkezésére. Adott 
esetben tehát nagyon nehéz megszabni azt a határt, hogy 
ilyen nem egészen intakt vesék mellett m eddig lehet ope
rálni. Kétségtelen, hogy a jó közérzet, jó erőbeli állapot és 
az az általánosan tett jó benyomás, melyet egy tapasztalt 
orvosra a beteg tesz, lényegesen hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a műtéti indicatiót felállítsuk-e vagy sem. A functio
nalis vizsgálatok eredményei, különösen a vér fagypontjá
nak meghatározása, elég megbízható módon tájékoztatnak 
bennünket a vesék állapotáról s például 0,60-0,61 vérfagy- 
pontsüllyedésen túl radicalis műtétet már nem  lehet végezni.

Egy fontos indicatiója a m űtétnek az a jelenség, hogy a 
megnagyobbodott prostatában feltűnően töm ött gócot 
tapintunk, vagyis carcinomára van gyanúnk. Operált ese
teink közül 15 esetben találtunk a kivett p rostatában szö
vettanilag m egállapított carcinomát. Ezek a m űtétet va
lamennyien jól kiállották. Volt még egy pár esetben a 
m űtét előtt töm ött göb tapintható a prostatában, melyek 
azonban fibroadenom áknak bizonyultak.

Öt olyan esetem is volt, hol a műtét előtti cystoskopos 
vizsgálatnál a bedomborodó prostatán lepedékes fekélyes te
rületet láttunk s el voltunk rá készülve, hogy carcinomát fo
gunk a műtétnél találni; ezen esetekben azonban a fekély az 
állandó katheter okozta decubitusnak bizonyult. Ilyen esete
ket azután a hólyag felé bedomborodó (intravesicalis) hy- 
pertrophiáknál, később cystoskopiáknál többször is láttunk.

485 operált esetből meghalt 39. A halálok 14 esetben 
bronchopneum onia; ezek közül négy narkotizálva volt. 
Ezek még első eseteim közül valók voltak, m időn még a
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m űtét végrehajtásakor általános narkosist alkalmaztunk. 
Tüdőem bolia volt hat esetben. Ezek közül az egyik eset
ben a nyolcadik napon lépett fel tüdőembolia, m ajd a be
teg állapota megjavult, de a 25. napon egy újabb em bólia 
halálát okozta. Uraemia volt négy esetben. Olyan h a tá r
esetek voltak ezek, ahol a műtéti indicatio felálk'tása nagyon 
kétséges volt. Mind a négy esetben kis, tüdőcompbcatio 
okozta a labilis egyensúly felborítását. Szívgyengeség volt 
egy esetben, midőn a műtét előtti napon a beteg erős hó 
lyagvérzést kapott s szívgyengeség tünetei mellett csak a 
16. napon halt meg. Sepsis volt két esetben. Apoplexia két 
esetben. Pericystitis egy esetben, m időn a genysüllyedés 
újra és ú jra meg lett nyitva, de a beteg a 76. napon m eg
halt. Pyelonephritis acuta négy esetben. Thrombosis az 
art. pulm onalisban egy esetben. A nagyon sápadt beteg a 
m űtétet nagyon jól kiállotta, de a 17. napon hirtelen m eg
halt. Boncolásnál az art. pulm onalisan egy nagy throm bus 
feküdt; a kórboncnok véleménye szerint ez a throm bus 
m ár régebben ott lehetett a tüdőütőérben  és utóbb nő tt 
annyira, hogy a beteg halálát okozta. Pyaemia egy eset
ben. Pneum onia és pyothorax egy esetben. Paralytikus 
ileus és sterkoraem ia egy esetben. Peritonitis egy eset
ben, ahol a kezdő műtő nem vette észre, hogy a m űtétnél 
a hashártya megsérült.

A m űtéti halálozásból szárm azó következtetéseknél 
számba kell venni azt, hogy ki operál és milyen eseteket 
operálunk. Helytelen volna ezáltal befolyásoltatni m a
gunkat a m űtéti indicatiók felállításában, m ert ha valaki 
csak a statistikáját akarja m egjavítani, nem kell m ást ten 
nie, m int jól kiválogatnia a jó  eseteket s m indent saját 
magának megoperálni. Igen helyes törekvés a m űtéti 
indicatiók lehető kiterjesztése és itt nagyon is akadnak 
olyan betegek, akiknél a magas kor, a törődött testi állapot, 
inficiált húgyutak és bizonyos fokú veseinsufficientia mel
lett mégis úgy döntünk, hogy a betegnek több kilátást 
nyújt a m űtét, mellyel legalább az akkori állapotát con- 
serválhatjuk s szerencsés kim enetel esetén m indenképen 
jobb viszonyok közé helyezzük, m in t amilyenben a conser- 
vativ kezelés dacára eddig volt s am ely kezeléssel ilyen 
rossz állapotba jutott. Ezen h a tá ro n  levő esetek közül 
vesztettem el én is négy esetet, de viszont több esetben si
került a beteget eredményesen m egoperálni ilyen kétsé
ges esetben. A másik tényező a m űtő személye. Egy klini
kán, ahol a fiatal generációnak is kell operálni, természete
sen nem lehetnek olyan műtéti eredm ények, m intha csak 
egy tapasztalt m űtő végzi a m űtéteket. Hogy ez így van, 
az kiderül onnan, hogy az 1921 -i közleményemben, az 
utolsó 100 esetemben, melyeket nagyrészt magam ope
ráltam, 5% volt a mortalitás, m íg a mostani halálozási 
százalék 8,09%-ra emelkedett.

Eseteim egy részét -  az első eseteket -  általános nar- 
kosisban operáltam , majd egy so rozat m űtétet lum balis 
anaesthesiában végeztem, végre rá tértem  a helyi érzé- 
ketlenítésre. Az utolsó 340 m űté te t m ár epiduralis an 
aesthesiában végeztük. Technikája a következő: a bete
get felhúzott térdekkel, jobb oldalára fektetjük és 
kitapintjuk a két cornea sacraliát. Ezek között és alattuk 
egy cm-re vékony túvel beszúrunk a keresztcsont hossz- 
tengelye irányában, a tű hátsó végét kissé megemelve, 
m időn bejutunk a canalis sacralisba. Most a tű végét 4-6 
cm-re előretoljuk, anélkül, hogy a durazsákot elérnők s 
befecskendezünk lassú nyomással 25 cm 3 1%-os novo
cain-adrenalin oldatot. Ezen m ódon érzéketlenítve lett a

gát, a húgycső, a prostata s a hólyag. Most a beteget hanyatt 
fektetve a magas hólyagmetszés céljából a megfelelő mellső 
hasfalat érzéketlenítjük 10-20 cm3 1%-os novocain-ad
renalin oldat befecskendezése által. Tíz percig várva, a be
teg fájdalommentesen operálható. Ezen eljárás nagyon jól 
bevált s mindenkinek nagyon ajánlom, mert általa veszély
telenül és fájdalommentesen lehet a betegeket operálni.

A hólyag megnyitása és a húgycső belső nyílásának feltá
rása után, annak nyálkahártyáját éles és erre a célra készült 
bárdalakú és oldalt hajlított késsel bemetsszük annyira, hogy 
a prostata szövetébe jussunk. A váló réteget megtalálva, a 
prostatát ujjal kihámozzuk, miközben egy segéd a végbélbe 
vezetett ujjával jelzi a végbél falának az üregtől való távolságát

A sebüreget a legtöbb esetben tamponáljuk, amely 
tam pon különösen subvesicalis prostatáknál, m időn a 
sphinkter gyűrűjén belül dolgozunk és ezen át hámozzuk 
ki a prostatát, igen jól elhelyezhető; vele a vérzés mindig 
biztosan csillapítható. Arra nem volt eset, hogy a helyesen 
alkalmazott tam pon az üregből kilökődjék. Intravesi- 
calis kisebbfokú hypertrophiáknál, ahol a kihámozás után 
a műtéti seb alig vérzett, egypár esetben sem tam pont, 
sem draincsövet a hólyagba nem alkalmazva, prim aer hó
lyagvarratot végeztem. Ezek azonban kivételek. Egy pár 
esetben a hólyagseb néhány nap múlva feltört és a gyógy- 
tartam  semmivel sem  volt rövidebb, m int a tam ponált 
esetekben. Három esetben az öt napig behelyezett tampon 
eltávolítása után olyan erős vérzés lépett fel, hogy a sebet 
teljesen feltárni és a sebüreget feszesen tamponálni kellett.

A nyálkahártya átmetszésénél egyes ütőerek sérülhet
nek meg; ezek közül a nagyobbakat ércsipővel lefogva, 
hosszú selyemfonállal le szoktam kötni és a selyemfonál 
végét a hólyagból kilógatva, az pár nap múlva magától le
esik és eltávolítható. Magában a prostata üregében, ha 
helyes rétegben dolgozunk, csak kisebb vivőerek nyílnak 
meg, ezen vérzés pedig tamponálással mindig biztosan 
csillapítható. Nagy megnyugvás az, ha az em ber a beteget 
jól ellátja s nincs kitéve annak, am int azt egy pár kísérlet
képen végzett esetem ben láttam, -  ahol tam pont nem al
kalmaztam - , hogy egy pár órával a m űtét után az erős 
vérzés miatt a sebet fel kellett tárni és a tam ponálást elvé
gezni. A tam pon alkalmazása azért is jó, m ert inficiált 
hólyag esetében a friss sebüreget, melyben azáltal, hogy 
sok vivőér nyilt meg, az infectiosus anyag felszívódására 
bőven nyílik alkalom, teljesen megvédi és így a felszívó
dásból származó lázas jelenségek teljesen elmaradnak. 
Ezen feszesen alkalmazott tampont benn szoktam hagyni 
öt napig, ugyanannyi ideig, m int a hólyagbeli draincsö
vet, m időn az könnyen eltávolítható. A m űtét előtt alkal
m azott és a húgycsőn át bevezetett állandó katheter a 
m űtét után is benn m arad, mert ezen és a hólyagdrain- 
csövön át a hólyag igen jól átöblíthető; öt nap után, a 
tam pon és a hólyagdraincső eltávolítása után, m ár nem 
vagyunk kitéve annak, hogy ekkor vezetve be a kathetert, 
esetleg a prostata sebüregében annak hegye valahol meg
akad, a friss sebüreget felvérzi, esetleg inficiálja. A tam 
pon alkalmazásával időbelileg sem nyújtjuk ki a gyógyu
lás időtartamát, mert sok esetben öt nap múlva a tampont 
eltávolítva, 12 nap m úlva m ár a hólyagseb annyira össze
tapadt, hogy az állandó katheter is eltávolítható és a be
teg spontán jól vizel. Inficiált esetekben a gyógytartam 
persze hosszabb ideig tart, úgyhogy az átlagos gyógyulási 
idő, m ikor a katheter eltávolítható és a beteg spontán vi
zel, átlagban három  hét szokott lenni.
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A hólyagon ejtett sebzésnél arra törekszünk, hogy a 
praevesicalis laza kötőszövetet, a hashártya letolása al
kalmával ne bolygassuk meg. A hólyagsebzést minél kö
zelebb a vertexhez tegyük meg, úgyhogy a hólyag meg
nyitása közel a vertexhez történjen. Ezzel nemcsak azt 
érjük el, hogy a hólyagseb sipoly nélkül meggyógyul (sipo- 
lyos esetünk egyetlenegy sem volt), hanem  a pericystitis fel
lépését is lehetőség szerint elkerüljük, különösen, ha arra 
vigyázunk, hogy a hasfali seb csak akkor záródjon, mikor a 
praevesicalis űrben váladékképződés m ár nincs.

Öt esetben a prostata hypertrophia mellett mogyoró- 
nyi-kisalmányi diverticulumzsák is volt a hólyagon, me
lyeket a prostatektom ia után a hólyagfal resectiója útján 
teljesen k iirto ttunk s a hólyagfalat e helyen ismét össze
varrtuk; itt természetesen nagy darabon le kellett tolni, 
illetve resecálni kellett a hashártyát a hólyagfalról s utána 
a perivesicalis ű rt szélesen tam ponálva nyitva tartani. 
Ilyen esetekben, valamint olyankor, mikor nagyobb kő vagy 
beletört katheterdarab is volt a hólyagban s súlyos cystitis 
is volt jelen, a gyógytartam is valamivel hosszabb volt.

A pericystitis egyike a legsúlyosabb complicatióknak, 
melyeknél sokszor a különböző helyekre történő geny- 
süllyedésekkel nagyon nehezen lehet elbánni. Egy esetet 
így elvesztettünk a műtét utáni 76. napon, ahol nemcsak 
a hólyag körül, de a medencecsont m entén, a csonthár
tya alatt és az adduktorizm ok között is találtunk a bon
colásnál genyjáratokat.

A herelob a gyógyulás m ásodik hetétől kezdve szokott 
fellépni, m ikor még az állandó katheter benn van, külö
nösen erős urethritisekkel járó esetekben. Naponta ka- 
thetercsere és az urethra kiöblítése által még leginkább 
megelőzhető. Azonban voltak egyes esetek, ahol m ár a 
katheter eltávolítása után kapott a beteg epididymitist, 
ahol fel kellett venni, hogy a lobos prostatagöb kihámo- 
zásakor valószínűleg megszakadt a vas deferens s így a 
sebüregből, ezen át történt a m ellékhere fertőzése.

Pár héttel a m űtét után hólyagtükrözést végezve, azt 
látjuk, különösen subvesicalis hypertrophiáknál, hogy a 
sphinkter területe tátongó és az eszközt kijebb húzva, a 
prostata helyén fekvő egy kisebb előhólyagba jutunk, 
amely szintén hámmal van borítva. Ilyenkor a hólyag ho
m okóra alakú, fenn van a norm ális nagy hólyag, aztán 
van egy miederszerű befűződés -  ez a tátongó sphinkter 
területe - ,  majd lejebb bejutunk a kihám ozott prostata 
helyén fekvő ú. n. előhólyagba, amely a muse, sphincter 
ext. (muse, compressor urethrae)-ig terjed. Úgyhogy ezen 
esetekben kétségtelen, hogy a hólyag zárását a külső izom 
végzi, m ert ebben a belső tátongó záró izomnak semmi 
szerepe nincsen. Egy esetemben, ahol egy máshol prosta- 
tektomizált betegnél hólyagkő m iatt magas hólyagmet
szést végeztem, ezt élőben is jól constatálhattam , m időn 
mogyorónyi, kis kő feküdt az előhólyagban és egy nagy 
diónyi kő feküdt a nagy hólyagban, -  a sphinkter területe 
kis ujjat befogadó, tágulásra és összehúzódásra nem ké
pes, merev gyűrűt alkotott.

Egyes esetekben azt láttuk, hogy pár hónappal a teljes 
gyógyulás után a betegek kínzó és rendkívül gyakori vi
zelési ingerek miatt kerestek fel. Cystoskoppal megállapít
hattam, hogy az orificium in ternum  táján, azon a helyen, 
ahol a tátongó sphinkter fekszik, piszkos-szürkés egyik 
vagy m indkét oldalra lokalizálódó terület van. Ezen ese
tekben úgy jártam  el, hogy a Young-féle idegen test fogó
val, cystoskopos beállítás mellett, ezen cafatos nyálka

hártyát megfogtam és eltávolítottam, azon esetben pedig, 
am ikor a vérzés m iatt ilyen módon az eltávolítás nem 
volt keresztülvihető, egy közönséges, hosszú Volkmann- 
kanállal bem entem  a húgycsövön át a hólyagba és a cys- 
toskopon át előzetesen megállapított területekről az el
halt szövetcafatokat lekapartam. Az eltávolított cafatok 
ujjal érezhetőleg inkrustált, nekrobiotikus nyálkahártya
részek voltak, melyek olyan esetekben keletkezhettek, mi
dőn nagy subvesicalis és intravesicalis prostatahyper- 
trophia eseteiben a hólyag felé bedomborodó nyálkahártyát 
nagyobb darabon leválasztva, az lassanként elhalt, majd 
inkrustálódott és a betegnek hónapokon át kellemetlen 
vizelési zavarokat okozott. Ilyen lekaparás u tán  minden 
esetben elmúltak a vizelési ingerek és a betegek teljesen 
rendbejöttek.

18 esetben a vizsgálatnál kicsi sorvadt p rosta tá t talál
tunk, amely súlyos functionalis zavarokat okozott a hó
lyagban, melyek közül egyes esetekben a prostatának vagy 
egyik lebenye vagy felső része volt hypertrophisálva, úgy
hogy atrophia és hypertrophia együtt fordultak  elő. Ilyen 
esetekben a végbélvizsgálatnál a norm álisnál kisebb, tö
m ött, hegyes prostatát találtunk, míg cystoskopos vizs
gálatnál az intravesicalis hypertrophiás bedom borodást 
lehetett észlelni. Ilyen esetekben gyakran túltelt, distendált 
hólyaggal kapjuk a betegeket. Egy pár esetben ezek közül 
cystoskopos vizsgálatnál feltűnő volt, hogy az egész tri- 
gonum  erősebben fölemelt, bedom borodó volt, felső szé
lén erős vaskos nyálkahártyaredővel (M ercier-redő) és 
mögötte retroprostatikus recessussal. Ilyenkor a bedom- 
borodás okául az erősen m egnagyobbodott és lobos on
dóhólyagot találtam , amely a lobos prostatával össze volt 
nőve, amelyet ilyenkor a prostata eltávolítására készült 
sebből resecáltam. Ezen atrophiáknál a m ű té t technikai
lag igen nehéz, m ert a nyálkahártya átmetszése után váló
réteget nem találunk, hanem az orificium  internum ot 
körülmetszve legcélszerűbb a heges prostatadarabokat 
élesen ollóval és késsel eltávolítani. Ilyenkor egyes ese
tekben a heges részek eltávolításával egészen a végbél fa
láig jutunk, vagyis a sebészi toknak nevezett prostata- 
részt is eltávolítjuk, és m int fentebb em lítettem , sokszor 
egyik oldali vagy mindkétoldali ondóhólyag alsó felét is 
resecálni kell.

Marion carcinomára gyanúsnak tart olyan eseteket, ahol 
a vesicula seminalis tágult és fájdalmas, m ert a pros- 
tatában fejlődő carcinomás beszűrődés leszorítja az on
dóhólyag kivezető útját s retrograd pangás fejlődhet benne. 
Ilyen esetem nekem is volt, ami műtétileg is beigazolódott, 
de voltak olyan eseteim is, hol lobos prostatasorvadás 
volt a vesiculabeli retrograd pangás és a m űtét előtt ér
zett fájdalmas erectiók oka. A heges p rostata  és a vele 
szorosan összenőtt ondóhólyag resecálása után  a beteg 
teljesen rendbejött. Vastag nyálkahártyaredő eseteiben a 
nyálkahártyából is akkora darabot m etszek ki, hogy a re- 
dőképződés elsimuljon, illetőleg m egszűnjön. A műtéti 
eredmények ezen atrophiás esetekben nem  olyan tökéle
tesek, m int a hypertrophia után; sokszor láttam  50-200 
cm3 residualis vizelet visszamaradását is. Egy esetem egy 
40 éves férfira vonatkozik, kit két liter residualis vizelet
tel distendált hólyaggal és súlyos veseinsufficientiás álla
potban kaptam . A műtétnél a prostata alsó részét heges
nek tapinthattam  és emellett egy m ogyorónyi, a hólyag 
felé bedom borodó hypertrophiás rész volt. A m űtét ma
gas hólyagmetszés útján símán m ent, de m ár ekkor fel
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tűnt, hogy nem a megszokott vastag  hólyagfalat láttam , 
hanem  a hólyag elvékonyodott, nagy  petyhüdt töm lőt al
kotott. Három heti gyógytartam u tán  a beteg spontán vi
zelni tu d o tt ugyan, de 400-500 cm 3 residualis vizelet m a
radt vissza. Többszörös vizsgálatnál sem lehetett ezen 
residualis vizelet képződésének m ás okát kideríteni, m int 
a detrusor tönkremenése folytán fennálló hólyagatoniát, 
amely m ár a műtét előtt konsta tá lható  volt és m iután a 
detrusor nem  regenerálódott teljesen, az incomplet retentio 
később is fennállott.

A hólyagfunctiót nagyon befolyásolja a műtét után a 
húgycsőszűkület is, amely a prostatahypertrophiával egy
idejűleg fennáll. Többször láttam , hogy a szűkület kisfo- 
kú zsugorodása már 150-250 cm 3 residualis vizeletet 
okoz, am ely a striktura tágítása u tá n  gyorsan megszűnik. 
Ezen esetek mutatják, hogy az egyszer hypertrophisált 
detrusor újabb akadályokhoz alkalm azkodni már nem 
képes, hanem  insufficiens lesz, vagyis nem képes az 
összes vizeletet a hólyagból k inyom ni. Ilyenkor persze a 
húgycsőszűkület gyakrabban tágítandó.

A betegek korát illetőleg megemlíthetem, hogy a legfiata
labb betegem 39 éves volt, typikus prostatahypertrophiával, 
ki 74 éves atyjával együtt feküdt a klinikán: mindkettőnél 
prostatektomiát végeztem. A legidősebb két betegem 86 éves 
volt, mindkettő símán meggyógyult. Ebből látható, hogy a 
kor egyáltalában nem képez contraindicatiót, ha az egyének 
szervei olyanok, hogy a műtét sikeres elvégzésére kilátás van.

Összefoglalás
1. Prostata-túltengésnél a záróizm on belül és a nyálka
hártya alatt fekvő, az ondódombtól felfelé elhelyezkedő 
m irigycsoport daganatszerű elfajulásával állunk szemben.

2. A recidiva a műtét alkalm ával visszamaradt, kis 
adenom ás göb megnövekedése által jöhet létre.

3. A m űtéti indicatio lehető kiterjesztése. Operálha
tunk bizonyos anatómiai laesio s bizonyos fokú vesefun- 
ctio csökkenés mellett is, m időn sikerü lt műtét után a 
vese további pusztulását megakadályozhatjuk.

4. Rendszerint egyszakaszos m űtétet kell végezni, hely
beli érzéstelenítés mellett, s csak kivételesen kétszakaszost.

5. Subvesicalis túltengésnél jobb  m indig tamponálni. 
Ilyenkor gyógyulás után hom okóra alakú hólyag marad 
vissza tátongó sphinkterrel.

6. Prostata-atrophiánál gyakori a distendált hólyag, 
m időn a m űtéti eredmény a d e tru so r pusztulása m iatt 
sokszor nem  tökéletes.

Kommentár
Az első m agyar Urológiai Klinika m egalapítója Illyés Géza 
professzor összefoglaló cikket írt a „Prostata-túltengés 
kezelésének egyes vitás kérdései” cím m el az Orvosi Heti
lap 1925-ös évfolyam 14. számában (75 éve). Pontosságá
nak és teljességre való törekvésének köszönhetően Illyés 
professzor nem csak a címben szereplő tém át dolgozta 
fel, hanem  a prosztatatúltengés tünettanáró l, diagnoszti
kájáról és gyógykezeléséről ad összefoglaló ismertetést.

Három  tém akör: a prosztatatúltengés patológiája, di
agnosztikája és terápiája összehasonlításával próbálok 
választ adni az „egykor és ma” kérdésre.

A cikk olvasásakor feltűnő volt, hogy  az akkori és 
m ostani patomorfológiai ismereteink alapvetően nem kü

lönböznek: „Az ondódom btól fölfelé a húgycső nyálka
hártyája alatt fekvő megnagyobbodott és megszaporo
dott m irigycsoportok daganatszerű elfajulásával állunk 
szemben, míg a normális prosztata laposan összenyomva 
visszamarad” -  írta  Illyés professzor. Mai ismereteink 
szerint is, az eredeti prosztata képezi az adenom a tokját, 
a perifériás zónát. Ezen belül még m egkülönböztetünk 
centrális és tranzicionális zónát is.

Más a helyzet a diagnosztika területén. A mai urológi
ára jellemző funkcionális szemlélet Illyés professzor cik
kéből is tükröződik, hisz a beteg vizelési panaszai, a 
prosztata tapintási lelete (nagysága) mellett hangsúlyoz
za a vese- és hólyagműködés ism eretének fontosságát. 
Ma azonban más módszereket alkalm azunk mindezek 
megállapítására. A reziduális vizelet katéterrel történő 
mérése helyett a noninvazív módszerrel, szonográfiával 
pontosan meg tud juk  állapítani a visszamaradó vizelet 
mennyiségét. A hólyag működését, a vizelet ürítését uro- 
dinámiás vizsgálattal ellenőrizzük. Preoperatív katétere
zést ma már csak teljes vizeletelakadás esetén alkalma
zunk. A vese funkcióját Illyés professzorék még „indigo- 
karmin”-kiválasztásával, hígításos és koncentrációs 
próbákkal, valamint a „vérfagypont” és a „vérbeli rest
nitrogén” meghatározásával vizsgálták. Ma a vesék ult
rahangvizsgálatával, esetleg intravénás urográfíával, a 
szérum kreatinin és a karbam id nitrogén meghatározá
sával kapunk pontos felvilágosítást a vesék morfológiá
járól és funkcionális állapotáról.

A legnagyobb különbséget a terápiás beavatkozások 
módszereiben és eredményeiben találjuk. Illyés professzor 
idejében a transvesicalis prostatectom ia (egy- vagy két
szakaszos) a prosztatatúltengés gyógyításának egyetlen 
lehetősége volt. Palliativ kezelésként még a katéterezést, 
állandó katéter, illetve subrapubicus Pezzer-katéter be
helyezést alkalmazták. Ma kurativ m egoldásként az ese
tek 80-85%-ában az endoszkópos adenoma-eltávolítást 
(TUR-t, transurethralis resectiót) alkalmazzuk és csak a 
nagy adenomák (50-60 g felett) eltávolítását végezzük nyűt 
m űtéttel. A különböző palliativ módszerek és gyógysze
res kezelés számos lehetőséget kínálnak a BPH korai stá
dium ában. Itt csak néhány felsorolására vállalkozhatunk, 
gyógyszerek: alfar blokkolók a vizelési panaszokat, a gya
kori és nehéz vizelést látványosan csökkentik. Az 5 alfa- 
reduktáz-inhibitorok adásával az adenom a nagyságának 
csökkenését, illetve a szubjektív panaszok mérséklését 
kívánjuk elérni. Egyéb módszerek: lézer alkalmazása, ter
mo terápia, kriokausztika, ballonos tágítás stb. találhatók 
a palliativ lehetőségek repertoárjában.

A mortalitás 75 éve még 5-8% volt, m a ez az érték ez
relékekkel mérhető (ok: m űtéti technika változása, anti
biotikum ok alkalmazása, aneszteziológia fejlődése stb.).

Érdemes még megjegyezni, hogy az újravaló törekvés 
m eghatározó volt Illyés professzor vezette klinikán: a 
narkózisról áttértek a lumbális, majd a helyi érzéstelení
tésre és végül a cikkben szereplő 485 prosztatam űtét kö
zül 340-et epidurális (!) anesztéziában végeztek. Ezek 
m ár m ai szemmel is m odern módszereknek számítanak.

Összefoglalva (a BPH gyógyításában) az elmúlt 75 évben 
elsősorban a diagnosztikus és terápiás módszerekben, vala
mint eredményekben következett be vitathatatlanul látványos 
fejlődés és javulás a „prostatahypertrophia” gyógyításában.

Frang Dezső ár.
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUM OK

Anyagcsere-betegségek
L e p t in ,  e l h í z á s  é s  a l v á s i  a p n o e .  S z e r 
k e s z t ő s é g i  k ö z l e m é n y .  Marik, P. E. 
(W ashington Hospital Center, DC.) 
Chest, 2000,118, 569.

A testzsírfelesleg az amerikaik 55%-át 
jellemzi. A 25 feletti BMI (testsúly), il
letve a 30 feletti elhízás kedvezőtlenül 
befolyásolja a légzésfunkciókat, csök
ken a kilégzési rezerv, a nagymértékű 
elhízottakon a vitálkapacitás és egyéb 
volumenek is kisebbek. Nagyobb m un
kát igényel a légzés a mellkasmerevség, 
a magas rekeszállás, a légúti ellenállás 
nagyobb volta és a megnövekedett szén
dioxid-mennyiség eltávolítása miatt. A 
súlyosan elhízottak többnyire hypoxae- 
miásak, szélesebb alveoloarteriás oxigén
különbség jellemzi őket és hajlamosak 
trombózisra.

Az obstruktiv alvási apnoe a nem 
túlsúlyos népesség 1-5%-ában, az obe- 
sek felénél áll fenn.

Az elhízás okai sokfélék: a túlevés, 
a kevés mozgás, a testtömeghez képest 
alacsony alapanyagcsere, a hajlam  a 
szénhidrát-égetésre és talán az inzulin 
iránti fokozott érzékenység. Az „obesi- 
tas elleni horm on”, a leptin, a fehér 
zsírszövetben termelődik, vérszintje 
arányos a testtömeggel. A 167 amino- 
savból álló hormon szerkezete hasonló, 
m int a citokineké. A hypothalam us 
receptorai kötik meg és szabályozó ne- 
uropeptidek keletkezését befolyásolja, 
melyek közül az Y az éhségérzetet fo
kozza. Ennek a visszaszorítása a szim
patikus rendszer aktiválásával s így fo
kozott energiafelhasználással jár együtt. 
A leptin fékezi a hypophysis-mellékvese 
rendszert, direkt hatása a zsírsejtre a zsír- 
szintézis gátlása, az acetil-CoA karboxiláz 
aktivitásának csökkentésével.

A legtöbb elhízott személy vérében 
magas a leptinszint, amely a leptinnel 
szembeni rezisztenciára utal. Hasonló 
a helyzet a 2-es típusú diabeteshez, 
ugyanúgy receptor vagy posztrecep
tor defekt állhat fenn az obeseken. Az 
injektált leptin hatására csak a zsír
szövet fogy meg, szemben a kalória- 
bevitel-megszorítással s ráadásul főleg 
a visceralis zsír tűnik el. Emberen is, 
dózis-függőén, csökken a zsírszövet a 
szubkután adott leptin hatására.

A leptinhiányos mutáns egereken a 
légzés tökéletlensége miatt hypercap

nia alakul ki, melyet a leptinadás korri
gál. Ez vezetett a leptin és az alvási 
apnoe kapcsolatának felvetésére. A lap 
580. oldalától Ip és m tsai cikke arról 
számol be, hogy az alvási apnoés bete
gek magas leptinszintje féléves orron 
keresztüli folyamatos pozitív légúti nyo
más-kezeléssel (nCPAP) jelentősen 
csökken, csökken a hasi zsírtartalom 
és javul az alvási apnoe.

A nCPAP, akárcsak az exogén lep- 
tinagonisták vagy a leptin iránti érzé
kenységet helyreállító anyagok korri
gálhatják a túlsúlyhoz és az alvási 
apnoéhoz vezető kóros állapotot.

Apor Péter dr.

Belgyógyászat
C e n t r á l i s  d i a b e t e s  i n s i p i d u s  l y m p h o -  
c y t á s  i n f f u n d i b u l o n e u r o h y p o p h y s i t i s  

k ö v e t k e z t é b e n .  Hirokazu Imái és mtsai 
(Third Dept. Int. Med., Akita Univ. 
Sch. Med. Hondo, Akita City, Akita, 
Japán): Am. J. Med., 2000, 109, 
497-499.

A lymphocytás infúndibuloneurohypop- 
hysitist (LINH) 1989-ben japán szerzők 
írták le. Az alábbiakban közölt 2 esettel 
együtt az irodalom 23 beteget tart nyil
ván. Az esetek 2/3 része nő. A centrális 
diabetes insipidus a hypophysisnyél 
lymphocytás infiltrációjának következ
tében alakul ki. A diagnózist 
MRI-vizsgálattal, egyik esetben a megna
gyobbodott submandibularis nyálmi
rigy szövettani vizsgálatával igazolták. A 
kórképben csaknem mindig kimutat
hatók a humán T-lymphocytás leukae
mia vírus-1 (HTLV-1) p24 antigén elleni 
antitestek.

Az 1. beteg 71 éves japán férfi. Sub
m andibularis nyálmirigyének duzza
nata 3 hónapja alakult ki. Hozzátarto
zói fél éve észlelték polydipsiáját. A 
napi vizelet mennyisége 5-71 volt, fajsú
lya 1002, mely vízmegvonás után alig 
emelkedett. Leleteiből kiemelhető a 
HTLV-1 p24 antigén elleni antitest-po- 
zitivitás. Egyéb antitesteket, tumormar- 
kert nem találtak. A We enyhén emelke
dett, a tuberkulinpróba pozitív volt.

A stimulációs próbák a hypophysis 
elülső lebeny horm onok mennyiségét 
normálisnak jelezték. Az MRI-vizsgálat 
a hypophysisnyél megvastagodását, a

hátsó lebeny megnagyobbodását m u
tatta, az intenzitás nem változott. A 
nyálmirigy-biopszia során aktivált 
T-lymphocytákat figyeltek meg.

A polyuriát 45 ug/nap desmopressin- 
nel rendezték. Egy évvel később a des- 
mopressin-szükséglet 15 pg/hét meny- 
nyiségre csökkent.

A 2. beteg 58 éves nő volt, aki hasonló 
polyuriáról és polydipsiáról számolt 
be. Alacsony vizeletfaj súlyt, sóinfúzió 
u tán  is csökkent plazma arginin-vazo- 
presszinszintet észleltek. Hypophysis 
elülső lebeny eltérést nem  találtak. Az 
MRI-vizsgálat és a HTLV-1 p24 elleni 
antitest-vizsgálat eredménye az 1. esettel 
azonos volt. Szisztémás betegségre 
utaló jelet nem figyeltek meg. A HLA 
haplotípus m indkét esetben A24 volt.

A szerzők ism ertetik a hypophysis 
lymphocytás infiltrációjával járó kórké
peket. Az elülső lebeny beszűrődése 
terhes nőkön fordul elő, részleges, vagy 
teljes hypopituitarismust okozva. Cent
rális diabetes insipidus ritkán  fordul 
elő s jóllehet autoimmun eredet tételez
hető fel, autoantitesteket nem tudnak 
kimutatni. A LINH a hypophysisnyél 
lymphocytás infiltrációjával járó kór
kép, melyet az MRI elterjedése előtt -  
két esetben -  a hypophysisnyélből vég
zett biopsziával igazoltak. A lympho
cytás infiltrációs harm adik típusa a 
nekrotizáló infundibulohypophysitis, 
mely rendszerint a mirigy egészének 
elhalását idézi elő.

A LINH-t kísérheti a nyálmirigyek 
és a pancreas infiltrációja. Utóbbi kli- 
nikailag krónikus pancreatitisben nyil
vánul meg. A felsorolt szervek és a 
hypophysisnyél szimultán infiltrácíóját 
a szövetek hasonló szekretoros szerke
zete magyarázza.

Holländer Erzsébet dr.

É j s z a k a i  b r o n c h u s o b s t r u c t i o .  L é te z ik - e  
a z  á l o m  é s  é b e r s é g  k ö z ö t t  in t e r a k c i ó ?
Koehler, U. és m tsai (Med. Poliklinik. 
Ztr. Inn. Med. Philipps-Univ., Marburg): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000,125,950-953.

A krónikus obstruktiv légúti betegség
ben szenvedők gyakran panaszkodnak 
ingerlékenységről, teljesítménycsökke
nésről, nappali fáradtságról, depresszió
ról. A kiváltó okok: a légzésfunkció 
zavara, a hypoxia, az életkor, a társuló 
betegségek, melyek az alvás regenerá
ló hatását csökkentik.

Az alvás pihentető hatása az ébrenlét 
és alvás kölcsönhatásához kapcsoló
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dik. A cirkadián ritmus m egbom lása 
a központi idegrendszer zavarát: fáradt
ságot, indítékszegénységet, koncentrá
ciógyengeséget, hangulati ingadozást 
okoz.

Egészséges emberben a non-REM  
és RÉM alvási ciklusok az éjszaka során
4-6-szor ismétlődnek. Idős k o rban  a 
non-REM alvás mély, III. és IV. fázisai 
rövidülnek, a felületes I. és II. fázisok 
hosszabbodnak, a szervezet reagáló ké
pessége a külvilági ingerekre beszűkül. 
Com atosus állapotban külső és belső 
stimulusra az alvás félbeszakad. Egész
ségesekben mikrostimulusok az alvás 
folyam atát rövid időre zavarják s ha 
ezek gyakran ismétlődnek, az alvás m i
nőségét rontják, nappali fáradtságot 
okoznak.

Az ébredést zavaró hatások a ho- 
m eostasist veszélyeztetik, alvás-asszo- 
ciált apnoét, a központi idegrendszer 
aktiválásával patológiás állapotot idéz
hetnek elő. Ébredést zavaró esem ény 
lehet az éjszakai bronchusobstructio. 
Ébredést okozó köhögés, szapora légzés 
által kiváltott akut légszomj szintén 
veszélyes lehet.

Asthma bronchialéban gyakoriak az 
éjszakai és kora reggeli légzési pana
szok. Nagy beteganyagon végzett felmé
rés szerint ez a betegek 94%-ában fordul 
elő. Köhögés, légszomj, mellkasi szorí
tás a betegek 40%-át felébreszti.

Az éjszakai asztmatikus légszomj 
keletkezésében és a légúti ellenállás 
cirkadián ritm usának megváltozásá
ban neuroendokrin, immunológiai és 
gyulladásos tényezők játszanak szere
pet. Ezeken kívül exogén okok is okoz
hatnak bronchospasmust, például a lég
utak lehűlése szájlégzés következtében, 
specifikus allergének (toll, lakáspor) 
éjszakai expozíciója, gastrooesophage- 
alis reflux mikroaspirációval. Utóbbi je
lentősége napjainkban megnőtt. Ismert, 
hogy a tracheobronchialis rendszerbe 
jutó gyomorsav gyulladást vált ki. Szere
pet tu lajdonítanak továbbá a n. vagus 
által közvetített bronchialis simaizom- 
zat-kontrakciót okozó oesophagobron- 
chialis reflex mechanizmusnak is.

Obstruktiv tüdőbetegségben a reflux 
és a légszomj kapcsolatának gyakorisá
gát 23%-ra becsülik. Az éjszakai asztmás 
roham  és a reflux oki összefüggését 
azonban még nem  bizonyították. Az 
éjszakai asztmás rohamok keletkezésé
ben a bronchusizomzat tónusváltozása 
és a gyulladásos folyamatok a legfonto
sabbak. Az éjszakai bronchospasmus 
kialakulásában szerepet játszó endogén 
tényezők: az adrenalin- és noradrena-

linszint csökkenése, a bronchusok- 
ban m ediátor anyagok felszabadulá
sa, fokozott vagustonus, csökkent 
kortizol-szekréció, megnövekedett hisz- 
tamin-koncentráció.

A bronchusobstmctio és az alvásza
var összefüggéséről kevés EEG-vel 
végzett vizsgálat áll rendelkezésre. A 
kapcsolat megítélése többnyire kér
dőíves m ódszerrel történt. Az alvás 
minőségére a kipihentség érzéséből, 
az ébredéses epizódok számából kö
vetkeztettek. Az életminőség javulá
sának, az antiobstruktiv  kezelés ered
ményességének vizsgálata többnyire 
rövid időszakokra vonatkozott.

A légszomj, köhögés tüneteiben 
megnyilvánuló bronchospasm us a 
betegek egy részében súlyos, kezelést 
igénylő állapot, m ásokat nem ébreszt 
fel. A különbség magyarázatát az alvás 
finomabb szerkezetének EEG-vel tö r
ténő vizsgálatától várják. A bronchus
obstructio azonban akkor is zavarja az 
alvás dinamikáját, ha nem jár ébredés
sel.

A centrális ébredési reakció kivál
tásában a C 0 2, a pH növekedése és a 
thoracalis nyom ás csökkenése való
színűleg fontosabb, m int a hypoxia. A 
bronchusobstructio súlyossága és a 
centrális aktiválódás közötti korrelációt 
az EEG mellett elektrookulo-elektro- 
miográfíával, a mellkas és has légzési 
kitéréseinek mérésével, az (^-te líte tt
ség, a légzési zörejek, a szívfrekvencia 
megállapításával vizsgálták.

A légzési zörejek akusztikus regiszt
rálásával -  azoknál a betegeknél is, akik 
nem ébrednek fel -  egyértelműen iga
zolható a bronchospasm us. A módszer 
jobb m int az álmából felébredt, vagy 
felébresztett betegen végzett csúcs- 
áramlásmérés.

Az asthma bronchiale kronoterápi- 
ájának célja az éjszakai légszomj meg
szüntetése inhalativ glükokortikoidok- 
kal, bronchodilatátorokkal. Utóbbiak 
közül a béta-2-symphathicomimeticu- 
mok és a theophyllin m ellett a béta-
2-agonisták a legfontosabbak. A 
reflux eredetű éjszakai bronchospas
mus kiküszöbölésére pro tonpum pa
inhibitorokkal célszerű próbálkozni. A 
savcsökkentő kezelés hatásosságát pros- 
pektívvizsgálatok még nem  igazolták.

Holländer Erzsébet dr.

H y p e r k a la e m ia  e l l e n é r e  j a v a s o l t  k á l i 
u m p ó t lá s .  A l a b o r a t ó r i u m  é s  a  g y ó g y 

s z e r t á r  k ö z ö t t i  i n f o r m á c i ó s  r e n d s z e r

h i á n y o s s á g á b ó l  s z á r m a z ó  o r v o s i  t é 
v e d é s .  Schiff, G. D. és mtsai (Dept. 
Med., Cook County Hosp., Chicago, 
Illinois): Am. J. Med., 2000, 109, 
494-497.

A gyógyszerválasztást és az adagot a szer 
terápiás szintje és egyéb biokémiai pa
raméterek, például a vese- és májfunk
ció befolyásolja. A laboratórium  és a 
gyógyszertár szoros együttműködése 
ellenére a kapcsolatot biztosító infor
mációs rendszer gyakran szuboptimá- 
lis, vagy hiányzik. Kevés kórház és am
bulancia rendelkezik számítógépes 
összeköttetéssel. Laboratórium i infor
máció nélkül történő K-előírás nem 
kívánt, akár halálos mellékhatás elő
idézője lehet.

A szerzők összegyűjtötték a laborató
rium komputeréből az 1995-ben mért, 
5,3 mEqp/1, vagy ennél magasabb 
K-értékeket és az összes K-javallatok- 
at. Külön elemezték azokat a K-recep- 
teket, melyeket a laboratóriumi vizsgá
lat napján írtak.

Egy év alatt 32 563 esetben javasoltak 
K-kezelést. Több m int 12 000 receptet 
úgy írtak, hogy az előző laboratóriu
m i vizsgálat 3-4 hónappal korábban 
történt. A szérumkálium szintje >5,3 
mEqp/1 volt az összes K-terápiában 
részesült beteg 1,5%-ában. Utóbbiak 
85%-ában 3 hónapon belül végeztek 
laboratóriumi vizsgálatot. 276 esetben 
a vizsgálat és a kezelési javaslat ugyan
azon a napon történt. A K-receptet kiál
lító orvos nem tudott a vizsgálatról, a 
beteggel a következő vizsgálatokig 
nem  találkozott, a kóros eredményről 
nem  értesítette.

Összesen 532 betegnek írtak elő K-ot, 
akiknél a hyperkalaemia megelőzően, 
vagy frissen igazolódott. Közülük 159 
esetben a K-szint m eghaladta a 6,0 
mEqp/1 értéket, sőt 61 esetben 7,0 
mEqp/1 felett volt. Orvosi tévedés mind 
a régebben, mind a frissen felfedezett 
hyperkalaemiában előfordult. Az iat- 
rogeniával súlyosbított hyperkalaemia 
következményei csak biztonságos in
form ációs rendszerrel küszöbölhetők 
ki.

Régóta vita tárgya, hogy mekkora 
K-szint felett nem ajánlott a K-pótlás. 
A javaslatnál figyelembe kell venni a 
veseműködést, a diuretikum adagját és 
más gyógyszereket. A szerzők a normális 
K-koncentráció felső határá t 5,3 
mEqp/1 értékben jelölik meg; e szint 
felett a K-pótlás nem  kívánatos, sőt 
veszélyes.

Holländer Erzsébet dr.
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Diabetológia
A rekombináns hum án idegnövekedési 
faktor hatásossága és biztonságossága 
diabeteses polyneuropathiás betege
ken. Apfel, S. C. és mtsai (Kennedy 
Center-401, Albert Einstein Coll. of 
Med., 1300 M orris Park Ave, Bronx, 
NY 10461, USA): JAMA, 2000, 284, 
2215-2221.

A diabeteses polyneuropathia okozta 
számos panasz befolyásolását eddig 
igen sok gyógyszerrel kísérelték meg, 
tartós tökéletes javulást azonban eddig 
egyiktől sem láttak. ígéretes szernek 
tűn t a rekombináns hum án idegnöve
kedési faktor (Nerve Growth Factor -  
NGF), amellyel állatkísérletek után 
kettős fázisú klinikai vizsgálatok is tör
téntek néhány száz diabeteses, illetve 
HIV-pozitív sensoros neuropathiás 
betegen közel fél éven át. Az egyik 
közlemény szerzője a jelen munkacso
port vezetője, a beszámoló 1998-as 
(Apfel, S. C. és mtsai: Neurology, 1998, 
51, 695-702), a m ásik frissebb keletű, 
szerzője McArthur, J. C. és mtsai (Neuro
logy, 2000, 54, 1080-1088). Mindkét 
terápiás kísérlet szignifikáns javulást 
mutatott a neuropathiák okozta pana
szokat illetően.

Hiányoztak azonban a hármas fázisú, 
kettős vak és placeboval kontrollált 
megfigyelések a kérdés pontosabb meg
közelítésére. Ezért az USA 84 intézete 
vállalkozott arra, hogy a fenti feltételek 
mellett és nagyon kiterjedt ellenőrző 
vizsgálatok segítségével megpróbálja 
eldönteni, hogy az idegnövekedési faktor 
(NGF) valóban hatásos-e a polyneuro
pathiás panaszok tartós enyhítését te
kintve. Eredetileg 2380 1-es típusú és 
több éves sensoros polyneuropathiás 
tüneteket panaszoló beteg kb. fele, 
1019 beteg került randomizáltan a 48 
hetes terápiás kísérletbe. A betegek fele 
részesült a rekombináns technikával 
készült hum án idegnövekedési fak
tor-kezelésben (0,1 p/kg, heti három 
szor, sc.), a betegek másik fele placebo- 
injekcióban. A 48 hetes időtartam  
során különböző (elsősorban a szerre 
visszavezethető mellékhatások miatt) 
okok miatt végül is az idegnövekedési 
faktorral kezelt csoportból 394-en, a 
placebot kapottak közül 442-en fejezték 
be a terápiás kísérletet. A vizsgálók 
rendkívül gondos és körültekintő mó
don próbálták eldönteni, hogy a szer 
valóban hatásos-e, ez volt a kísérlet 
elsődleges célja is. A másodlagos cél 
ugyanennek a bizonyítása volt kvali

tatív és kvantitatív mérőeszközök, 
sensoros tesztek és kérdőívek segítsé
gével, sőt arra is kiterjedt a vizsgálók 
figyelme, hogy időközben kialakultak-e 
a polyneuropathiás betegek talpán új 
fekélyek. Mindezek mellett a mellék
hatások jelentkezését is értékelték a 
közel 1 évig tartó terápiás próbálko
zás végén.

A félezres vizsgálati csoportok demo
gráfiai jellemzőiben induláskor mini
mális fokban tértek el csak egymástól. 
A szénhidrát-anyagcseréjüket jellemző 
HbAIC értéke (8,7, ill. 8,8%) arra utalt, 
hogy diabeteses anyagcseréjük nem volt 
teljesen rendben.

Ami az idegnövekedési faktor bizton
ságosságát illeti, a megfigyelések során 
jóval több nemkívánatos hatást regiszt
ráltak, mint a placebocsoportban. Ezek 
között első helyen az injekció helyén 
észlelt fájdalmat jelezték leggyakoribb
nak (67,2%, szemben a placebocsoport 
11,6%-ával), de -  ha sokkal kisebb a- 
rányban is -  a myalgia és a perifériás 
ödéma is gyakoribb volt az NGF alkal
mazása során, m int a placebocso
portban. 22 esetben (4%) az injekciós 
fájdalom m iatt abbahagyták a terápiás 
kísérletet. Összesen 11 beteg halt meg 
(7 a placebo- és 4 az NGF-csoportból), 
a halálokok azonban egyetlen alkalom
mal sem voltak összefüggésben az adott 
szerekkel.

Az idegnövekedési faktor hatásossá
gát placeboval összehasonlítva a követ
kező eredményeket találták: a neuropa- 
thia javu lt 31,5% vs. 34%, változatlan 
maradt 40,7% vs. 41,2% és romlott 28% 
vs. 24,8%. Az összesített megítélés -  a 
betegek saját kérdőíves megítélésének 
kivételével - , hasonlóképpen azt mutat
ta, hogy az idegnövekedést elősegítő 
faktor a placebokezeléshez viszonyítva 
nem m utatta az előzetes vizsgálatok 
alapján várt kedvező hatásokat dia
beteses polyneuropathiában.

Iványi János dr.

Endokrinológia
Graves-betegség. W eetman, A. P. 
(University of Sheffield Division of 
Clinical Sciences, Clinical Sciences 
Centure, N orthern General Hospital, 
Sheffield S5 7AU, Anglia): N. Eng. J. 
Med., 2000, 343, 1236-1248.

Ma már egyértelmű, hogy a Graves-be- 
tegséget (nálunk legtöbbször Base
dow-Graves kórnak hívják, továbbiak

ban: BG-kór) egy stimulátor IgG antitest 
okozza, amely a pajzsmirigy (pm.)-folli- 
culussejtek TSH-receptorához kötődik. 
A BG-kóros ophthalm opathia és der- 
m atopathia pontosan körülhatárolható 
oka m a még ismeretlen.

BG-kórban és autoim m un hypothy- 
reosisban egyaránt em elkedett a thy
reoglobulin, a pm.-peroxidáz és való
színűleg a nátrium -jodid transzporter 
elleni antitestek koncentrációja a szé
rumban. Néhány betegen a stimuláló 
antitestek mellett blokkoló antitestek 
is megjelennek, amelyek csökkentik a 
stim uláló effektust, ezért n incs szoros 
korreláció az antitesttiter és a szérum 
pm .-horm on-koncentrációk között. A 
stim ulátor antitest nemcsak hiperszek- 
réciót, hanem pm.-hypertophiát és -hy- 
perplasiát is okoz (strum a). Gyakori a 
m irigy lymphocytás infiltrációja: ezek 
az intrathyreoidealis lym phocyták az 
antitestek fő forrásai (a csontvelő és a 
nyirokcsom ók mellett).

A TSH-receptor G-proteinhez kap
csolt receptorfamília tagja. A stimuláció 
m echanizm usa nem ismert. Az antitest 
a receptor extracelluláris doménjében 
lévő epitóphoz kötődik, képződése T- 
sejt-függő. Koncentrációja a szérum
ban igen alacsony, ezért a meghatározása 
nehéz. A hyperthyreosist és a strumát 
azáltal okozza, hogy növeli az intra- 
celluláris cAMP-szintet. Néhány anti
test a foszfolipáz A2-t is aktiválja, ezek 
különösen goitrogének.

BG-kórban a folliculussejtek nem
csak az antigének forrásai, hanem egy
úttal a stimuláló an titestek  célpontjai 
is és számos olyan m olekulát expresz- 
szálnak, amelyek befolyásolják az int
rathyreoidealis autoim m unitást. Az 
infiltráló T-sejtek által termelt gamma
interferon hatására a pm.-folliculussej
tek HLA-II molekulákat expresszálnak. 
Az intrathyreoidealis gyulladásos sejtek 
m ás citokineket is term elnek (inter
leuk in -1, tum ornecrosis factor-alfa, a 
gam m a-interferon m ellett), amelyek 
adhaesiós molekulák (CD54) és regu- 
látoros molekulák (CD40) expresszi
ó ját indukálják (a HLA-II molekulák 
m ellett), melyek viszont a lokális in- 
flam m atorikus sejteket aktiválják. A 
citokinek a folliculussejtet további cito- 
kintermelésre késztetik és így segítik 
fenntartani az autoim m un folyamato
kat. A naív T-sejtek (amelyeknek az 
antigénprezentáló sejtekből kostimu- 
lá torra  van szüksége) nem  válaszolnak 
az antigénprezentáló pm.-sejtekre, 
mivel nem rendelkeznek a legfontosabb 
kostim ulátor m olekulákkal (CD80 és
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CD86), amelyek CD28 segítségével sti
m ulálják a T-sejteket. A BD-kór kezde
tén a dendritikus és a B-sejtek CD80 és 
CD86 molekulákat expresszálnak. 
Később a pm.-sejtek antigénprezen
tációja exacerbálja az au to im m un fo
lyam atot. A folliculussejtek m ás m ole
kulákkal is expresszálnak (CD40, CD54, 
interleukin 1, 6, 13 és 15, ill. egyéb 
citokinek), ezek viszont megnövelhetik 
az antitesttermelést.

Az ophthalmopathiás ödémát és gyul
ladást a fibroblastok glükózaminogli- 
kánja okozza. Az inkriminált helyeken 
(szemizmok, retrobulbaris zsírszövet) 
lymphocytás-macrophagos infiltráció 
van. A dermatopathiás elváltozások 
lényege is ehhez hasonló. Az ophthal- 
m opath ia autoimmun válasz következ
tében jö n  létre, ebben egy vagy több 
antigén szerepel. Ma a favorizált antigén 
maga a TSH-receptor, amelyet az or- 
bitalis fibroblastok praeadipocyta- 
szubpopulációja expresszál. Nem vilá
gos, hogy a testben máshol elhelyezkedő 
praeadipocyták miért nem célpontjai az 
autoim m un reakciónak. A fíbroblast- 
aktiváció létrejöttében fontos szerepe 
van a citokineknek. A humorális auto- 
im m unitás ezekben a manifesztációk- 
ban másodlagos.

A BG-kór iránti fogékonyságot gene
tikus, környezeti és endogén tényezők 
határozzák meg.

Ami a genetikai hátteret illeti, nincs 
olyan ismert gén, amely szükséges lenne 
a betegség kifejlődéséhez. Jól ism ert 
asszociációk vannak HLA-allélekkel 
(például HLA-DR3 stb.) és vannak 
proktektív HLA-allélek (például HLA- 
DRB1-0701). A BG-kór a citotoxikus 
T-lymphocyta 4 antigénjének (CTLA-4) 
polimorfizmusával társul és ez a társulás 
a CTLA-4 allélek bizonyos hatását je
lentheti az autoreaktívT-sejt funkciójára.

A környezeti és endogén tényezők 
közül kiem elhető az ösztrogének im 
m unválaszt módosító szerepe, a stressz 
és a dohányzás. Jódhiányos területeken 
a jód-szupplementáció válthat ki „jód- 
Basedow” betegséget, ill. autonómia 
fennállása esetén jód indukálta hyper- 
thyreosist. A lítiumkezelés leggyakrab
ban strum át és hypothyreosist okoz, de 
ritkán -  paradox módon -  hyperthyre- 
osist is, talán  a gyógyszer im m unm o- 
duláns hatásai révén.

Szerzett immunodeficiens, antiretro- 
virális terápiában részesült betegeken 
írnak le BG-kórt, s ugyanilyen tá rsu 
lás m utatkozik sclerosis m ultiplex 
esetén is, ha a beteget T-sejt elleni 
monoklonális antitesttel kezelték.

A hyperthyreosis szindrómán belül 
a BG-kór gyakorisága 60-80% -  a jód- 
ellátottságtól függően. Az éves inci- 
dencia 0,5/1000, nőkön 6-10-szer gya
koribb.

A kórkép tünetei ismertek. A labo
ratóriumi vizsgálatok közül itt csak az 
emelkedett am inotranszferáz, ferritin  
és szexhorm on kötő globulin értékét 
említjük. G yakori a hypercalcuria.

Klinikailag evidens ophthalmopathia 
kb. 50%-ban fordul elő, a tünetek a 
hyperthyreosis felléptét megelőzhetik, ill. a 
betegség fellépése után jelentkeznek csak. 
A szemtüneteket, azok súlyosságát külön
böző pontrendszerekkel lehet jellemezni. 
Dermatopathia csak ritkán van (1-2%), 
mindig ophthalmopathiával jár együtt.

A BG-kór diagnosztikus algoritmusa 
jól ismert (itt m ost nem részletezzük -  
Ref). Opththalm opathia és derm ato
pathia megerősíti a BG-kór diagnózisát. 
Néha zavart okoz, hogy már korábban 
göbös strum ás betegen jelentkezik a 
kórkép. Anti-TPO 75%-ban pozitív. A 
„painless” thyreoiditis által okozott dest- 
rukciós mechanizmusú hyperthyreosis- 
tól a 131I-felvétel különíti el, amely az 
előbbiben alacsony, BG-kórban foko
zott.

A jelenleg rendelkezésre álló eljárá
sokkal BG-kórban kb. 80%-ban lehet 
kimutatni TSH-receptor elleni antites
teket, a legújabb assay-k már akár 99%- 
ban is adnak pozitív eredményt. A bio- 
assay-k csak a stim uláló antitesteket 
mérik az intracelluláris cAMP-szint 
emelkedésével, megbízhatók, de d rá 
gák. Ophthalm opathiában a CT, MRI 
csak akkor indokolt, ha bizonytalan
ság van az ophthalmopathia oka körül; 
különösen egyoldali elváltozásnál m e
rül fel e problém a, ilyenkor természe
tesen igénybe kell venni ezeket a kép
alkotó eljárásokat. Az extraokuláris 
izmok relaxációs idejének mérése és az 
octreotid scan nem  tartoznak a ru tin  
eljárások közé és az esetek nagy részé
ben, ha az elváltozás enyhe vagy köze
pes mértékű nem  is szükségesek.

Mivel hatékony kezelésmódok állnak 
rendelkezésre, a betegség természetes le
folyását nehéz meghatározni. A thyreo- 
staticumokkal kezelt betegek 30-40%-a 
marad huzamosan euthyreoticus a 
gyógyszeres kezelés felfüggesztése után 
is, közöttük az autoimmun hypothyreosis 
kb. 15%-ban alakul ki. Az ophthalmo
pathia elég független a pm. működésál
lapotától, bár az elégtelenül kezelt 
hyperthyreoticus betegeken általában 
súlyosabb. A szem tünetek romlását 
stabilizációs periódus követi, ezután a

mérsékelt súlyosságú esetek akár 
60%-a is spontán javulást mutat.

BG-kórban ideális (oki) terápia nem 
áll rendelkezésre. Ami a három kezelés
fajta (antithyreoid szer, műtét, radiojód) 
elterjedését vagy alkalmazásának 
gyakoriságát illeti, nagyok a földrajzi 
különbségek: É-Amerikában a radio- 
jódot preferálják, Európában kevésbé. 
A thyreostaticus kezeléskor (carbimazol 
vagy propylthiouracil), ill. annak abba
hagyása után 30-40%-os remisszióra le
het számítani. Kérdéses, hogy ez spontán 
remisszió, vagy a thionamidok immun- 
moduláns hatásának a következménye. 
Ha a hyperthyreosis recidivál, már per
manens remisszióra aligha lehet számí
tani (definitiv terápia szükséges -  Ref.). 
A recidívahajlam nagyobb, ha nagy a 
struma, ophthalm opathia áll fenn és 
magas a TSH-receptor elleni antitestek 
titere. A „block-replacement” terápiás 
stratégia lényege az, hogy nagy adag 
thyreostaticum ot adunk, akár hypo- 
thyreoticussá téve a beteget és tiroxin- 
nal stabilizáljuk az anyagcsere helyzetét 
-  fenntartva az euthyreosist, szuppri- 
málva a TSH-t és ezáltal megakadá
lyozva az antigénkiáramlást. Az ered
mények nem egyértelműek.

A thionamidok okozta agranulocy
tosis gyakorisága kb. 3/10 000 kezelt 
eset. Gyakran alattom osan fejlődik ki, 
tünet nélkül, ezért a kiindulási és keze
lés közbeni fvs. számot ellenőrizni 
kell. Ez biztosíthatja, hogy a tünetek 
jelentkezése előtt észleljék a granulo- 
cytopeniát. Az agranulocytosis keze
lését a thionam id elhagyása, a hospi- 
talizáció, a széles spektrumú antibioti
kum adása jelent. A granulocyta 
kolóniastimuláló faktor alkalmazása 
nem  járt különösebb előnnyel.

Az USA-ban a radiojódkezelés az 
elsődleges, főleg a cost-benefitre hi
vatkozva. M indenesetre fontos, hogy 
a radiojódterápia csak terhességben 
és szoptatások, ill. alacsony jódfelvétel 
esetén kontraindikált. Az ophthalm o
pathia romlása gyakran átm eneti és 
szteroid alkalmazásával jól kivédhető. 
Terhesség vállalható a radiojódkeze
lés után legalább 6 hónappal. A szerző 
50 éves kor alatt a BG-kór első epizód
jánál thionam idot alkalmaz, de 50 év 
felett, recidív hyperthyreosisnál, pit- 
varfibrillációnál radiojódot ad, hacsak 
nincs sebészeti indikáció (malignitás 
gyanúja, tracheacompressio -  Ref). A 
standardizált mortalitási ráta a hyper
thyreosis bármely form ájának radio
jódkezelés valamelyest emelkedik, de 
ez elsődlegesen a hyperthyreosissal és
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nem a 131I-kezeléssel kapcsolatos. A 
teljes rákincidencia radiojódkezelés 
után változatlan vagy csökkent, de a 
pm .-rák halálozásának veszélye, ill. 
egyéb rákbetegség következtében elő
forduló halálozás aránya mérsékelten 
emelkedik. Emiatt megfontolandó gyer
mekek esetén a radiojódkezelés BG- 
kórban.

A 131I-kezelés fő mellékhatása a 
hypothyreosis, mely lehet átmeneti vagy 
permanens. A különböző (és gyakran 
aprólékos) dózisszámítások hatására 
a hypothyreosisok gyakorisága nem 
csökkent, ezért többen fix dózisokat 
alkalmaznak a kezeléskor (185-555 
Mbq 131I). (Az izotópkezelés előtt al
kalm azott thyreostaticumok hatásai
nak részletezésétől ehelyütt eltekintünk 
- R e f )

Mindenesetre vezérelv, hogy súlyos 
hyperthyreoticus beteg radiojódkeze- 
lése előtt thyreostaticum ot kell adni s 
hogy e tekintetben a methimazol jobb, 
m int a propylthiouracil (utóbbi foko
zott mértékben okoz sugárreziszten
ciát).

Thyreoidectomia nagy struma, egy
idejűleg fennálló és bizonytalan termé
szetű göb esetén ajánlatos. Műtéti előké
szítés: thyreostaticum az euthyreosis 
eléréséig, majd anorganikus jód társítá
sa.

Terhességi BG-kórban a legalacso
nyabb thionamid-dózis szükséges, amely 
még elég az euthyreosis fenntartásához 
úgy, hogy a szabad tiroxin szintje a normá
lis felső határa körül legyen. A thyreos- 
taticumhoz tiroxin társítása (kombi
nált terápia) nem szükséges, sőt káros 
(nagyobb gátlószerdózis lesz szükséges 
azoknál, akik tiroxint is kapnak). A pro
pylthiouracil és a methimazol között 
lényeges különbség nincs a foetalis 
hypothyreosis veszélyének szem pont
jából. Az aplasia cutis congenita meg
jelenése a methimazol-kezeléssel kap
csolatos, bár az asszociáció gyenge. 
A veszély bizonytalan, de tagadni nem  
lehet. Ha a szoptató BG-kóros anyát 
gátlószerrel kezelni kell, akkor az újszü
lött pajzsmirigyműködése ellenőrzendő. 
(A propylthiouracil kisebb koncentráció
ban választódik ki az anyatejbe, ezért 
használata a szoptatáskor biztonságo
sabb -  Ref.)

Mivel a TSH-receptor elleni antitest 
átmegy a placentán, neonatalis hyper- 
thyreosis jöhet létre, melynek gyako
riságát 1-5% -ra teszik, akkor jelent
kezik, ha az ellenanyagtiter az anyai 
szérum ban magas. Ezért a kezelt BG- 
kóros anyák TSH-receptor elleni anti

test titerét az utolsó trimeszterben aján
latos meghatározni.

A kisfokú és mérsékelt opthalmopa- 
thia spontán is javul, a súlyos formájút 
kezelni kell (szteroid, orbitairradiá- 
ció, szükség szerint az orbita decomp- 
ressiója). Az egyéb kezelésmódok 
(gamma-globulin, cyclosporin stb. -  
Ref.) helye bizonytalan.

[Refi: Úgy gondolom, érdemes néhány 
megjegyzést, ill. kiegészítést tenni. A 
BG-kór előfordulása a hyperthyreosis 
szindrómán belül meglehetősen változó: 
jódszegény területeken 60-65% körüli 
és a többi hyperthyreosist a göbös stru- 
mák: toxikus uni- és multinoduláris 
elváltozások, pajzsmirigy-autonómiák 
okozzák, még a jóddal bőven ellátott 
országokban a BG-kór 90-95%-os gya
koriságú a hyperthyreosisok között. Va
lóban fontos lenne a TSH-receptor elleni 
stimuláló antitest kimutatása nagy ér
zékenységű reakció, elérhető áron, külö
nösen azokban az esetekben, amikor a 
BG-kór göbös golyvás betegen jelenkezik,

A cikkben közölt diagnosztikus algo
ritmus nemzetközileg elfogadott, az 
autentikus magyar klinikai műhelyek 
is alkalmazzák.

A thyreostaticus kezelés „block-repla- 
cement” módszere nem váltotta be az 
elméleti háttér (immunszuppresszív 
hatás) alapján táplált reményeket, s 
m iután a m ethimazol mellékhatásai 
dózisfüggően jelentkeznek, kérdéses, 
hogy a bizonytalan benefit alapján ér
demes-e kockázatot vállalni. Ezzel kap
csolatban lehet megemlíteni, hogy a 
Hashizume által közölt (NEJM, 1991, 
53,324.) eredményeket sem tudták széles 
körben megerősíteni.

A thyreostaticumok mellékhatásairól 
is lehetett volna többet írni, a kiváló 
szerzőnek nyilván a terjedelmi korlátok 
szabtak határt. A z enyhe mellékhatá
sok közül az exanthema, urticaria, arth
ralgia, láz és átm eneti leucopenia gya
koribbak (1-5%), az íz- és szagérzés 
zavara, gastrointestinalis tünetek, hypo- 
prothrombinaemia, hypoglycaemia (!), 
distalis sensoros neuropathia ritkábbak. 
A súlyos mellékhatások szerencsére rit
kák, az agranulocytosis előfordulása 
0,2-0,5%. Hepatitist inkább a propyl
thiouracil okoz, cholestasist pedig a 
methimazol. Előfordul még vasculitis, 
SLE-szerű tünetcsoport is, az embryo- 
pathiáról az aplasia cutis kapcsán tör
tént említést.

A radiojódkezelés indikációjával kap
csolatban referens hangsúlyozná a 
poststrumectomiás állapotban recidi- 
váló hyperthyreosisos eseteket, ez konk

rétan nem került diszkusszióra. A 
posztterápiás hypothyreosis minősítése 
tekintetében (vagyis hogy ez mellékha
tás? szövődmény?) m egoszlanak a vé
lemények. A statisztikák egy része eze
ke t a sikeresen kezeltek közé sorolja, 
hiszen radiojódkezelés u tán a hipo- 
funkciós mirigyben a hyperthyreosis 
recidívája nem következhet be. Ha pe
dig abból indulunk ki, hogy előbb- 
utóbb minden BG-kóros beteghypothy- 
reoticussá válna -  ha megérné azt az 
életkort, amikor ez bekövetkezik, azt 
is mondhatjuk, hogy a radiojódkeze
lés ez t az időpontot előrehozza s ebben 
az értelemben, akkor a hypothyreosis 
nem  tekinthető a I3,I-kezelés szövőd
ményének.]

K onrády András dr.

Fül-orr-gégebetegségek
A z  a k u t  o t i t i s  m e d i a  k e z e l é s e  a d h é -  

z i ó e l l e n e s  o l i g o s z a c h a r i d d a l :  R a n d o -  
m i z á l t ,  k e t t ő s  v a k ,  p l a c e b o k o n t r o l l o s  

v i z s g á la t .  Ukkonen, P. és mtsai (Nati
onal Public Health Institute, Manner- 
heimintie 166, 00300 Helsinki, Finnor
szág): Lancet, 2000, 356, 1398-1402.

Az akut otitis m edia az egyik leggya
koribb gyerekbetegség. A nyugati or
szágokban gyulladáscsökkentőt hasz
nálnak kezelésként és kétéves kor alatt 
az antibiotikus kezelés leggyakoribb 
oka az akut otitis m edia. A betegség 
megelőzése nem könnyű. Profilak- 
tikus antibiotikus kezelés, adenoto- 
m ia, paracentesis -  m indegyik csak 
korlátozott értékű. A konjugált, hepta- 
valens pneumococcus-vakcina 57%- 
ban  hatékony a Pneumococcus okozta 
otitis media ellen, de csak 6%-ban ha
tásos az egyéb akut otitis médiák ellen. 
A Xylitol m indennapi használata 
40%-kal csökkenti az akut otitis gya
koriságát, de nem hat a Streptococcus 
pneumoniae-fertőzés gyakoriságára.

Nagy az érdeklődés az oligoszacha- 
ridok, mint fertőzésellenes szerek iránt. 
Az oligoszacharidok gátolják a bakté
rium ok kötődését az epithelialis sejtek
hez. Kísérletek igazolták a profilak- 
tikus és terápiás hatását E. coli okozta 
hasmenésben és húgyúti fertőzésben, 
pneumococcuspneumoniában és Heli
cobacter pylori okozta gastritisben.

Az orrgaratban perzisztáló S. pneu
moniae és Haemophilus influenzae fon
tos szerepet játszanak  az akut otitis
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kialakulásában. A baktérium oknak az 
epithelialis sejtekhez történő adhézió- 
jának a megakadályozása vagy gyengí
tése, az epitelialis receptorokhoz hason
ló struk tú rák  segítségével, várhatóan  
csökkenti a baktériumok kö tődését és 
fokozza a mukociliáris m űködést, s 
így a baktérium ok fiziológiás eltávo
zását.

Egy anyatejben található pentasza- 
charid, az NE-1530 gátolja a S. p n e 
um oniae és a H. influenzae kötődését 
a légúti hámsejtekhez. Az I. fázisú klini
kai vizsgálat 1-5 éves gyerekeken iga
zolta, hogy az NE-1530 jól to lerálható , 
csak enyhe mellékhatásokat regiszt
ráltak, melyek egyenlő arányban for
dultak elő a NE-1530 és a placebo- 
csoportban. A jelen közlem ény a 
klinikai hatékonyságot elemzi.

10-24 hónapos, Helsinkiben élő 
egészséges gyermekeken próbálták  ki 
a vegyül etet, a szülők beleegyezésével. 
Kizáró okok voltak: az anam nézisben 
szereplő előzetes fülműtét, pneum o- 
coccusvakcináció, a kezelési periódus
ban szükségessé vált adenotomia, dob- 
hártyatubus-behelyezés, rendszeres orr- 
csepphasználat, krónikus betegség vagy 
gyógyszerallergia, más gyógyszerki
próbálásban történő részvétel és várha
tóan rossz együttműködési készség.

Kettős vak, placebokontrollált, 90 
napon át tartó kísérletet végeztek, orvo
si vizsgálat történt a 0., 30., 60., 90. n a 
pon, illetve akut betegség esetén soron 
kívül. Az első vizsgálatkor részletes álla
potfelmérés történt, kérdőíves rendszer
ben, illetve részletes fül-orr-gégészeti 
és tympanometriás vizsgálat, bakterio
lógiai leoltás. A hatékonyság egyik m ér
céje az otitis media kialakulása, a m á
sik a S. pneumoniae, a H. influenzae és 
a Moraxella catarrhalis leolthatósága 
volt az orrgaratból. Az NE-1530-ból 
naponta 8 m g-ot kaptak a gyermekek, 
naponta kétszer, orrspray formájában. 
A random izálást számítógép végezte. 
A szülők naplót vezettek a tünetekrő l 
és a mellékhatásokról.

Az adatok rögzítését részletes statisz
tikai analízis követte. A dem ográfiai 
és egyéb adatok lényegében megegyez
tek az NE-1530 és a placebocsoport- 
ban. Az NE-1530 csoportban a dohá
nyos szülők aránya nagyobb volt, egyéb 
rizikófaktorokban különbség nem volt. 
A beválasztott gyermekek 87%-a b e 
fejezte a vizsgálatot. Az NE-1530 cso
portban a gyermekek 43%-ának a pla- 
cebocsoportban 34%-ának volt otitis 
médiája. Ism étlődő otitisek m indkét 
csoportban azonos számban voltak. A

kezelt csoportban az otitisek aránya na
gyobb volt, m int a placebocsoportban.

Az orrgarati váladék elemzése szerint 
kezdetben a S. pneumoniae aránya kissé 
magasabb volt a kezelt csoportban, míg 
a M. catarrhalis és a H. influenzae ará
nya egyenlő volt a vizsgálat alatt. A 
mellékhatások vonatkozásában a leg
gyakoribbak a következők voltak: nát
ha, álmatlanság, köhögés, láz, étvágy
talanság, fáradékonyság. A kutatással 
összefüggésbe hozható  súlyos mellék
hatás nem volt.

A baktériumok nyálkahártyához kö
tődésének megakadályozása, mint te 
rápia, kb. 20 évre tekint vissza. Bár 
sok in vitro és in vivo  kísérlet történt, 
a hatásm echanizm us emberben még 
nem tisztázott. A szerzők eredményei 
szerint az NE- 1530-nak nincs haszno
sítható hatása sem az akut otitis kiújulá- 
si gyakoriságára, sem a baktériumok 
orrgarati m egtapadására. Lehetséges, 
hogy a kezdeti m agasabb S. pneum o
niae arány m iatt volt kevéssé sikeres a 
terápia. Feltételezésük, mely szerint az 
anyatejben jelen lévő oligoszacharid 
csökkentheti a fertőzések gyakoriságát, 
több megfigyelésen alapult. Az anyate
jes csecsemőkben kevesebb a fertőzés, 
m int a tápszeresekben. In vitro kísér
letekben az oligoszacharidok gátolták 
a fertőzést. Az anyatej nagy mennyiség
ben tartalmaz oligoszacharidokat és 
naponta többször szopó gyermek na
ponta többször „átm ossa” az orrga- 
ratát. A szerzők célja ennek a helyzet
nek az imitálása volt. A sikertelenség 
oka véleményük szerin t az volt, hogy 
a gyermek orrváladéka, különösen nát
hás gyermek esetén, kimossa az orrból 
az anyagot. Az orrspray többszöri alkal
mazása hatásos lenne, azonban naponta 
többszöri befúvás nem  helyes, kon
centráltabb oldatot pedig nem tole
ráltak jól a gyerekek. Ötvennapos keze
lés után az otitisek gyakorisága a 
kezelt csoportban ugyan csökkent, de 
a csökkenés nem  volt szignifikáns. A 
szerzők szerint magasabb koncentráci
ójú, jobban felszívódó gél állagú adhé- 
zióellenes anyaggal sikerek érhetők el a 
későbbi kutatásokban.

Szirm ai Ágnes dr.

Kórélettan
Hypernatraemia. Adrogué, H. J. és 
Madias, N. E. (Department of Medicine, 
Baylor College of Medicine and Metho
dist Hospital, and Renal Section, De

partm ent of Veterans Affairs Medical 
Center, Houston, USA): N. Engl. J. 
Med., 2000, 342, 1493-1499.

A szérumnátrium-koncentrációt és így 
a szérumozmolalitást a víz-homeosztá- 
zis kontrollálja a szomjúságérzésen, 
az arginin-vazopresszinen és a veséken 
keresztül.

A vízegyensúly felborulása a szérum- 
nátrium-koncentráció abnormalitásá- 
ban nyilvánul meg. A hypernatraemia, 
amit a szérumnátrium-koncentráció 
145 mmol/1 fölé emelkedése jelent, 
gyakori elektrolitzavar. Mivel a nátrium 
funkcionálisan impermeábilis oldat, 
közrem űködik a tonicitásban és a víz 
sejtm em bránon keresztüli áramlását 
eredményezi. Ezért a hypernatraem ia 
m indig hypertoniás hiperozmolalitás- 
ra utal és legalábbis átmenetileg, cellu- 
láris dehidrációt okoz. Hypernatraemia 
gyakran alakul ki hospitalizált betegen, 
m int iatrogén ártalom. A szerzők ebben 
a cikkben a hypernatraem ia kezelését 
állítják fókuszba, a folyadékegyen
súly-zavar korrekciójának mennyiségi 
megközelítését hangsúlyozva.

A hypernatraemia leggyakoribb oka 
a vízveszteség, am i akkor figyelhető 
meg, ha a szomjúságérzés károsodott, 
vagy a vízfelvétel korlátozott. Ez figyel
hető meg károsodott mentális státusú, 
intubáit betegnél, csecsemőknél és idő
seknél. A hypernatraemia tünetei a köz
ponti idegrendszer diszfunkciójára utal
nak és kifejezettebbek, ha a nátrium
koncentráció nagy, vagy gyorsan alakul 
ki (akár órák alatt).

A csecsemők gyakori szimptómái, 
beleértve a hyperpnoét és az izom
gyengeséget, a jellegzetes magashangú 
sírás, álmatlanság, letargia, vagy akár 
kóm a. Idős betegeknél kevesebb tünet 
van, ameddig a szérum nátrium szint 
nem  éri el a 160 m m ol/l-t.

Ugyanúgy, m int a gyerekeknél, a 
rap id  nátriumterhelés felnőttben is 
okozhat konvulziókat és kómát. Min
den életkorban az orthostaticus hypotonia 
és a tachycardia markáns hypovolaemi- 
ára utal. A hypernatraemia okozta agy- 
volumen-csökkenés vascularis mpturákat 
okozhat (cerebralis, subarachnoidealis 
vérzés). Az agyvolumen normalizálásá
ra  egy adaptációs válasz kezdődik el, de 
ez nem  korrigálja a hiperozmolalitást az 
agyban. Prolongált hiperozmolalitás ese
tén hypotoniás oldattal történő erélyes 
kezelés agyödémát okozhat. A hyper- 
natraemiával kapcsolatos mortalitás 
nagym értékben változó, függ az álla
p o t súlyosságától és a kialakulás gyor
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saságától, ugyanakkor befolyásolja az 
alapbetegség is.

A hypernatraemia kezelése kétoldalú 
megközelítést igényel az alapbetegség 
kezelését és a hypernatraemia korrek
cióját. Olyan betegeknél, ahol a hy
pernatraem ia órák alatt alakult ki (pél
dául véletlen nátriumtúlterhelés), a gyors 
korrekció javítja a prognózist a cereb- 
ralis ödém a rizikójának növekedése 
nélkül, mivel az akkumulált elektrolitok 
gyorsan kivonhatok az agysejtekből. 
Az ilyen betegekben a szérumnátrium- 
koncentráció csökkentése óránként 1 
mmol/l-lel megfelelő. Lassúbb, óvato
sabb csökkentés ajánlott, ha hosszabb 
ideje, vagy ismereüen ideje áll fenn a 
hypernatraemia. Ilyen betegeknél a szé- 
rumnátrium-koncentráció csökkenté
sének maximális sebessége 0,5 mmol/1 
legyen óránként. Ennek megfelelően 
a szerzők ajánlata a cél nátrium kon
centráció csökkentésére 10 mmol/l/nap 
m inden hypernatraemiás beteg eseté
ben, kivéve, ha a hypernatraem ia órák 
alatt jött létre. A kezelés célja a szérum- 
nátrium-koncentráció 145 mmol/l-re 
való csökkentése. Ha hypotoniás folya
dékvesztés is van -  amely szintén súlyos
bítja a hypernatraem iát -  azt is figye
lembe kell venni. A folyadékbevitel pre
ferált útja az orális alkalmazás vagy a 
tápszonda, ha ez nem lehetséges, iv. be
vitel. Csak hypotoniás oldatok alkalma
sak, m int tiszta víz, 5%-os dextróz, 0,2% 
NaCl (1/4 izotóniás sóoldalt), 0,45%-os 
NaCl (1/2 izotóniás sóoldat). Minél hypo- 
toniásabb az infúzió, annál alacsonyabb 
infúziós arány szükséges. A 0,9%-os 
NaCl (izotóniás sóoldat) alkalmatlan 
a hypernatraem ia kezelésére.

A megfelelő infúzió kiválasztása után 
kell meghatároznunk annak arányát. 
Ezt könnyű kiszámítani egy form ula 
alkalmazásával, amely meghatározza 
azt a szérumnátriumkoncentráció-vál- 
tozást, amelyet 1 liter infúzió alkalmazá
sa esetén érünk el. Szérum-Na+-változás 
= az infúzió Na-tartalma-szérum-Na/tel- 
jestestvíz + 1.

A szükséges infúzió mennyiségét és 
arányát a tervezett szérumnátrium-kon- 
centráció határozza meg, amelyet adott 
időtartam  alatt akarunk elérni. (Például: 
68 éves férfi egyszerű vízveszteséggel. 
Szérum-Na 168 mmol/1,5%-os glükóz
oldatot tervezünk. A teljestestvíz a fel
m érés alapján 34 liter (0,5x68). A képlet 
szerint 1 liter 5%-os glükóz a szérum- 
nátrium -koncentrációt 4,8 mmol/l-lel 
csökkenti. A cél, hogy 24 óra alatt a 
csökkenés megközelítőleg 10 mmol/1 
legyen, ezért 2,1 liter 5% glükózoldat

szükséges (10/4,8), plusz 1,5 liter az átla
gos folyadékveszteség kompenzálódá- 
sára. A teljes alkalmazandó oldat 3,6 
liter 24 óra alatt 150 m l/órás sebesség
gel.)

Hypotoniás nátrium- és káliumvesz
teség esetén (például hepaticus encepha- 
lopathia esetén alkalmazott laktulóz) hy
pernatraemia és hypokalaemia alakul ki.

A hypernatraem ia korrekciójakor 
a hypokalaemia korrekcióját is figyelem
be kell venni. Szérum-Na-változás = 
(infúzió Na- + infúzió K-tartalma) -  
szérum-Na/teljestestvíz + 1.

A szerzők ezt a két formulát alkalma
sabbnak tartják a korrekció felmérésére, 
mint a korábbiakat, különösen, ha 
hypotoniás folyadékvesztés és/vagy ez
zel együtt káliumvesztés áll fenn.

Harsányi Judit dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
A n t it e s t - k o n c e n t r á c ió  é s  k l in ik a i  p r o -  
t e k t i v i t á s  H i b  k o n j u g á l t  v a k c i n á c i ó  

u tá n  a z  E g y e s ü l t  K ir á ly s á g b a n .  Health, 
P. T. és mtsai (Dept, of Child Health 
and St. George Vaccine Inst., St. George’s 
Hospital Medical School, Cranm er 
Terrace, London, SW17 ORE, Anglia): 
JAMA, 2000, 284, 2334-2340.

A Haemophilus influenzae B típussal 
szemben számos országban vezették 
a gyermekkori vakcinálási sémába a 
védőoltást (Hib), 2-3-4 hónapos korban 
3 oltással. Egyes esetekben emlékeztető 
adagot adnak 2 éves korban. Ez utóbbi
nak alapja az a feltételezés, hogy az 
immunválasz erre a korra csökken és 
ez fokozott fogékonysággal jár az ágens 
invazív fertőzésével szemben. Az aggály 
azon alapszik, hogy a Hib tok-poli- 
szacharidával, vagy passzív im m uni
zálással elért 0,15 pg/ml Ig-koncent- 
ráció csak rövid időre nyújt klinikai 
védelmet, tartós védelemhez el kell érni 
az 1,0 pg/ml koncentrációt. Ezt cáfolja 
az első konjugált vakcinaformával kap
csolatos megfigyelés: ebben a tok-poli- 
szacharidát (poliribozilribitol-foszfát 
= PRP) diphtheriatoxoidhoz konjugált- 
ák (PRP-D). A vakcina 3 dózisa után a 
csecsemők csak 40%-ában érték el az 
1,0 pg/ml szintet, 70%-uknál az Ig- 
koncentráció csak a 0,15 pg/ml szintet 
érte el. Ennek ellenére a klinikai protek- 
tivitás több mint 90%-os volt. A magya
rázat abban van, hogy a protein-

konjugátum a T-independens PRP anti
gént T-dependenssé tette, immunológi
ai memóriát indukált. Az utóbbi 
birtokában az ágenssel való találkozás 
gyors és protektiv immunválasz-emel
kedést vált ki, az alacsony alapimmu- 
nitás-háttér ellenére.

A szerzők széleskörű adatgyűjtést 
végeztek a vakcinálás klinikai sikerte
lenségével kapcsolatban, valamint vizs
gálták a vakcináltak im m unállapotát 
különböző korcsoportokban. Mindössze 
96 valódi vakcinasikertelenséget tudtak 
megállapítani -  4 368 200 becsült 3 
vakcinadózisban részesült csecsemő vo
natkozásában, azaz 2,2 pro  100 000 
arányban. Az immunválasz szintje két
ségtelenül szignifikánsan csökkent egy
éves kor után, de hatéves korig  magas 
m aradt. Arra a konklúzióra jutnak, 
hogy bár csökken az ellenanyagszint 
emlékeztető oltás nélkül, de a klinikai 
protekció csökkenése m inimális és így 
a kétéves korban adandó emlékeztető 
vakcinálást nem tartják esszenciálisnak. 
Az epidemiológiai adatok azt mutatják, 
hogy például 1988-ban az 5 évnél fiata
labbak között a Hib invazív fertőzések 
morbiditása 0 volt, szemben a vakci
náció előtti kor 31-33-as adatával. Ha
sonló adatokat nyertek az USA-ban és 
más országokban is. Hosszabb távon 
remélhető, hogy csökken a nem vak
cináit korosztályok száma, s ezzel a Hib 
hordozók aránya, valamint csökkent az 
ágens cirkulálása.

[Ref.: Kétségtelen siker a T-indepen
dens tok-poliszacharida antigének pro- 
teinkonjugált form áinak (többnyire a 
tetanustoxoid) protein bevezetése. Ez 
aránylag könnyű fe lada t a Hib esetén, 
hiszen egyedül a „B” típus volt felelős 
az invazív kórképekért. Nehezebb a hely
zet a N. meningitidis vonatkozásában; 
a konjugált vakcinát a gyermekkori 
vakcinálási sémába az UK-ban már 
bevezettek, de ez csak monovalens, a 
C-poliszacharidát tartalmazza. A B-tok- 
poliszacharidával (Európában a toktípu
sok között ez foglalja a 2. helyet) nem 
tudunk im m unizálni és az USA-ban a 
Y-típus előfordulási aránya már elérte 
a 26%-ot; átterjedése Európába vár
ható. A Streptococcus pneumoniae >85 
toktípusa közül 23 van a nem konjugált 
vakcinában, a most megjelent konju- 
gáltban csak 7. Bár ez a 7 a leggyako
ribb gyermekkorban, tarthatunk attól, 
hogy más toktípus előretörésére fogunk 
szelektálni.]

Kétyi Iván dr.
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A  B a c i l l u s  c e r e u s  ú j c i t o t o x i n j a ,  m e l y  
n e k r o t i z á l ó  e n t e r i t i s t  o k o z h a t .  Lund 
és m tsai (Dept. Pharmacol., Microbiol 
and  Food Hyg, Norw. Sch. of Vet., Sei., 
Oslo, Norvégia): Molec. M icrobiol., 
2000, 38, 254-261.

A Bacillus cereus több citotoxint termel; 
a HBL jelzésű vascularis permeabilitást 
fokozó aktivitással rendelkezik és fo- 
lyadékgyülemet vált ki izolált nyúl- 
bélkacsban. A másik, ún. non-haem o- 
lyticus enterotoxin (Nhe) hasonló, há- 
rom kom ponensű, mint a HBL és ez a 
két citotoxin felelős a cereus-étel- 
mérgezések diarés típusáért. Két másik, 
egy kom ponensű citotoxint is leírtak -  
BceT és egy nem jellemzett - , melyek 
klinikai jelentősége nem igazolt.

A szerzők egy súlyos ételmérgezéses 
járványt írtak  le, mely három esetben 
fatálisán végződött és klinikailag nek
rotizáló enteritisnek felelt meg. Izolál
ták a citotoxint (CytK), mely egy 34 
kDa protein. Erősen citotoxikus, nekro
tizáló és haemolyticus sajátsággal ren
delkezik. Számos toxinnal összehason
lítva nem  találtak szekvenciahasonlósá
got a CytK és más B. cereus citotoxinok, 
viszont homológiát írtak le a Staphylo
coccus aureus leukocidinnel, az a  és a 
y-haemolysinnel, a Clostridium perffin- 
gens ß-toxinnal és a B. cereus haem o- 
lysin II-vel.

Ügy vélik, hogy ez a toxin felelős 
azért a megbetegedésért, mely hasonló, 
bár nem  olyan súlyos, mint am it a C. 
perfringens ß-toxinja okoz.

[Ref.: Hazai tapasztalataink nemigen 
vannak a B. cereus okozta ételmérge
zésekről -  lehet, hogy valóban ritkák 
Magyarországon. A kevés ismeret szerint 
e spórás, ubiquitaer baktériumból na
gyobb tömegnek kell lennie az élelm i
szerben, hogy klinikai tüneteket vált
son ki.

A z utalás a C. perfringens ß-toxinra 
akkor lett volna teljes, ha a szerzők 
közlik, hogy azt a tripszin lebontja. 
Súlyos form áit pápuák között észlelték, 
akik batata „diétán” éltek -  mely trip- 
szin-inhibitor -  és ünnepi alkalmakkor 
fogyasztottak csak földkemencékben 
párolt disznóhúst.]

Kétyi Iván dr.

A  s z e k r e t á l t  c i s z t e in - p r o t e in á z  s z e r e p e  
a z  A  c s o p o r t ú  S t r e p t o c o c c u s o k  s z ö v e t i  

t r o p i z m u s á b a n .  Svensson, M. D. és 
mtsai (Dept, of Láb. Med., Lund Univ., 
Lund, Svédország): Mol. Microbiol., 
2000, 38, 242-253.

Az A-csoportba tartozó Streptococcusok, 
a Streptococcus pyogenes két prim er 
szöveti tám adáspontja a felsőlégutak 
mucosalis epithelium a és a bőr epi- 
dermise. A S. pyogenes tipizálása dön
tően a >80 M -típus m eghatározásán 
alapszik és régóta ismert, hogy egyes 
M-típusok gyakran tenyésznek ki a to
rokból, viszont igen ritkán impetigo- 
esetekből -  és fordítva. Az M-gének 
(emm) felismerése és meghatározásának 
gyakorlata lehetővé tette a szöveti pre
ferencia megközelítését is. Az emm  gé
nek 3’ vége erősen konzervatív, míg 5’ 
végük igen variábilis szekvenciát mutat. 
A konzervatív 3’ szekvenciájának, mely 
a gén peptidoglikán helyének kódolója, 
elemzése alapján 4 emm  alcsaládot 
határoztak meg (SF1-SF4). az SF típu
sok 5 (A-E) m in tázato t alkotnak, kö
zülük az A-C elfogadható „légúti tí
pusnak”, a D „bőrlaesiók típusa”, míg 
az E nem rendelkezik szöveti speci- 
ficitással.

Az M-tipizálás, ill. emm  meghatáro
zások mellett m ár virulenciafaktorok- 
ra is kiterjedt a figyelem, így a pirogén 
B exotoxinra (SpeB), mely a Strepto
coccusok által szekretált cisztein-pro
teináz. Számos adat szól amellett, hogy 
a SpeB fontos virulenciafaktor.

A szerzők két impetigóból izolált 
tözsből -  M-33 és M-53 típusok -  töröl
ték az speB gént, mely az epidermis-ká- 
rosodás elvesztésével és a törzs szapo
rodásának gátlásával járt ún. humani
zált bőrmodelljükben. A modell lényege, 
hogy CB-17 spid  egerek hátoldalába 
humán újszülött előbőrét ültették be. 
A gyógyult bőrtranszplantátumot enyhe 
szkarifikálás után fertőzték. Az előnyös 
modell megbízható eredményeket adott 
és egyértelmű volt az összefüggés az 
erős SpeB aktivitás fenotípusa és a D 
(bőr), M-típusú m intázat között. A 
bőrre avirulens speB mutáns is okozott 
impetigo-szerű klinikai folyamatot, ha 
a modellhez SpeB-t adtak, vagy ha ezt 
tették avirulens A-mintázatú „torok 
törzzsel” történő fertőzés esetén. Ez 
egyúttal jelezte, hogy az epidermis szö
veti tropizmusban a cisztein-proteináz 
alapvető szerepet tölt be. E modellben, 
a humán im petigóval analóg hiszto- 
patológiai jelenségek figyelhetők meg; 
úgy mint a stratum corneum leválása, a 
granulált keratinoeyták kiszabadulása 
és az akut gyulladásos reakció. Az, hogy 
a keratinoeyták nekrózisa, vagy apoptó- 
zisa következik-e be -  további vizsgála
tokat igényel. A fertőzést követő 48 óra 
múltán a stratum corneum elvesztése 
során az ágens rövid láncainak átm e

neti adhéziója figyelhető meg a granu- 
láris keratinoeyták apicalis felszínéhez. 
In vitro azonban a D-típus adhézióját 
a keratinoeytákhoz nem tapasztaltak. 
Fontos lehet a tápanyagok szerepe; a 
coccusok adhéziója után igen intenzív 
leukocytainfiltratio észlelhető és a pu- 
rulens exsudatum kialakulását a co
ccusok aggregációja kíséri. A coccusok 
felszaporodása egyúttal fagocitózissal 
szembeni rezisztenciát jelent. A kom
plex folyamatban szerepe lehet az in
terleukin- lß-nak, melyet prekurzorá- 
ból aktivál a SpeB. Mindezek arra utal
nak, hogy az impetigo kialakulása egy 
komplex folyamat, melyben a SpeB 
mellett fontos szerepe lehet a fibrilla- 
ris M -proteinnek, a plazminogén-affi- 
nitásnak és a sztreptokináznak.

[Ref: A közlemény nagy értéke a 
SpeB exotoxin szerepének elemzése. A 
szerzők maguk is hangsúlyozzák az im
petigo folyam atának komplex jellegét, 
melyben több bakteriális és szervezeti 
fa k to r is szerepet játszik. Legalább ilyen 
izgalmas kérdés az im m unitás mecha
nizmusa.]

Kétyi Iván dr.

Onkológia
N e m  k is s e j t e s ,  I I - I I I /a  s t á d i u m ú  t ü d ő 
r á k  k o m p l e t t  r e s z e k c i ó j a  u t á n i  p o s z t 
o p e r a t í v  a d j u v á n s  k e z e l é s  r a n d o m iz á l t  

v i z s g á l a t s o r o z a t á n a k  e r e d m é n y e i .
Keller, S. M., Adak, S., W agner, H. és 
m tsai (Dept, of Surgery, Beth Israel 
Medical Center, New York): N. Engl. 
J. Med., 2000, 343, 1217-1222.

Reszekált, nem kissejtes tüdőráknál a 
beteg kilátásait az intrathoracalis me- 
tasztázisok jelentősen rontják. Bár a 
látható tum ort az operáció során eltá
volítják, a legtöbb betegben nyirok- 
csomó-metasztázisok alakulnak ki.

A cikk szerzői random izált vizsgá
latsorozatban, II-III/a stádiumú, resze
kált, nem kissejtes tüdőtumoros betegek
nél hasonlították össze a radioterápiát a 
kombinált kemo-radioterápiával az ad
juváns kemoterápia esetleges előnyei
nek meghatározására. A kontrollcso
port kezelésére a jelenleg széles körben 
használt, recidíva ellen hatásosnak tűnő 
sugárterápiát választották. Az 1991. ápr. 
-  1997. febr. közötti időszakban 121 
intézetben 488 olyan beteget vontak 
be a vizsgálatba, akiknél reszekciós mű
tét történt, a patológiai stádium  II 
(T l-2N lM 0)-III/a  (T1-2N2M0) volt. 
242 beteg radioterápiában (napi 1,8
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Gy, 28 napon keresztül, ossz. 50,4 Gy), 
246 beteg kombinált radio-kem oterá- 
piában (3x120 mg/m2 etoposid+ 60 
m g/m 2 cisplatin, 28 naponként, 4 cik- 
lus+ ossz. 50,4 Gy sugárkezelés az elő
ző protokoll szerint) részesült.

A két csoport kiindulási paraméterei 
(N-status, szövettan, súlyvesztés, nyi- 
rokcsomó-dissectio típusa) között nem 
volt eltérés. A kezelés mellékhatásai 
jelentősebbek voltak a kom binált ke- 
m o-radioterápiás csoportban, a te r
vezett 4 ciklust a betegek 69%-a kap
hatta meg, 4 beteg sepsisben, 1-1 beteg 
pedig pneum onitisben, illetve oeso- 
phagitisben hunyt el. A 488 beteg átla
gos túlélése 44 hónap, a kontroll ra- 
dioterápiás csoportban 39 hónap, míg 
a kombinált kezelésben részesülőknél 
38 hónap volt. A kettő közötti különb
ség nem  szignifikáns. A kontrollcso
portban 53%-ban, míg a kom binált 
kezelésben részesülőknél 56%-ban do
kumentáltak tumorrecidívát. A recidíva- 
mentes időszak a radioterápiás csoport
ban 30,4 hónap, a radio-kemoterápiás 
csoportban 26,1 hónap volt. A különbség 
ezeknél a paramétereknél sem szignifi
káns.

Ezen adatok alapján a szerzőknek 
nem  sikerült az adjuváns kemoterápia 
kedvező hatásait bizonyítani, sem a 
recidívák megelőzésében, sem a túlélés 
javításában. Emellett a kombinált ke- 
mo-radioterápia jelentősebb mellékha
tásokkal jár, a betegek 31%-a nem kap
hatta meg a kemoterápia 4 ciklusát az 
excesszív toxicitás, a kezelés megtaga
dása vagy a betegség progressziója 
miatt.

Az utolsó 2 évtizedben 9 tanulm ány 
foglalkozott a II-III/a stádiumú, resze
kált, nem  kissejtes tüdőrák adjuváns 
terápiájával. Kettő a sugárkezelést, 
kettő a hagyományos kemoterápiát ha
sonlította össze az obszervációval, kettő 
pedig a radioterápiát a kem o-radio- 
terápiával. Bár a tum orm entes túlélést 
m inden kezelési mód növelte, az össz- 
túlélés szignifikáns növekedését egyik
nél sem tapasztalták. Három vizsgálat
ban a cisplatin-bázisú kezelést 6-12 
hónapon keresztül napi, oralis cito- 
sztatikum  szedése követte, ez az ob
szervációval szemben hatásosnak bizo
nyult a túlélés javításában. A terápiás 
ajánlásokba beépítéshez azonban még 
további vizsgálatok szükségesek. Az 
1965-1991 közötti, reszekált, nem  kis
sejtes tüdőtum orok adjuváns kem o
terápiájával foglalkozó 15 vizsgálat- 
sorozat metaanalízise szerint a 
kem oterápia nem javítja a túlélést. A 9,

sugárkezelés hatásosságát vizsgáló ta 
nulmány metaanalízise alapján a III. 
stádiumú betegek túlélését a kezelés 
nem javította, a II. stádium ban pedig 
a lehetséges mellékhatások kerültek elő
térbe. A fenti adatok alapján a szerzők 
szerint az adjuváns kemoterápiát mel
lőzni lehet a klinikai gyakorlatban.

Hajdú Krisztina dr.

Az elhízás és a hypertonia összefüggése 
a vesecarcinoma kockázatával férfia
kon. Chow, W. H. és mtsai (National 
Cancer Institut, Bethesda, MD): N. Engl. 
J. Med., 2000, 343, 1305-1311.

Az USA-ban az összes rosszindulatú 
daganat 2-3%-a vesecarcinoma. A vese 
rosszindulatú daganatainak 80%-a a 
parenchymából kiinduló adenocarci
noma, a többi vesemedence-tumor. Ko
rábbi megfigyelések szerint férfiakon 
az elhízás nem mutat egyértelmű össze
függést a veserák rizikójával. A hyper
tonia viszont kockázati tényező. Kisebb 
beteganyagon történt vizsgálatok szerint
5-10 éve fennálló hypertonia növeli 
az adenocarcinoma gyakoriságát. Nem 
találtak hasonló összefüggést a vese- 
medence-carcinoma és az elhízás, ill. 
a hypertonia között. A dohányzás mind
két daganat gyakoriságát növeli, a vese
medencéből eredőkét kifejezettebben.

A szerzők 25 éves követéses vizsgálat
ban, nagyszámú férfibetegen elemez
ték a fenti összefüggéseket, valamint a 
testsúly, ill. vérnyomásváltozást és a 
vesecarcinoma-rzikó viszonyát.

A svéd biztosítási regiszterből 
1971-1992 között 364 000, legalább 
egy alkalommal vizsgált férfi sorsát 
követték kérdőíves módszerrel 1995-ig, 
ill. elhalálozásukig. A daganatos betegsé
gekről a carcinoma-regiszterből nyertek 
adatokat. A veserákrizikó számításá
ban regressziós analízist alkalmaztak.

A vizsgált személyek átlagéletkora 
a megfigyelés kezdetén 44,2 év volt, 
52%-uk dohányzott. A testtöm egin
dex (BMI) átlaga 24,5±3,1 k g /n f, a 
vérnyomás átlaga 140±18/84±13 Hgmm 
volt.

A megfigyelés során 759 vese-adeno- 
carcinomát és 136 pelviscarcinomát ta
láltak. A dohányos személyekben gya
koribb volt m indkét daganat; az ade
nocarcinom a relatív rizikója 1,3, a 
vesemedencecarcinomáé 1,6 volt. A ri
zikó nagyobbnak bizonyult azokban 
az esetekben, akik folyamatosan do
hányoztak, m int azoknál, akik idő
közben felhagytak a dohányzással.

Pozitív összefüggést figyeltek meg 
a vérnyomás és az adenocarcinom a 
kockázata között. A rizikó a diaszto- 
lés vérnyomás emelkedésével párhuza
mosan fokozódott. 90 Hgmm, vagy 
magasabb diasztolés vérnyomás 
2-szer nagyobb kockázatot jelentett, 
m int a 70 Hgmm-es érték. Kisebb rizi
kófokozódást tapasztaltak 150 Hgmm 
feletti szisztolés vérnyom ás esetében. 
A BMI és a vérnyomás egymástól füg
getlen kockázatot jelentett, s egyiknek 
sem volt befolyása a vesemedencerák 
rizikójára.

A BMI- és vérnyomás-emelkedés 
kockázatot növelő hatása az 50 évnél 
fiatalabb férfiakban volt a legkifeje- 
zettebb. Hatvan évnél idősebbekben 
m ár csekély szerepet töltött be. A magas 
BMI rizikót fokozó hatása a megfigyelés 
első 15 évében érvényesült leginkább, 
a diasztolés vérnyomás-emelkedés ha
tása a vese-adenocarcinom a kockáza
tára pedig az első 5 évben.

A szerzők a BMI és vérnyomás
emelkedés kom binált hatását úgy is 
vizsgálták, hogy kizárták az első 5 év
ben felismert adenocarcinoma eseteit, 
vagyis nem vették figyelembe azokat a 
betegeket, akiknél esetleg tünetmentes 
daganat okozhatta a vérnyomás emel
kedését. E szempont figyelembevételé
vel is azt találták, hogy a BMI és a di
asztolés vérnyomás emelkedésével 
párhuzamosan növekszik az adeno
carcinoma rizikója.

A megfigyelés kezdete után 3 évvel 
megismételt vizsgálatok, amennyiben 
a vérnyomás m eghaladta a kiindulási 
szintet, a daganat kockázatának foko
zódását jelezték. 14 Hgmm diasztolés 
vérnyomás-emelkedés a relatív rizi
kót 2,2-szeresére növelte, míg hasonló 
m értékű csökkenés 0,6-ra mérsékelte. 
Az összefüggés az 5., 6., 10. évben, sőt 
ezt követően is fennállt. A BMI-nek a 
megfigyelés alatt bekövetkezett növe
kedése (annak m értékétől függően) a 
kockázatot 1,6-2-szeresre növelte.

A homogén svéd populációban vég
zett vizsgálatok igazolták, hogy m ár 
mérsékelten emelkedett diasztolés vér
nyomás és BMI nagyobb kockázatot 
jelent vesecarcinomára. Vesemedence
rák vonatkozásában nem találtak hason
ló összefüggést. A vérnyomás csökken
tése a rizikót mérsékelte. A folyamatos 
és korábbi dohányzás mindkét daganat 
kockázatát fokozta.

Holländer Erzsébet dr.
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A z  e m l ő  f i z ik á l i s  v iz s g á la ta  e l f o g a d h a t ó  

a l t e r n a t í v a  a  m a m m o g r á f iá s  s z ű r é s s e l  
s z e m b e n ?  Mittra, I., Baum, M., Thorn
ton, H. és Houghton, J. (Dept. Surgery, 
U niversity College Medical School, 
London W IP 7LD): BMJ, 2000, 321, 
1071-1073.

Az emlőrák ideális szűrővizsgálata csök
kenti a betegség okozta halálozást, 
ugyanakkor ritkán okoz felesleges ria 
dalmat és relatíve olcsó. Az em lőrák
szűrés három  alapvizsgálata -  az em lő 
önvizsgálata, az emlő fizikális vizsgála
ta és a mammográfía -  közül az em lő 
önvizsgálata randomizált vizsgálatok 
szerint nem  csökkenti a halálozást. A 
mammográfia ezzel szemben komplex, 
költséges és csak részben hatékony eljá
rás. A szerzők arra keresték a választ 
tanulm ányukban, vajon az emlő fizi
kális vizsgálata olyan hatékonyan csök- 
kenti-e az em lőrák okozta halálozást, 
m int a m ammográfiás szűrés.

Az angol Nemzeti Egészségügyi Szol
gálat (NHS) 50 és 64 év közötti nők k ö 
zött végzett emlőrák-szűrővizsgálat
nak adatait elemezték. Ennek során 
több m int 1 millió nőt szűrtek és kicsi
vel több m in t 5000 rákot fedeztek fel, 
am inek 60%-a volt > 1 cm invazív rák. 
Ekkora elváltozásokat a fizikális vizs
gálat során is fel kellene fedezni. A 
m am m ográfia során az invazív rákok 
csak m integy 22%-a volt kisebb, m in t 
1 cm: ez annyit jelent, hogy a m am 
mográfia haszna ennek a 22%-nyi da
ganatnak, illetve a bizonytalan szám ú 
in situ ductalis carcinoma felfedezé
sében rejlik. A szerzők vitatják, hogy 
ez a haszon klinikai szempontból jelen
tős lenne. Állításukat két megfigyelésre 
alapozzák. Egyetlen emlőráksejt 30-szor 
osztódik, míg az 1 cm-es nagyságot 
eléri a daganatszövet, azaz a m am m o
gráfia előnye egyetlen osztódási ciklus 
a klinikailag tapintható  daganat felfe
dezéséhez képest. Ugyanakkor Kiérni 
és m tsai vizsgálatai szerint a m am m o- 
gráfiával felfedezett daganatok jobb 
prognosztikai tulaj donságúak, m int a 
fizikális vizsgálattal felfedezettek, minden 
vizsgált tulajdonság tekintetében (nyi
rokcsomó-érintettség, tumordifferencá- 
ció, mitózisszám, tumornekrózis, duc
talis típus, ösztrogén- és progeszte- 
ron-receptorok szám, S fázis frakció). 
A szűrés tehát az alacsony malignitású 
daganatok szűrésére jó.

Az egyetlen vizsgálat, ami a nem  
tapintható emlőrákok szűrésének a be
tegség okozta mortalitást csökkentő ha
tását vizsgálta, a kanadai nemzeti em 

lőrákszűrő tanulm ány volt (CNBSSII). 
A vizsgálatba bevont 50-59 éves nőknél 
évente történt mammográfia és fizikális 
emlővizsgálat, am it gyakorlott és erre 
kiképzett nővérek végeztek (eredm é
nyességük legalább olyan jó, ha nem 
jobb volt, m int a tanulm ányban részt 
vevő sebészeké). Átlagosan 13 évig kö
vették a betegeket, s ennek során nem 
tapasztaltak alacsonyabb emlőrák ok
ozta mortalitást a mammográfiával szűrt 
nők körében, azaz a nem  tapintható 
em lőrákok felfedezése nem  csökken
tette az em lőrákos halálozást. A tanul
mány ugyanakkor rávilágított a komp
lex mammográfiás szűrés hátrányára 
is: három szor annyi esetben történt 
benignus elváltozás biopsziája, m int a 
fizikális vizsgálati karban. A tanulmány 
eredményeit alátámasztják az emlő fizi
kális vizsgálatának elterjedésére létre
hozott Japán Nemzeti Program  adatai 
is, ahol 40%-kal csökkent az emlőrák 
okozta mortalitás azokon a területeken, 
ahol a módszer általánossá vált, a kont- 
rollterületek 3%-nyi mortalitáscsökke
nésével szemben. A kanadai tanulmány 
további erőssége, hogy nem kétévente, 
hanem  évente tö rtén t mammográfia s 
csak olyan nők vehettek részt benne, 
akik beleegyeztek az évenkénti vizs
gálatba, így a szokásos 30%-os non- 
complience okozta adatveszteség el
m aradt.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a jól 
végzett fizikális vizsgálat segít elkerülni 
az indolens, nem invazív rákok szük
ségtelen korai felfedezését és csökkenti 
ezzel a költségeket és a szűrés im pro
duktív részét. Felhívják arra is a figyel
met, hogy a mammográfia alkalmazása 
a fejlődő országokban nem a megfelelő 
szűrési eszköz, annak költségkihatásai 
m iatt. A nőkkel egyfajta partneri vi
szonyt kialakítva együttesen szeretnék 
kidolgozni szűrési stratégiát a jövőre 
nézve. Ennek során tájékoztatták a nő
ket a m am m ográfia és a fizikális vizs
gálat előnyeiről és hátrányairól s nem 
zeti kérdőívet hoznának létre annak 
felmérésére, hogy a nők melyik mód
szert részesítenék előnyben.

[Refi: Hazánk szűkös egészségügyi 
viszonyai között különös jelentősége 
van a tanulmány konklúziójának: nem 
feltétlenül a drága mammográfia al
kalmazása csökkentheti egyedül az em
lőrákos halálozást! Sajnos Magyarorszá
gon a legritkábban végzi az orvosok 
többsége megfelelő módon az emlő
vizsgálatot, ennek megfelelő oktatása 
és számonkérése az egyetemi alapkép
zésfeladata  lenne, de elengedhetetlen

részét kellene képeznie a háziorvos-, bel
gyógyász- és nőgyógyászképzésnek is, hi
szen ezek az orvosok találkoznak a szű
rendő nőkkel a leggyakrabban.]

Tolnay Edina dr.

A z  e m lő r á k o t  t ú l é lő k  e l s ő d l e g e s  g o n d o 
z á s a .  Burstein, H., W iner, E. (Breast 
Oncology Center, Dana-Faber Cancer 
Institute és Dept. Medicine, Brigham 
and Women’s Hospital, Harvard Medi
cal School, Boston, Ma., Egyesült Állam
ok): NEJM, 2000, 343, 1086-1094.

Csak az USA-ban több mint kétmillió nő 
él, akinek az anam nézisében emlőrák 
szerepel. Az emlőrákos nők többsége 
nem  a daganatos alapbetegségben hal 
meg. Az évente mintegy 180 000 újon
nan felfedezett beteg több m int 80%-a 
legalább ötéves túlélésre számíthat. En
nek alapján érthető, hogy ezen betegek 
rendszeres ellenőrzést igényelnek a da
ganat esetleges kiújulásának észlelésére, 
ugyanakkor a daganatellenes kezelés 
számos, hosszú távú mellékhatásával 
is számolnunk kell esetükben, mint 
például a korai menopausa.

A legtöbb recidíva az első öt év során 
várható, melynek tünetei a fogyás, mell
vagy mellkasfali eltérés, állandó kö
högés, cardiopulmonalis tünetek, moz
gásszervi fájdalom lehetnek. A recidívá- 
kat 80%-ban a tünetek vagy a fizikális 
vizsgálat során észlelt eltérések jelzik. 
A belgyógyász az utóbbi során felis
m erheti a lokális recidívát az emlőben, 
a mellkasfalban vagy a nyirokcsomók
ban. A tünetmentes recidívák az összes
nek csak mintegy 15-25%-át teszik ki 
s korai felfedezésük nem javítja a túl
élést. Emlőrákos nők rizikója az ellen
oldali emlőben kialakuló tum orra véve 
0,5-1%, illetve ennél nagyobb, ha a 
beteg 45 évnél fiatalabb, radioterápiá- 
ban részesült, örökölhető vagy famili
áris em lőrákban szenved. A m ammo- 
gráfiának a tünetm entes recidívák és 
az ellenoldali daganatok kiemelésében 
van jelentősége. Az Amerikai Klinikai 
Onkológiai Társaság (ASCO) ajánlása 
szerint az első 3 évben 3-6 havonta, 
aztán 2 évig 6-12 havonta, majd évente 
anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat 
javasolt. Havonta az emlő önvizsgála
ta, évente mammográfia és nőgyógyá
szati szűrés ajánlott. A rutinszerűen 
végzett laboratóriumi vizsgálat, csont- 
szcintigráfia, hasi UH, mellkas-rtg., CT 
nem javasolt.

A lokális szövődmények száma ará
nyos a m űtét extenzív voltával, a ra-
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dioterápia intenzitásával és az adjuváns 
kemoterápia súlyosbíthatja. A betegek 
több m int 10%-ánál emlő-, axilláris 
vagy mellkasfali fájdalom, karduzzadás 
vagy lymphoedema (10-25%), a kar 
mozgásának beszűkülése (8-70%) ala
kulhat ki. Csak 1-10%-ban lép fel cel
lulitis, idegsérülés vagy plexusérintett- 
ség, ellenoldali emlőrák, pneumonitis, 
gyakoribb szívbetegség, bordatörés. A 
betegek kevesebb mint 1%-ánál máso
dik primer tum or (angisarcoma, sar
coma, bőrrák, nyelőcsőrák), vagy arté
riás elégtelenség, illetve tüdőfibrosis 
alakulhat ki.

Az emlőrekonstrukció a betegek leg
nagyobb részének javasolt. A rekonst
ruált emlőben is vizsgálnunk kell a 
noduláris eltéréseket, erythemat vagy 
bőrpírral járó eltéréseket, am ik reci- 
dívát jelezhetnek. Az újabban egyre 
jobban elterjedő és a kevésbé extenzív 
sebészi beavatkozást lehetővé tevő sen- 
tinel-nyirokcsomó-biopszia csökkent- 
heti a jövőben a lymphoedema megje
lenésének gyakoriságát. Megelőzését 
szolgálhatja a m űtött oldali kar védel
me a fertőzésektől, összenyomatástól, 
vérvételtől, hőhatástól és zúzódástól.

A kem oterápia legsúlyosabb késői 
mellékhatásai közé tartoznak a szekun
der leukaemiák és a keringési beteg
ségek. Klinikailag jelentős cardialis de- 
compensatio a standard antraciklin- 
bázisú terápiával kezelt betegek 
0,5-1% -ában alakul ki, hajlam osít rá 
az idősebb kor, az anam nesztikusan 
ismert szívbetegség, az antraciklinek 
nagyobb kum ulatív dózisa és a szív 
besugárzása. Általában a tünetek hó
napokkal később jelentkeznek először, 
a betegeknél EKG-t és echokardiográ- 
fiás vizsgálatot javasolt végeztetni. My- 
elodysplasiás szindrómák vagy acut my
eloid leukaemiák is, bár elég ritkán 
(0,2-1%-ban) kialakulhatnak a kemote
rápiát követően. A leukaemiák általában 
5-7 évvel a kezelést követően jelent
keznek, hajlamosító tényező a nagy- 
dózisú (high-dose) irradiáció és a ré
gebbi, alkiláló ágenseket tartalm azó 
protokollok alkalmazása.

Az adjuváns kemoterápia során gya
kori az átmeneti vagy állandósult ame
norrhoea, ami fiatal nőkben gyakoribb 
jelenség. Az antraciklinekre épülő te
rápiáknál ritkábban észleljük. Alapja 
a csökkent keringő ösztrogén- és pro- 
geszteronszint, illetve az emelkedett 
FSH- és LH-szint. Azoknál a nőknél, 
akik a kemoterápiát követően is menst
ruálnak, gyakoribb a korai menopa- 
usa. Az általánosan alkalmazott ta

moxifen, kevert ösztrogén-agonista és 
-antagonista hatásának köszönhetően 
kipirulást, éjszakai leizzadást, vagina
lis szárazságot és viszketést okozhat. 
A vazomotoros tünetek enyhülhetnek 
a terápia folytatása során, de a dys- 
pareunia, a csökkent szexuális érdek
lődés és a kielégülés perzisztálhat. A 
tamoxifent szedő betegek normálisan 
m enstruálhatnak és teherbe is eshet
nek, de a tervezett terhességet megelő
zően a gyanított teratogén hatás miatt 
hónapokkal előbb be kell szüntetni a 
kezelést. A tamoxifen postmenopausalis 
nőkben hajlamosíthat endometrium- 
carcinomára, de ezek általában korai 
stádium ú és alacsony grade-ű daga
natok. A legtöbb esetben a nőgyógyá
szati vérzés hátterében benignus beteg
ségek állnak a tam oxifent szedő nők 
körében.

Emlőrákos nőkben a korábbiakban 
alkalmazott kem oterápia nem tűnik 
teratogén hatásúnak, de a betegeknek 
általában két év várakozást tanácso
lunk a diagnózist követően. Ez is inkább 
a korai recidívák kivárásának megfele
lően tanácsos, de minden esetben egyéni 
elbírálást igényel. A rekonstrukciós em
lőműtéteket és az emlő besugárzását 
követően csökkenhet a megfelelő szop
tatás esélye, de a nők 25-30%-a képes 
szoptatni, bár többnyire inadekvátan 
és nehezen. A túlélők dönthetnek az 
asszisztált reprodukció alkalmazása 
mellett fertilitási problémáik megold
ására, a nagy beteganyagon végzett vizs
gálatok nem m utatnak  fokozott emlő- 
rák-incidenciát az in vitro fertilizáción 
átesett nők között.

A hormonpótló kezelést kontraindi
káltnak tartottuk az emlőrák kialakulása 
és az ösztrogénszint pozitív összefüggése 
miatt, ez a mai napig szélsőségesen vita
tott témája a kezelésnek. Alkalmazá
sát azért ellenzik a túlélő betegekben, 
m ert a recidívaveszélyt és az esetleges 
halálozást növeli. Ugyanakkor javította 
azonban a mammográfia specificitását 
és szenzitivitását. Alkalmazása egy kicsi 
és válogatott csoportban javasolt, akik
nek jó prognózisú a tumoruk, hosszabb 
ideje recidívamentesek és kifejezett hor
monpótlásra szoruló tüneteik vannak. 
Ezeknél a betegeknél is inkább a hat 
hónapos, átmeneti kezelés javasolt, nem  
pedig a hosszú távú.

Az adjuváns kemoterápia okozta ame
norrhoea 2-7%-os csontsűrűség-veszte
séget jelent, amely hasonló a természetes 
menopausa során megfigyelt mértékűhöz. 
A tamoxifen proösztrogén hatásának 
köszönhetően megőrzi a csontsűrű

séget és csökkenti az osteoporoticus tö
rések gyakoriságát. A biszfoszfonátok a 
kem oterápia alatt vagy után  adva 
megelőzhetik a csontsűrűségvesztést. 
Hasonlóan előnyös a dohányzás elha
gyása, az anyagcserezavarok kezelése, az 
adekvát kálcim- (1000-1500 mg/nap) és 
D-vitamin-bevitel (400-800 NE/nap), 
valam int a megfelelő testmozgás.

A csökkent ösztrogénszint ismerten 
növeli a kardiovascularis betegségek 
gyakoriságát. Az ismert rizikófaktorok 
erélyes és megfelelő kezelése (hyperto
nia, diabetes, em elkedett lipidszintek, 
dohányzásról leszokás) melegen aján
lott. A tamoxifen csökkenti az ossz- és 
az LDL-koleszterin-szintet a postmeno
pausalis nők esetében, de nincs jelen
tős hatással a praem enopausalis nők 
lipidprofiljára, m elynek a jelentősége 
egyenlőre nem ismert. Ugyanakkor nö
veli a thromboemboliás szövődmények 
gyakoriságát, ideértve a mélyvénás 
thrombosis, pulm onalis embólia és a 
stroke előfordulását, jóllehet az ab
szolút rizikó kicsi (0,5%).

A pszichoszociális distressz és prob
lémák jóval intenzívebbek a diagnózist 
és a kezelést követő első évben és idővel 
javulnak. Hajlam osítanak rá az előző
ekben már meglévő pszichoszociális, 
családi vagy házassági stressz, a na
gyon intenzív első reakció a diagnó
zisra és kezelésre, a fiatalabb kor, a 
negatív testkép, a kezelés okozta mel
lékhatások, m int korai menopausa 
vagy lymphoedema. A tanulmányok 
szerint hosszú távon az életminőség 
meglehetősen m agas az emlőrákot 
túlélők között, megközelíti a hasonló 
korú kontroliokét. A túlélők ugyanak
kor a diagnózist követően nagyon sok 
pozitív életaspektust ismernek fel, 
ideértve az optim ista életszemléletet, 
a megújult önbizalm at, célokat és vi
talitást. Az életm ód megváltoztatása 
(zsír és vörös húsok  fogyasztásának 
csökkentése) nem változtatott a m orta
litási arányokon.

A tanulm ány szerzői javasolják, 
hogy az em lőráktúlélők hosszú távú 
gondozásának összetett problémáinak 
megfelelő megoldásában a belgyógyász 
és onkológus szakorvos együttműködve 
segítse a beteget a megfelelő életminő
ségű túléléshez.

Tolnay Edina dr.

E m lő r á k s z ű r é s .  Blarney, R. W., Wilson, 
A. R. M., Patnick, J. (Nottingham City 
Hospital, N ottingham , Anglia): Br. 
Med. J., 2000, 321, 689-693.
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Mivel az emlőrák patogenezise nem  
ism ert, a prim er prevenciótól m a még 
nem várhatjuk  a terápiás eredm ények  
javulását. Az emlőrákos mortalitás csök
kentésére napjainkban a kórfo lyam at 
korai felfedezése tűnik egyetlen lehe
tőségnek. Nem bizonyított, h o g y  az 
emlő klinikai vizsgálata, u ltraszono- 
gráfiája, önvizsgálata a korai diagnosz
tika eredményes eszközei. Ezzel szem 
ben bizonyítottnak tekinthetjük, hogy 
a mammográfiás szűrés mintegy 40%- 
kal képes csökkenteni a szűrésben részt 
vevők m ortalitását.

A szűrési módszernek egyszerűnek, 
olcsónak, könnyen kivitelezhetőnek, jól 
értékelhetőnek kell lennie, a lka lm as
nak arra, hogy kiemelje a betegségben 
szenvedőket és kizárja az egészsége
seket. Feltételezi a magas fokú technikai 
hátteret s az értékelést végzők jelentős 
szakmai tapasztalatát. A m am m ográ- 
fia ma a különböző szervi daganatok  
szűrési m ódszerei közül a legértéke
sebb, amint azt randomizált vizsgálatok 
egyértelm űen bizonyították.

Szerzők részletezik a szűrés szervezési 
vonatkozásait (pontos lakossági lista, 
megfelelő propaganda kifejtése a m am 
mográfiás vizsgálaton való részvételre, 
világos szűrési protokollok, megfelelő 
beutalási rendszer, gyakorlott multidisz
ciplináris szakmai team a szűrés végzésé
re és értékelésére, megfelelő minőségi el
lenőrzés, folyamatos audit létezése).

Kor tekintetében az 50-70 életévek 
közötti populáció szűrését vélik a leg
eredményesebbnek. Az 50-60 évesek 
között 2, 3 évenként tartják o p tim á
lisnak a szűrést. Módszertanilag a két
irányú felvételek végzése mellett tö r 
nek lándzsát. A vizsgálatnak megfelelő 
specificitásúnak és szenzitivitásúnak 
kell lennie. Az 50-52 életévek k ö zö tt 
végzett ún. alap-mammográfiát követő
en 10 000 vizsgálat kapcsán kb. 500-700 
egyént h ívnak vissza pontosabb d iag
nosztika (ismételt mammográfia, ultra- 
szonográfia, fizikális vizsgálat, sz.e. vé- 
konytű-biopszia) végzésére. Ilyen m ó
don 50-60 em lőrákot fedeznek fel, 
ezeknek több m in t 50%-a a patológiai 
feldolgozás so rán  kisebb mint 15 m m  
átmérőjű. Foglalkoznak a tapintható és 
a nem tapintható elváltozások kapcsán 
követendő tennivalókkal, a lokalizá
ciós biopsziával. Rendkívül korrekt m ó
don tárgyalják a szűrés előnyeit, poten
ciális negatív hatásait, a mammográfia 
kockázatának és a szükségtelen biop- 
sziának a kérdését.

[Ref:A  tém a prominens ismerősei
nek egy kiem elendő kézikönyv egyik

fejezeteként írt közleményét mindazok 
figyelmébe lehet ajánlani, akik az emlő
rák diagnosztikus és sebészi problémái
val foglalkoznak.]

Besznyák István dr.

Ortopédia
A  „ n ö v e k e d é s i  f á j d a l o m ”  d ia g n ó z is á 
n a k  a lg o r i t m u s a .  Brinbaum, K. és mtsai 
(Ortopédiai, Gyermekgyógyászati és 
Radiológiai Klinika, Aachen): 
Monatschr. Kinderheilk., 2000,148,876.

A panasz mindennapi volta ellenére igen 
kevés és csak régebbi közlemény ta 
lálható a tém áról. Húsz, 3 és 15 év kö
zötti gyermeket vizsgáltak 1998 m áju
sa és 2000 januárja  között, akiknél 
éjszakai felébredést okozó alsó végta
gi fájdalom jelentkezett, trauma nélkül. 
A panasz fennállásának időtartama 6 
hónap és 6 év volt.

Standard anam nézist vettek fel és 
standard fizikális és eszközös vizsgála
tot végeztek. Mindig vizsgálták a csípő
rotációt is. A vérkép, a gyulladásos la- 
boijelek, az anyagcsere-paraméterek, a 
reumafaktorok, a Salmonella-, a Yersi
nia-, a Borrelia-, a Chlamydia-, a 
Campylobacter-fertőzöttség vizsgálata 
történt. Magspintomográfiát (NMR) és 
megfelelő rtg-vizsgálatot végeztek.

A térd körüli (comb alsó vége, a tibia 
felső harmada táji) fájdalom általá
ban hetente 2-3 éjszaka lép fel, de más
nap a gyermek teljesen fájdalommen
tesnek, fizikailag aktívnak mutatkozik. 
Fizikális eltérés két gyermeken volt 
észlelhető, egyiknél az egyoldalúság 
tűnt fel és nála subtrochantericus os
teoid osteomát találtak, a másikon hő
emelkedések és ízületi duzzanat vezette 
be a juvenilis rheum ato id  arthritist. 
Négy gyermeken az IgE there Borreliára 
utalt, kettejükön ezt a specifikus antitest 
igazolta. A húszból négy esetben találtak 
gyógyítandó betegséget a „növekedési 
fájással” jelentkezettek között.

Elkülönítendők a csípőtől induló 
panaszok (dysplasia, luxatio, coxitis 
fugax, Perthes, epiphyseolysis cap. fern.), 
a térd elváltozásai, am elyek duzzanat 
nélkül járnak (Schlatter, Sinding-Lar- 
sen, patellaluxatio, osteochondrosis dis
secans). Térdduzzanattal is jár a Borreli- 
osis, a rheumatoid és a szeptikus 
arthritis, a fraktúra. A lábszárat érinti 
a stresszfraktúra, a Köhler, a talus osteo- 
chondrosisa és a lábboltozat nagyfokú 
deformitásai. A jóindulatú csonttumo
rok az osteoid osteoma, a cysták (eset

leg aneurizmával), a fibrosus dyspla
sia, az exostosis, a histiocytosis X, a 
fibroma. Rosszindulatúak a sarcoma, 
a Ewing-sarcoma és a leukosisok.

Két életkori csúcs mutatkozik a pa
naszok jelentkezésében: a 3-5. és a 8-12. 
év közötti szakasz. A panasz gyakori
ságát 4 és 34% közöttire teszik.

Az oka biztosan nem  ízületi eltérés. 
Legvalószínűbb, hogy a lágyrészek rela
tíve rövidebbek, m int a gyorsan nö
vekvő csont, de felmerül a csont idő
leges „fáradása”, a scoliosis vagy egyéb 
m iatt fennálló túlterhelés és pszicho- 
gén szomatizáció is.

Ha az első vizsgálat alkalmával nem 
találunk fizikális eltérést a típusos 
anamnézissel jelentkező gyermeken, 
4 hetente kontrolláljuk. Ha bármely 
morfológiai vagy funkcionális eltérést 
találunk, labor- (Borrelia, rheum a
toid) és rtg-vizsgálat, ezek kórjelző 
volta esetén a specifikus vizsgálatok, il
letve terápia indokolt.

Ha egyéb betegség kizárható, a fekvő 
nyugalom és az enyhe masszírozás siet
teti a fájdalom múlását. Ha m ár nem 
fáj a gyermek lába (m ásnap), nem kell 
korlátozni a mozgását.

Apor Péter dr.

Radiológia
A z  o p t im á l i s  f r a k c ió  m e g á l la p í t á s á r a  
t e t t  l é p é s e k  p r o s z t a t a r á k  k ü l s ő  b e s u 
g á r z á s á n á l .  Brenner, D. (Center for 
Radiological Research, Columbia 
University, New York, NY, USA): Int. 
J. Radiation Oncology Biol. Phys., 
2000, 48, 315-316.

Az utóbbi időben egyre növekszik a 
prosztatarák miatt besugárzott bete
gek száma, a betegek egyre fiatalabb 
korban  részesülnek sugárkezelésben, 
így sürgős szükség van az optimális 
sugárterápiás eljárás m eghatározásá
ra. Ebben az irányban m ár történtek 
jelentős lépések a dóziseloszlás javításá
ra, a konformális és intenzitás-modulált 
sugárkezelésre, valamint a brachythe- 
rapiára. Kevesebb figyelmet fordítottak 
azonban az egyes frakciók nagyságának 
megállapítására, ill. az új besugárzási 
m etodikák és technikák alapján a dozí- 
rozás ismételt átgondolására. A besu
gárzási protokollok nagy része a 1,8-2,0 
Gy frakcióval dolgozik, jóllehet újabban 
jelentős eredményekről szám oltak be 
a hiper- és hipoffakcionálással. Annak, 
hogy kisebb figyelmet fordítottak a ff ak- 
cionálás kérdéseire, részben az is oka
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lehet, hogy többnyire lassan növő da
ganattal állunk szemben, melynél az 
átlagos kezelési idő nem tekinthető fon
tos tényezőnek. A frakcionálás kulcs
szerepe abban is megnyilvánul, hogy 
előrelátható-e a kezelés eredménye, a 
daganat elpusztítása és a késői következ
mények között. A frakcionálás jobban 
megvédi a későn reagáló ép szövete
ket, m int a daganatot, m ert ez utóbbi
ak sugárhatásra általában korán rea
gáló szövetekként viselkednek. A 
lineár-quadratikus modell nyelvére le
fordítva, a frakcionálás jobban meg
kíméli a későn reagáló szöveteket (ala
csony a /ß  arány), m int a korán reagá
ló, többnyire daganatos szöveteket 
(magas a /ß  arány). Azt viszont m ár 
régen tudjuk, hogy a prosztatadaga
natokban rendkívül alacsony a sejt
ciklusban részt vevő, osztódó sejtek 
száma, ugyanakkor igen nagy az alvó, 
külső ingerre a ciklusba kerülő sejtek 
aránya. A sugárterápia célja tehát a 
sejtciklusban részt vevő és azon kívüli 
prosztatasejtek elpusztítása. Ebben az 
esetben azonban a frakcionálásban be
következő változásokra a prosztata ké
sőn reagáló szervként viselkedik, így 
azonban elvész a frakcionálás növelé
sének előnye. Ezt tám asztják alá azok 
a vizsgálatok, melyek szerint a magas 
dózisszolgáltatású („high-dose-rate”) 
prosztata-brachytherapia ugyanolyan 
hatású, mint az alacsony („low-dose- 
rate”), m ert a tum or/ és a körülötte 
lévő későn reagáló szövetek a frakcio
nálás változására egyformán visel
kednek. Ezt a felfogást újabban meny- 
nyiségileg is ki lehet fejezni, a proszta
tatum orokra jellemző, a klinikai 
adatokból levezethető átlagos a /ß  ér
ték, mely ténylegesen jellemző a késői 
reagálású szövetekre: 1,5 Gy.

Hasonló következtetést lehet levon
ni egy újabban közzétett vizsgálatból, 
melynek során prosztatarák külső be
sugárzása után kiegészítő („boost”), 
HDR (high-dose-rate) brachytherapiát 
végeztek, 3x6 Gy, vagy 2x9 Gy dózis
sal. Az imént m egadott 1,5 Gy a /ß  ér
ték mellett a 2x9 Gy szignifikánsan 
jobb eredményt adott, m int a 3x6 Gy, 
a tum orkontroll 96% versus 70% 3 év 
alatt, p=0,002, megfelelően az alacsony 
a /ß  értéknek.

Mit jelent mindez a prosztatarák 
külső besugárzását illetően? Alapvetően 
egy későn reagáló célszövet (a prosz
tatatum or), melyet körülvesz a rectum 
és a vesica urinaria, melyek egyaránt 
m utathatnak korai és késői morbidi
tást. Ha tehát hipofrakcionálunk, azaz

kisebb számú nagy frakciókkal sugár
zunk, a tumor elpusztítása és a késői 
morbiditás azonosan következik be, azaz 
kevesebb nagy dózisú frakció, ugyan
azon daganatpusztítás mellett, nem nö
veli a késői hatást.

Mivel a korai következmények ke
vésbé ffakcionálás-érzékenyek, a tumor
kontroll és a késői következmények adott 
szintjén, a hipofrakcionált besugárzás
tól kevesebb korai morbiditás várható. 
Bár a korai következmények általában 
nem dóziskorlátozóak, a korai geni- 
tourinalis és gastrointestinalis hatások 
szignifikáns csökkenése igen előnyös 
a beteg részére.

Egybevetve a standard külső prosz
tatabesugárzást: 36x2 Gy = 72 Gy és a 
hipofrakcionált, 19x3 Gy = 57 Gy be
sugárzást a prosztatára és a környező 
ép szövetekre, az elmondottak alap
ján mind a tumorkontroll, mind a késői 
hatások vonatkozásában azonos hatás 
várható. A kora következmények szem
pontjából azonban, a hipofrakcionált 
besugárzás 62 Gy/2 Gy frakcióval azo
nos, amely, összehasonlítva az eredeti 
72 Gy/2 Gy frakcionálással, jelentős 
morbiditáscsökkenést jelent. A számí
tásokat 1,5 Gy prosztatatum or, 1,5 Gy 
késői reagálású szövetek és 10 Gy korai 
reagálású szövetek a /ß  értékére végez
ték, így az elv addig marad érvényben, 
míg a prosztatatum or a /ß  értéke, a 
késő reagálású szövetével összehason
lítható.

Összefoglalva, mivel a prosztatarák 
sugárkezelésének dózisszolgáltatási ered
ményei igen biztatók, hasonlóan ígére
tesek a sugárbiológiai alapon végzett, 
a besugárzandó területre jellemzően 
„szabott” frakcionálási eljárások alkal
mazása. A prosztatarák hypofrakcionált 
besugárzása: 1. a standard frakcioná
lással azonos eredményt ad, 2. a beteg 
számára sokkal kevesebb korai panaszt 
okoz, kevesebb az akut m orbiditás és 
3. a rendelkezésre álló sugárforrásokat 
sokkal kevésbé terheli meg.

[Refi: Fenti, talán nem a legjobban 
kiválasztott dolgozat ismertetésével két, 
a sugárterápia vonatkozásában alapve
tően fontos tényre szerettem volna rá
mutatni. Egyrészt arra, hogy az egyszeri 
és az összdózis kiszolgáltatásának mód
já t a frakcionálási, számos tényező be
folyásolja. Ilyen például az ép szövet 
sugárérzékenysége, melyből a daganat 
kiindul, a daganat szövettani szerkezete, 
a környezetében lévő ép szervek-szöve- 
tek sugárérzékenysége, oxigén- és vér
ellátottsága, a sugárzás minősége stb. 
A másik, a sugárterápiában alapvető

szerepet játszó tényező, a sugárzás bio
lógiai hatása, mely ugyancsak számos 
adattól függ. A betegágy mellett mindez 
csak nehezen vehető figyelembe, többek 
között ezért dolgozták ki a biológiai 
válaszreakció kvantitatív meghatáro
zására a lineáris dózis koefficiensből (a) 
és a dózis négyzetének koefficienséből 
(ß) álló képletet: Hatás =) d  +  ß d2. Az 
a  és a ß  relatív értéke határozza mega 
sejtek túlélésének valószínűségét: minél 
nagyobb az a  értéke, anná l lineári- 
sabb alacsony dózisoknál a válasz, a 
céltérfogat annál kevésbé érzékeny a 
frakcionálás módjára. Ha az a  értéke 
a {Phoz viszonyítva kisebb, a túlélési 
görbe annál „görbébb” lesz és a frakci
onálás hatása lényegesen kifejezettebb.]

Gyenes György dr.

Prim eren a rekesz felett kiinduló 
M A L T -lymphoma: term észetes kórle
folyás és a terjedés irányai. Zhonxing, 
L. Chul, S. A. és mtsai (D epartm ent of 
Radiation Oncology, Lym phom a and 
Pathology, The University o f  Texas M. 
D. Anderson Cancer Center, Houston, 
TX„ 77030,1515 Holcombe Blvd., USA): 
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 
2000, 48, 399-403.

A „mucosa-associated lym phoid tissue 
(MALT)” lymphomák többnyire a gast
rointestinalis traktusból (GI) indulnak 
ki, de számos egyéb szerv nyálkahár
tyájából is eredhetnek: em lő, tüdő, 
húgyhólyag, szem kötőhártyája, vese, 
máj, bőr, nyálmirigyek, pajzsmirigy 
és csecsemőmirigy. A prim er GI kiindu
lási MALT lymphomás betegek 9-29%- 
ánál fordul elő nem-GI lymphoma, arról 
azonban nincsenek ism ereteink, hogy 
a rekesz feletti MALT lym phom ás be
tegeknél milyen gyakorisággal fordul 
elő szimultán GI lym phom a.

Szerzők 39 beteg adatait értékelték, 
akik 1991 és 1997 között jelentkeztek 
az M. D. Anderson Cancer Centerben. 
Rekesz felettinek akkor m inősítették 
a folyamatot, ha a kórkép  első lokali
zációja a rekesz felett volt, vagy a be
teg fő panaszai e terü letre lokalizálód- 
tak. Valamennyi betegnél „low grade” 
B-sejt lym phom át állapították meg 
szövettani vizsgálattal. A tünetek a 
következőképpen oszlottak meg: tumor: 
36, gyomor-bél tünetek: 2, központi 
idegrendszeri tünetek: 1. Társult be
tegségek: Sjögren-szindróma: 5, kolla
gén-ér betegség: 1, egyéb rosszindula
tú daganat: 6. A gyomor-bél rendszer
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kivizsgálása során 4 betegnél észleltek 
H elicobacter pylori-fertőzést, de kö 
zülük csak 1 betegnél volt kim utatható 
gyom or MALT-szindróma.

A kezelés 14 betegnél kizárólagos 
kemoterápia, 9 betegnél kombinált sugár
kemoterápia, csak sugárkezelés 10 beteg
nél volt. A többi betegnél vagy csak 
antibiotikus kezelés történt, vagy biop- 
szia után  a beteg kívánságára további 
kezelés nem  történt. A leggyakrabban 
alkalmazott kom binált kem oterápia: 
cyclophosphamid, doxorubicin, vincris- 
tin, prednisolon és bleomycin (CHOP- 
Bleo) volt, de végeztek m ethotrexat-, 
ifosfamid-, mitoxantron- és etoposid- 
tarta lm ú kezelést is. A sugárkezelést 
átlagban 39,6 Gy (24-50,4) dózissal vé
gezték, 1,8-2,0 Gy napi frakciókkal.

A 6 egyéb rosszindulatú daganatot 
a MALT előtt észlelték és kezelték, a 
MALT kórismézésekor klinikailag mind 
tum orm entes volt. Lokalizáció szerinti 
megoszlásuk (MALT előtt): angiosarco
ma: 1, vastagbélrák: 2, kétoldali emlőrák: 
1, veserák: 1, paraganglioma: 1. Ugyan
ezen betegek MALT-lokalizációja: kötő
hártya, szájüreg és négy parotis kiindulá
s a  A többi MALT-szindrómás beteg 
primer lokalizációja: nyálmirigy: 11, 
szemüreg lágyrésze: 10, tüdő: 9, szájüreg: 
3, garat: 2, Waldeyer-gyűrű: 2, gége, sup
raglottis: 1, emlő: 1, agy és agyhártyák: 1.

Kettő kivételével valamennyi beteg 
életben volt az átlagos 39,3, hónapos 
követési idő alatt. Egy beteg szívbe
tegségben, egy veseelégtelenségben halt 
meg. Az ötéves statisztikai átlagos túl
élés és a progressziómentes túlélés 
97,4%, ill. 83% volt. A 36, kem oterápi
ában részesült beteg közül csupán 
kettő nem  reagált a kombinált kemote
rápiára. Ebben az esetben I. stádium ú, 
tüdő kiindulású MALT-beteget része
sítettek m ethotrexat-, ifosfamid-, m i
toxantron- és etoposid-kezelésben 
(MINE). A hat ciklusban megismételt 
kezelésre nem reagált, de utána 2,5 évig 
követve, a tüdőelváltozás nem progre- 
diált és m ásutt sem jelentkezett daga
natos áttét. Komplett remissziót (CR) 
36 betegnél észleltek az első kezelés 
után, 4 betegnél következett be prog
resszió, közülük 2-nél a gyomorban. 
Salvage-kezelést, más kemoterápiás 
kombinációval 4 betegnél végeztek, ez
3-nál eredményes. A két, gyomorba 
progrediáló MALT közül a kórisme 
felállításakor végzett nyelőcső-gyomor— 
duodenum-tükrözés, biopsziával együtt 
negatív volt, a másik betegnél ilyen 
vizsgálat nem  történt. Betegeik közül 
a kezdeti stádiumbeosztásnál 16-nál

végeztek nyelőcső-gyomor-duode- 
num- + szövettani vizsgálatot, közülük 
négynél ta lá ltak  a gyomorban MALT 
lym phomát, az extragastricus mellett. 
Jóllehet a teljes nyelőcső-gyomor-duo- 
denum-vizsgálatok száma kevés volt, 
a 25%-os szim ultán  fennálló gyomor 
MALT felhívja a figyelmet, hogy az 
extragastricus MALT-nál célszerű a tel
jes felső gyomor-bél traktus átvizsgálá
sa. Magas volt betegeik előző daganatos 
megbetegedési aránya: 15,4%. Az iro
dalomban Zucca és m unkatársai szá
moltak be hasonlóan magas szimultán 
daganatelőfordulásról, 83 betegnél a gyo
mor MALT mellett 24, különböző rák
lokalizáció fordult elő, közülük 5-öt a 
MALT előtt, 12-t vele egyidőben, 7-et a 
gyomor MALT után diagnosztizáltak. 
Du és m unkatársai szerint mind az ala
csony, mind a magas malignitású gyo
mor MALT-betegeknél gyakori a 
p53-abnormitások előfordulása. Más 
szerzők gyakori kromoszómaeltérésekre 
hívják fel a figyelmet MALT-betegeknél. 
így a betegek 60-70%-ánál a 3-as kromo
szóma trisomiája, kromoszómatranszlo- 
káció (11; 18) a betegek 33%-ánál fordul 
elő, de beszámoltak szomatikus hiper- 
mutációról és antigénszelekcióról is.

Többen számolnak be a Helicobacter 
pylori szerepéről a gyomor MALT kelet
kezésében, amit alátámasztanak az anti
biotikumok eredményességével szerzett 
tapasztalatok. A nem  Gl MALT-szin
drómánál azonban más a helyzet, hár
mas antibiotikum-kezelés 7 beteg közül 
csak 1-nél m utato tt eredményt. Ennek 
alapján azt feltételezik, hogy míg a gyo
mor alacsony malignitású B-sejt MALT 
lymphomájánál a bakteriális fertőzés 
gyakori kísérő, addig a nem GI eredetű 
MALT lym phom ánál ez valószínűleg 
nem m utatható ki.

Vizsgálataik alapján úgy vélik, hogy 
a supradiaphragm aticus MALT lym
phoma jó prognózisú betegség. A be
tegek kivizsgálásánál ajánlott a gyomor 
rutin ellenőrzése, m ind az első diag
nózisnál, mind az esetleges recidívánál.

Gyenes György dr.

P r o s z t a t a b i o p s z i a  s u g á r k e z e l é s  u t á n .  
V a ló j á b a n  m i  a  j e l e n t ő s é g e ?  4 9 8  b e t e 
g e n  n y e r t  t a p a s z t a l a t o k .  Crook, J. és 
mtsai (Departments of Radiation On
cology and Biostatistics, Princess 
Margaret Hospital, University of To
ronto, Ontario, C anada, M 5 G 2 M 9.): 
Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 
2000, 48, 355-367.

A sugárkezelés utáni prosztatabiop- 
sziák számos problémát vethetnek fel. 
Téves negatív eredmény rossz helyről 
végzett mintavételt, téves pozitív el
húzódó tumorregressziót, bizonytalan 
eredm ény kétséges életképességű rezi- 
duális tumort jelezhet. Mindezen jelen
ségek elég gyakran észlelhetők.

A kanadai (Toronto, Ottawa) és sza- 
ud-arábiai (Jeddah, King Abdul Aziz 
University) klinikuscsoport 1987-1996 
között, 498 betegen végzett sugárkeze
lés u táni követéses vizsgálatokról szá
mol be. A sugárkezelést 18-MV foto
nokkal, lineáris akcelerátorral végezték, 
CT-alapú dózistervezéssel, négymezős, 
ún. „box” technikával. Kis kiterjedésű, 
jól differenciált, nyirokcsomó-negatív 
tum oroknál a besugárzott térfogat a 
p rosztatát és a vesicula seminalisokat 
foglalta magában, előrehaladottabb da
ganatoknál az első nyirokcsom ó-lán
colat, a sacroiliacalis ízület alsó széléig 
terjedően a kezelés első fázisában 45-46 
Gy dózissal sugározták be. A vesicula 
seminalisok, ha klinikailag nem voltak 
érintettek, 50 Gy, a prosztata m inim á
lisan 65 Gy (átlagban 66 Gy) dózisban 
részesült, 61/2 hét alatt. A konformális 
sugárterápiát 1995-ben vezették be, de a 
dózist nem  emelték.

A betegek követése során transrecta- 
lis ultrahanggal (TRUS) vezérelt prosz- 
tatabiopsziát végeztek, melyet a sugár- 
kezelés u tán  12-18 hónappal kezdtek 
el. A betegek klinikai stádium  szerinti 
megoszlása a következő volt: T lb: 46; 
Tlc: 50; T2A: 115; T2b/c: 170, T3: 108; 
T 4 :11; Tx: 1. Gleasson grade-beosztás 
szerint: Gleasson 2-4: 28%; 5-6: 42%; 
7:18%; 8-10: 12%. A betegek közül 71 
halt meg, 26 prosztatarákban, 45 beteg 
egyéb okból. Staging során medencei 
lym phadenectom iát 26 betegnél vé
geztek, a stádiumbeosztás a UICC
1992-ben elfogadott TNM-klasszifi- 
kációja alapján történt. A klinikai 
gradinggel szemben 20% Gleasson 2-4 
(kiin.: 28%); 31% Gleasson 5-6 (kiin.: 
42%); 13% Gleasson 7 (kiin.: 18%); 
9% Gleasson 8-10 (kiin.: 12%). Jól dif
ferenciált volt a daganatok 35%-a, 
mérsékelten differenciált 49%, 10% 
differenciálatlan. Helyileg tum orm en
tes 5 év után Tlb: 78%, Tlc: 76%, T2A: 
60%, T2b/c: 55%, T3:30% és T4: 0%.

Ha a biopszia reziduális daganatot 
m utatott ki, de a PSA-érték fokozatosan 
csökkent, a biopsziát 6-12 hónap 
múlva megismételték. A 498 betegnél 
összesen 978 biopszia történt. Az első 
biopszia átlagideje 13 hónap, a m áso
diké 28 hónap, a harmadiké 36 hónap,
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a negyediké 55 hónap volt. A betegek 
34%-a részesült hormonkezelésben a 
sugárterápia előtt. A bizonytalan („in
determinate”) biopsziák száma az idő
vel csökken, az első biopsziánál: 33%, a 
m ásodiknál 24%, a harmadiknál: 18%, 
a negyediknél: 7%. A bizonytalan ered
ményű biopsziák 30%-ában a beteg kli- 
nikailag tum orm entessé válik (NED = 
No Evidence o f Disease), 18%-ánál helyi 
recidíva m utatható ki és 34%-ánál, a 
megfigyelési idő alatt, megmarad az 
„indeterm inate” biopsziás status.

A szérum PSA-szintjét illetően a be
tegeket négy csoportba osztották: 1. 
PSA: <5,0 ng/ml; 2. PSA: 5,1-10 ng/ml; 
3.10,1-20,0 ng/ml; 4. PSA: >20,0 ng/ml. 
Kezelés előtti <5,0 ng/ml PSA-értéknél 
a betegek 90%-a 5 év után tum orm en
tes volt, 5,1-10 ng/ml kezdeti szintnél 
62%, 10,1-20,0 ng/m l között 26%, a 
20,0 ng/ml-nél magasabb kezdeti érték
nél mindössze 18% volt tum orm entes 
5 év után. Véleményük szerint a PSA 
kitűnő biokémiai m arker a sugárkeze
lés utáni prosztatastatus felmérésénél, 
de nem tud különbséget tenni helyi és 
távoli kiújulás/recidíva között. A stan
dard, szerzők által is végzett, sugárke
zelés után, többségben helyi recidívák 
m utathatók ki, a vizsgált beteg
csoportban mindössze 7% volt az izolált 
távoli áttétek aránya, további 12% „bio
kémiai hiba”, negatív biopsziával, míg 
27%-nál volt kimutatható helyi tum or
maradvány. Szerzők protokolljában a 
„biokémiai tumormentesség” statusát 
az ASTRO 1997-es konszenzus irányvo
nalának megfelelően állapították meg. 
Ennek megfelelően a megkívánt PSA- 
érték a prosztata besugárzása után je
lentősen a laboratórium i normál érték 
alatt van, de a gyógyulást az esetleges 
maradványtól egyértelműen elválasztó 
küszöbérték nem állapítható meg. 
A PSA-érték stabilitása a tum or
m entes állapot legbiztosabb indikáto
ra, ez azonban 2-3 mg/ml feletti érték
nél ritkán m utatható ki.

A sugárhatásra vonatkozóan utalnak 
egy 1997-es publikációra, mely szerint 
ugyanazon biopsziás anyagban a prosz
tata 30%-ban tartalm az, a sugárhatás 
különböző fokát m utató szövettani 
képet. A prosztatarák ismerten több- 
gócú és a különböző daganatklónok 
eltérő imherens sugárérzékenységet 
m utathatnak. Negatív biopsziák utáni 
késői recidívák új prim er tum orként 
jelentkezhetnek, vagy m ár előzetesen 
meglévő intraepithelialis gócból (PIN), 
vagy de novo. A sugárterápia utáni 
prosztatabiopszia hasznos lehet új eljá

rások kidolgozásában, például a dózis 
emelése, brachytherapia és hormonke
zelés kombinálása. A helyileg perzisz- 
táló, vagy recidiváló daganatok biopszi
ával, a klinikai tünetek fellépése előtt 
kimutathatók. Ennek ellenére, végzésük 
a rutin betegkövetésben nem  javasolt. 
Ha emelkedett PSA-szint m iatt a beteg 
androgéndeprivációs kezelésben része
sül, a helyi vagy távoli kiújulás kérdése 
kevésbé jelentős, ha azonban helyi radi
kális beavatkozás (prostatectomia) jön 
szóba, úgy a helyileg recidiváló, vagy 
maradványdaganat kimutatása a terve
zett salvage-beavatkozás előtt feltétlenül 
elvégzendő. Igen lényeges a biopszia 
idejének megválasztása, legbiztosabb 
eredmény 24-36 hónappal a sugár- 
kezelés után várható. A bizonytalan, 
de kifejezett sugárhatást m utató  bi
opsziák idővel határozattabb képet 
m utatnak, vagy biológiailag inaktívak 
maradnak, azonban önálló entitásként 
a betegeket követni kell, nem szabad 
negatívnak tekinteni. Jelentős részük 
ui. hosszabb követési idő után  prog- 
rediálni fog. A reziduális daganatok 
biológiai aktivitásának megítélésében 
immunhisztokém iai vizsgálatok is se
gítséget nyújthatnak.

Gyenes György dr.

Tüdőgyógyászat
Az anaerob pleuropulmonalis fertőzé
sek laboratórium i diagnózisa. Verma, 
P. (Clinical Microbiology 1173 Jelke, 
Rush Presbyterian St. Lukes Medical 
Center, 1653 West Congress Parkway, 
Chicago, IL 60612, USA): Semin. 
Respir. Dis., 2000,15, 114-118.

Az oropharyngealis rendszer nyálka
hártyájának kb. 90%-án anaerobok ko
lonizálnak. Ha az alvás idején történő 
aspiráció alkalmával kis mennyiségű 
baktérium  kerül a mély légutakba, azt 
az egészségesekben jól m űködő fizio
lógiás clearence mechanizmus felszá
molja, nagyobb mennyiségű aspirátum 
esetén azonban ez a mechanizmus már 
nem hatékony. Az aspiráció után bekö
vetkező fertőzések súlyossága a szervezet 
védekezőképességétől és az aspirátum 
nagyságától függ. Anaerob infekcióra 
prediszponál még számos körülmény: 
öntudatlan állapotok, rossz szájhigié- 
ne, fogászati betegségek, krónikus felső
légúti fertőzések, de a betegség hema- 
togén vagy transdiaphragmaticus úton 
is terjedhet. A betegség klinikai képe

lehet akut tüdőgyulladás, vagy k rón i
kus formák: nekrotizáló pneumonia, 
tályog, empyema. A diagnózis a klinikai 
képen, valam int a rtg.- és m ikrobioló
giai leleteken alapszik.

Az anaerob fertőzések általában poli- 
mikrobás (kevert aerob-anaerob, több 
anaerob) infekciók. A leggyakoribb an
aerob patogének a Peptostreptococcu- 
sok, Bacteroides melaninogenicus és 
Fusobacterium nukleatum. Az aerobok 
közül legtöbbször aspirált baktériumok: 
Klebsiella species, Staphylococcus au
reus, Streptococcus species és Haemo
philus influenzae. Az anaerob Gram- 
negatív pálcák egyharmada béta-lak - 
tam ázt termel.

A laboratóriumi diagnózis felállításá
hoz a vizsgálat anyagot (mellkasi folya
dék, transtrachealis és transthoracalis 
aspirátum , bronchológiai ú ton  védett 
kefével vett anyag) azonnal, nagy kö
rültekintéssel, megfelelő transzporter- 
ben -  szigorúan anaerob körülm ények 
között -  kell a m ikrobiológiai labora
tórium ba eljuttatni. A nnak ellenére, 
hogy a köpet nem ideális anyag az anae
rob fertőzés kórismézésére, a praxisban 
mégis ezt választják leggyakrabban, mi
vel az anyag noninvazív módon, olcsón 
nyerhető. Először m eghatározzák a 
vizsgálati anyag sejtösszetételét, majd 
-  ha a köpet mélylégúti eredetűnek bizo
nyult -  a Gram-szerint festett kenetben 
látható baktérium ok m orfológiája és 
szám a alapján az aktuális fertőzés oka 
gyakran megállapítható. A tenyész
tést megfelelő táptalajon, anaerob kö
rülm ények között kell végezni. A kite
nyésztett baktérium  Gram-festése és 
aerotoleranciájának m eghatározása 
után az identifikálást a tenyészet jel
lemzői és biokémiai vizsgálata alapján 
kell elvégezni.

Az oki diagnózis felállításának ne
hézsége m iatt az anaerob fertőzéseket 
általában empirikusan kezelik és a te
nyésztés, illetve a gyógyszerérzékenység 
vizsgálata nem rutin. A gyógyszerér
zékenység m eghatározása akkor indi
kált, ha rezisztencia kialakulására van 
gyanú, illetve a beteg állapota súlyos, 
vagy hosszas kezelés valószínűsíthető, 
valam int, ha a tájékoztató adatok nem 
adnak használható információt az anti
biotikum megválasztásához. Feltétle
nül ajánlják azonban a laboratórium i 
helyzet rendszeres monitorozását, vala
m int az új antim ikrobás szerek teszte
lését.

Károlyi Alice dr.
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Nagyadagú intravénás m agnézium  
adása  akut asztmában gyermekeknek.
Ciarallo, L. és mtsai (Brown University, 
Rhode Island Hosp.): Arch. Pediatr. 
Adolesc. Med., 2000,154, 976.

Felnőtteken nem tapasztalták az iv. 
ado tt magnézium kedvező hatását, de 
gyermekeken a szerzők korábbi ta 
pasztalata 25 mg/kg m agnézium m al 
kedvező volt. A hatás dózisfüggőségé
re közben napfényre kerültek adatok, 
így a 40 mg/kg 20 pec alatt, 100 ml só
ban beadott magnézium hatásosságát 
m érték  a kontroll sóinfuzióval szem
ben. A sürgősségi ellátásra érkező 6-18 
éves betegek előbb 3 puff albuterolt és 
ip ratropium ot kaptak s ha nem  javult 
a peak flow értékük és 70% alatt maradt, 
2 mg/kg metilprednizolont kaptak. Akik 
nem  voltak lázasak, nem kaptak előtte 
teofilint, random  m ódon a m agnézi
um- vagy a kontrollcsoportba kerültek. 
A peak flow m onitorozásán kívül a 
magnézium szintet, az ínreflexeket, a 
vérnyomást, az asztma-score-t követték 
az infúziót követő másfél órában is. 
16 m agnézium ot és 14 placebot kapó 
személy adatai igazolják, hogy a hörg- 
tágítók tekintetében egyforma kezelés 
m ellett a magnézium roppant meg
győző m értékben javította, illetve nor- 
malizálta az asztmás tüneteket, a spi- 
rogram ot. A Mg szérumszintje 0,6-ról 
1,47 m m ol/l-re nőtt a kezeiteken és 
semmiféle mellékhatást nem  tapasz
taltak.

A m agnézium ot gyors, hatékony, 
m ellékhatás nélküli hörgtágító szernek 
ítélik m eg gyermekeken, amely áth i
dalja a szteroidhatás kifejlődéséig el
telő néhány  órát.

Apor Péter dr.

N ebuhaler használata a városi gyer
mekek között. Butz, A. M. és mtsai 
(Johns Hopkins Univ., Baltimore): Arch 
Pediatr. Adolesc. Med., 2000.154, 984.

Telefonon értek el 686, 5-12 éves, 
afroamerikai asztmás gyermeket, akik 
(szülei) asztma-nevelési-tanácsadási 
programban már vettek részt és megér
deklődték az antiasztmatikumok beszí- 
vásának módját. Az asztmások egyhar- 
mada használja rendszeresen a nebuha- 
lert, 45 százalékuk otthonában van 
nebulizer. A meglepő, hogy a használók 
jelentősen gyakrabban és hosszabban 
voltak kórházban, gyakrabban szorultak 
elsősegélyre, többet hiányoztak az iskolá
ból, tehát, hogy a nebulizer használata

nem járt együtt enyhébb tünetekkel. 
K ortikoszteroidot a használók 15, a 
nem használók 8 százaléka inhalált 
rendszeresen -  ez mindkét csoportban 
indokolatlanul alacsony. A m int az 
ajánlásokban szerepel, az alacsonyabb 
életkornak (8 év alattiak) használják 
inkább a gyógyszer bejuttatásának eme 
segédeszközét.

A következő gyógyszerelésekről szá
moltuk be: béta-adrenerg agonista 
és/vagy teofillin 50% körül, adrenerg 
szer plusz kromoline 8/33% (nem hasz- 
nálók/használók), szteroid plusz ad
renerg plusz kromoline, illetve adrenerg 
helyett teofillin: 7/14%, csak szteroid 
vagy kromoline 0,6/1,3%, csak krom o
line: 1,3/0,9%.

A nebulizer-használat elterjedtsége 
megfelelőnek látszik, de meglepően ke
vesen kapnak inhalált szteroidot. Nem 
szabadna a tü n e ti szereket használni 
preventív gyógyszerelés nélkül.

Apor Péter dr.

Aeroszol kezelés cystás fibrosisban: 
54 centrum  gyakorlata. Borsje, P. és 
mtsai (Sophia Children Hosp., Rotter
dam): Ped. Pulm onol., 2000,30, 368.

Egy, tíz perc alatt kitölthető kérdőívet 
küldtek 28 ország 102 CF centrum á
ban és az 54 választ elemezték, nem  
keresve a k ialakult gyakorlat m ögötti 
miértet. A betegek korosztályai (0-1, 
2-4, 5-8, 9-19 évesek és e felett) és a 
kezeltek arányai (egy sem, 1-25,25-50, 
50-75, 75-99%, összes beteg) szerint 
is elemezték a 7324 betegről szerzett 
információkat.

A kétéves k o r alattiaknak a centru
mok egytizedében nem  rendeltek el 
aeroszol terápiát, a felnőtteken ez csak 
2,9% volt. Az életkorral növekedve a 
centrumok többsége a legtöbb betegnél 
alkalmazza ezt a kezelésmódot. A ne
bulizer tisztítását m inden kezelést kö
vetően a centrumok 35%-a, a napon
kénti tisztítást a 39%-a javasolja.

A 0,9%-os sóoldatot minden k o r
osztályban alkalmazzák, a centrum ok 
16%-a m inden betegüknél, a 46%-uk 
más szerrel kombinálva adja. Hyperto- 
niás NaCl-ot csak 4% -ban írnak fel. A 
mukolitikumokat a centrumok 13%-a 
m inden betegének felírja, a 48%-uk 
senkinek sem.

A Dn-ázt 5 éves kor alatt elvétve ír
ják fel, az idősebb betegek mindegyi
ke csak a centrum ok 7,5%-ában kap
ja.

Kortikoszteroidot a korral növekvő 
gyakorisággal szívatnak be. Az ilyet 
nem javasoló centrumok aránya 71-ről 
30%-ra csökken a betegek korcsoport
jai szerint.

Hörgtágítót minden betegnek 4-8%- 
ban adnak és egyik beteg sem kap ilyet 
a centrum ok 30-20%-ában.

Aeroszol antibiotikum ot csak két 
centrum ban használnak m inden be
tegnél, de az idősebb betegeknél nő az 
alkalmazásuk gyakorisága. A centru
mok 71-23%-a senkinek sem javasolja 
a korcsoportok szerint nézve. A javasolt 
napi adag tobra/gentamycinből 60-900 
mg, colimicinből 0,4-6 millió egység, 
ceftazidinből 0,3-2 g. Amiloridot két 
centrum  használ, de ott csaknem min
den beteg kapja.

Fizioterápiát csak a centrum ok 
29-47%-a ír elő.

Az orvosok szubjektív véleménye 
az egyes szerek hatásosságáról: a nor
mál sót és a mukolitikumokat alig hatá
sosnak ítélik, a DN-ázt és az antibioti
kum okat ezeknél sokkal hatásosabbnak 
tartják.

Ideje lenne az evidenciákon alapuló 
tudom ány módszereivel rendezni az 
aeroszol alkalmazását a cystás fibro
sis kezelésében.

Apor Péter dr.

A sarcoidosis kortikoszteroid-terápiá- 
jának indikációja és az eredm ények 
értékelése. Müller-Quemheim, J. (Med. 
Klinik, Forschungszentrum  Borstel): 
Pneumologie, 2000, 54, 284-286.

A sarcoidosis kortikoszteroid-kezelé- 
sének bevezetése óta nem egységes az 
álláspont az indikáció és az eredmé
nyek vonatkozásában. Abban egyetértés 
van, hogy tünetmentes sarcoidosis nem 
igényel terápiát; Löfgren-szindrómá- 
nál a nonszteroid gyulladáscsökkentő 
elegendő; a központi idegrendszeri-, 
szem-, szív-, veseelváltozás és a hyper- 
calcaemia kortikoszteroid-kezelést indi
kál. Krónikus fáradtság, izomfájdalmak, 
diszkrét köhögés, dyspnoe eseteiben, 
vagy progrediáló rtg-leletnél kérdéses 
az indikáció. A gyakran krónikussá 
váló lymphadenopathia nélküli reticu- 
lonodularis rajzolat fokozódásának (III. 
típus) rtg-képén is 35%-ban várható 
spontán remisszió, amíg a tiszta bihi- 
laris lym phadenopathiánál (I. típus) 
és a reticulonodularis rajzolatszapo
rulattal járó bihilaris lymphadenopathia 
(II. típus) esetében 80%-ban, illetőleg 
50%-ban következik be norm ál rtg-
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felvételen 3 éven belül spontán vissza
fejlődés. Ezért 6 hónapos megfigyelési 
idő ajánlott ezeknél a betegeknél. Ha 
a remisszió nem következik be és egy 
kifejlődő tünetegyüttes vagy progre- 
diáló szervi károsodás mutatkozik, en
nek visszaszorítását vagy továbbfejlő
désének akadályozását célozza a 
terápia. Laboratóriumi paraméterek se
gítségével a sarcoidosis gyulladásos 
aktivitása meghatározható, ezt konk
rét leletekkel szükséges alátámasztani. 
A kortikoszteroid-kezelés célja az orvos 
és a beteg által előre meghatározandó. 
Ha a célt elérték be kell fejezni a keze
lést. Amennyiben az elfogadható cél 
kéreghormon-adagolással 6-12 hóna
pos időközben nem valósul meg, akkor 
kortikoszteroid-rezisztens sarcoidosis 
áll fenn, amelyet más módszerekkel 
kell kezelni, m ert a hosszú ideig tartó 
szteroidterápia kedvezőtlen mellékha
tások rizikóját képezi.

A szokásos terápia napi 0,6-0,8 mg 
prednisolon/ttkg-mal kezdődik, annak 
függvényében, hogy a folyamat hogyan 
reagál. A dózis csökkentése 2-6 hét 
után kezdhető el, a sebességét úgy meg
választva, hogy a terápia 6 hónap után 
befejeződjék. Az induló dózis, az össz- 
dózis és a terápia időtartam ára vonat
kozóan nem  állnak rendelkezésre 
kontrollált tanulmányok. A protokoll 
tapasztalati tényen nyugszik. Több to
vábbi tanulm ány alapján arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a kortiko
szteroid-kezelés nem  indokolt, m ert a 
kezelt és a nem kezelt betegek hosszú 
távú eredményei nem különböznek egy
mástól. Időközben jól dokumentált köz
lemények kim utatták, hogy a sarcoi
dosis gyulladásos és terápiához kötött 
aktivitása a radiológiai típusokkal 
semmiféle m ódon nem korelál. Luis 
Siltzbach a sarcoidosis kortikosztero- 
id-terápiájának nagy szószólója szerint 
betegei a kezelés alatt és után jobban 
érezték magukat, ami nála nagyobb 
súllyal esett latba, mint a radiológiai lelet.

Ma a sarcoidosissal kapcsolatos 
gyulladásos jelenségek részleteit ismer
jük. Tudjuk, hogy az aktivált leuko- 
cyták, amelyek a gyulladásos folya
matokat meghatározzák, egyrészt az 
érintett szervek funkcióromlását, más
részt pedig a beteget terhelő tünet
együttest idézik elő. Ezen folyamatok 
központi részét olyan mediátorok képe
zik, mint a IL-2, interferon-y és TNF-a. A 
kortikoszteroid-kezeléssel a betegek 
többségénél ezt a folyamatot szuppri- 
málni lehet és ezzel hosszan tartó 
remissziót sikerül elérni. A gyulladásos

m ediátorok szuppressziója remisszi- 
óval já r együtt és a leukocyták újbóli 
aktivitása recidívával társul. A radio
lógiai lelet nem vagy csak gyengén reagál 
ezen változásokra, úgyhogy korai indi
káció felállításához m ár nem, vagy csak 
kivételes esetben lehet felhasználni.

Az utóbbi évek jelentősebb, a sar
coidosis kéreghormon-kezeléssel fog
lalkozó tanulm ányait részletesen érté
keli a közlemény. H u n n in g h a k e  és m tsa i  
(Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1994, 
149, 893.) olyan betegcsoportokat ana
lizáltak, akiknél egy megfigyelési fázis 
után a tüdő funkcióvesztesége volt do
kumentálható, amelyet kortikoszteroid- 
kezeléssel uralni lehetett. Az indikáció 
felállításával az érintett kollektíva egy
értelműen profitált, míg ahol nem volt 
károsodott a funkció, nem volt szükség 
a kezelésre. A B r it is h  T h o r a c ic  S o c ie ty  
nagy multicentrikus tanulm ánya 
(Thorax, 1996, 5 1 , 238.) a perzisztáló 
radiológiai lelet alapján egy hosszú ideig 
(legalább 18 hónapig) és egy rövid ideig 
(6-9 hónapig) tartó kortizonterápiás 
csoportra osztotta a vizsgálatba bevont 
betegeket. A négyéves utánvizsgálatot 
követően a két csoport m ár alig kü
lönbözött egymástól. Jelen közlemény 
szerzőjének véleménye szerint az előny, 
am it a hosszú ideig tartó kezelés ered
ményezett, nem indokolja a terápiás 
ráfordítást, az életminőség-korlátozást 
és a mellékhatások rizikóját. G o tl ie b  
é s  m ts a i  (Chest, 1997, 111, 623.) kimu
tatták, hogy a többszörös recidívákkal 
járó krónikus terápiát igénylő sarcoi- 
dosis-lefolyások a betegek azon cso
portjában voltak találhatók, akiket már 
a kórisme felállításakor kortikoszte- 
roiddal kellett kezelni. A szerzők felve
tik, hogy a kezdeti kortikoszteroid-keze
lés idézte elő a recidívákat. A sarcoidosis 
immunpatogenezisének ismerete kon
textusában nem lehet egyetérteni ezzel 
a következtetéssel. A kortikoszteroid 
hatásokat a központi immunpatoge- 
netikus mechanizmusokra számos 
esetben dokumentálták. Oki kezelés nem 
válthatja ki a kortikoszteroid-terápiát 
és azok a mechanizm usok, amelyek 
remisszióhoz vezetnek, messzemenően 
ismeretlenek. Feltételezhető, hogy a 
kortikoszteroidok olyan immunológiai 
szabályozó mechanizmusokat segíte
nek elő, amelyek a spontán remissziónál 
játszanak szerepet.

A kortikoszteroid-rezisztens esetek 
számára (amelyek a kezelésre szoruló 
betegek 10-20%-ában fordulnak elő), 
nem  állnak monoterápiás alternatívák 
rendelkezésre. A sarcoidosis cyclo

sp o rin -A-val, azathioprinnel, methot- 
rexattal, vagy cyclophosphamiddal 
kezelve egyes esetekben dokum entál
tak sikert, de olyan param étereket, 
amelyek tartós eljárásmódot és ered
ményt hozhatnak, nem  lehetett kidol
gozni. Immunszuppresszív kombináci
ós terápiák, amelyek lehetővé teszik a 
kortikoszteroid-kezelés csökkentését 
rendelkezésre állanak és biztatóak. Nem 
ism ert azonban, melyik az a kom bi
náció, amely a legcsekélyebb mellék
hatás- és maximális hatás-ráta  mellett 
eredm ényez kortizon-m egtakarítást. 
Ebbéli jelöltek az azathioprin, metho- 
trexat, pentoxyfillin és thalidom id ki
próbálás alatt vannak.

Amíg a sarcoidosis etiológiai terápiá
jára nincs mód, perzisztáló tünetek mel
lett és/vagy az érintett szerv progresszív 
funkcióvesztesége esetén a kortikosz- 
teroid-kezelést egyéni művészettel kell 
alkalmazni. A szakirodalom egyértel
műen megállapította, hogy ez a betegség 
hosszan tartó kezelést indikál. Mivel 
duplavak, placebokontrollos tanulmány
nyal formális bizonyítékok nem  állnak 
rendelkezésre, az indikációt a rendel
kezésre álló tapasztalati élményekkel 
kell felállítani és ebben a kortiko- 
szteroid-terápia az elsőszám ú válasz
tási lehetőség.

[R ef.: H iá n y p ó tló , m é r té k ta r tó  és re á 
lis a n  é r t é k e lő  ö s s z e f o g la ló  k ö z le m é n y ,  
a m e l y  c sa k n e m  m in d a z o k a t  a  k é tsé g e 
k e t  é s  k é r d é s e k e t  f e l v e t i ,  a m iv e l  a  s a r 
c o id o s i s  k ó r is m é jé n e k  f e l á l l í t á s a  u tá n  
n a p o n t a  s z e m b e s ü lh e tü n k .  N e m  f o g 
l a l k o z i k  a z o n b a n  k e l lő  s ú l l y a l  a  s ú ly o s  
é s  k r ó n ik u s  s z te r o i d d e p e n d e n s  s a r c o i 
d o s i s  k é r d é s é v e l .  A  r e f e r e n s  3 0  é v  a l a t t  
d i a g n o s z t i z á l t  3 5 0  b e te g é n e k  7 - 8 % - á t  
t e s z i k  k i  e z e k  a z  e s e te k .  E z  k ó r fo r m a  
t ö b b s z ö r  é v t iz e d e k e n  á t  ig é n y l i  a  k éreg -  
h o r m o n - k e z e lé s  ta r tó s  f e n n t a r t ó  a d á 
s á t .  E ze k b e n  a z  e s e te k b e n  e n n e k  e lh a 
g y á s a  n a g y o b b  v e s z é l y t  j e l e n t  a  b e te g  
s z á m á r a ,  m in t  a  k e z e lé s  m e l l é k h a tá 
s á n a k  r i z ik ó t é n y e z ő j e . ]

P r u g b e r g e r  E m il  d r .

Területen szerzett bakteriális pneumó- 
niák. Reimer, L. G. (D epartm ent of 
Pathology 113, Veterans Affairs Medi
cal Center, 500 Foothill Blvd, Salt Lake 
City, UT 84148, USA): Semin. Respir. 
Dis., 2000,15, 95-100.

A területen szerzett bakteriális pneu- 
m óniák etiológiája állandóan válto
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zik, mivel egyre újabb kórokozókat fe
deznek fel. A pneum onia klinikai 
diagnózis, amelyet az anam nézis, a 
klinikum  és a mellkas rtg-vizsgálata 
alapján kell felállítani. Az eddigi felfo
gással ellentétben, a klinikum alapján 
általában nem lehet az etiológiára biz
tonsággal következtetni és a ru tin  la
boratóriumi vizsgálatok is inkább csak a 
betegség súlyosságának/a kórházi beu
talás szükségességének eldöntésében 
segítenek. A pneumonia kórism éjét -  
kevés kivételtől eltekintve (neutropenia, 
súlyos dehidráció) -  a mellkas-rtg-vizs- 
gálattal bizonyított infiltrátum  esetén 
kell kim ondani.

Mikrobiológiai vizsgálatokkal csupán 
a pneum óniás betegek kétharm adá
ban lehet az etiológiai diagnózist meg
határozni. Ennek okai: a vizsgálat köpet 
gyakran nem mélylégúti eredetű, a be
teg a köpet vizsgálatát megelőzően már 
antibiotikus kezelésben részesült, illetve 
a ru tinszerűen alkalmazott laborató
riumi m ódszerek nem alkalm asak az 
aktuális kórokozó kimutatására. A te
rületen szerzett pneumóniák (CAP) 
leggyakoribb bakteriális okai: S. pneu
moniae, H. influenzae, Legionella sp.

és M. pneumoniae, de a baktériumok 
további széles skálája szerepelhet még 
etiológiai ágensként, mégpedig külön
böző földrajzi területeken és eltérő im
m unológiai állapotban lévő betegek ese
tében igen változó gyakorisággal. A 
tüdőgyulladásban szenvedő betegek 
kortörténetének ismerete jelentős se
gítséget nyújthat a feltételezett etiológia 
meghatározásához. A mikrobiológiai la
boratórium feladata az, hogy segítsen 
az aktuális patogént felderíteni és nem  
az, hogy a pneumonia diagnózisát iga
zolja, vagy kizárja.

A pneumonia etiológiájának megálla
pítására leggyakrabban köpetvizsgála- 
tot végeznek, bár ennek a szenzitivitása 
és specificitása egyaránt alacsony. Ezek 
javítására számos kísérlet történt, amely
ek közül a köpet Gram-festése (mély- 
légúti-e az anyag?) és a domináns b ak 
térium flóra meghatározása (ez utóbbi 
az empirikus terápia alapját is képezhe
ti) bizonyult a leghatékonyabbnak. A 
nem mélylégúti köpetet nem érdemes 
tenyészteni, hanem  mielőbb új anyagot 
kell a laboratórium ba küldeni.

A köpet vizsgálatával kapcsolatos 
problém ák miatt, az Amerikai Mellkasi

Betegségek Társasága 1993-ban úgy fog
lalt állást, hogy enyhe lefolyású, am 
bulánsán kezelhető pneumóniás beteg 
esetében nem kell a bakteriológiai d i
agnózis m eghatározására törekedni. 
A pneum onia magas incidenciája és a 
kezelésére használt széles spektrum ú 
antibiotikum-használat gyakorisága, va
lamint a baktérium ok növekvő anti- 
mikrobás rezisztenciája miatt 1998-ban 
az Amerikai Fertőző Betegségek T ár
sasága azt javasolta, hogy minden CAP 
esetben el kell végezni a köpet Gram- 
festését és adekvát minta esetén a te
nyésztést is. Klinikailag súlyos pneu
monia esetén -  akár invazív úton is -  
m indenképpen etiológiai diagnózis 
felállítására kell törekedni és lehető
ség szerint a gyógyszerérzékenységi 
vizsgálatot is el kell végezni. A lehet
séges patogének antibiotikum -rezisz
tenciájának ism erete megkönnyíti az 
empirikus kezelés megválasztását, 
csökkenti a széles spektrum ú antibio
tikum -használatot és mérsékli a re- 
zisztens kórokozók kialakulásának 
esélyét.

Károlyi Alice dr.

LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Az orvosi em blém a kérdése és a 
dracunculiasis Egyiptomban

T. Szerkesztőség! Nemrégiben m egje
lent a H orus rovatban egy érdekes 
cikk, amely a kígyó szerepét tárgyal
ta az orvostudom ány tö rténetének  
különböző korszakaiban. Az orvosi 
emblémával kapcsolatban szeretnék 
néhány megjegyzést hozzáfűzni.

Az utóbbi évtizedekben elterjedőben 
van egy olyan elképzelés, mely szerint 
ez az embléma nem az Aszklépius k í
gyót ábrázolja, hanem a fonalféreg bot
ra tekerésének antik auctorok által is 
feljegyzett orvosi műveletét hivato tt 
megörökíteni [először: (11) később 
például, a betegséggel kapcsolatos bő
vebb információkkal: (1, 15)]. A fo
nalféreg kígyóval történő azonosítá
sának a lehetősége egyébként érdekes 
módon a zsidó-keresztény szim boli

kában is felm erült (10). Bár első 
pillanatban egy kicsit meglepő ez az 
osztályozás, ha azonban a fonalféreg 
természetét és kezelésének ősi m ódja
it ismerjük, könnyen elképzelhetővé 
válik.

Mint a fonalféreg neve is mutatja, a 
kifejlett féreg fehér, fonalszerű -  2 mm 
átm érőjű -  parazita, amelyet sokan, 
többek között az egyiptomiak éppúgy 
kígyónak tarto ttak , m int például a vi
perát vagy a kobrát. A fonalféreg 
hosszúsága, felépítése indokolhatta, 
hogy a kígyók kategóriájába sorolják 
őket. Életciklusa két gazdához is kö
tődik: az állóvízben lárvává fejlődő 
peték a Cyclops nevű vízibolhában te
nyésznek egészen addig, míg a vízzel 
együtt az em ber meg nem  issza őket. 
A bolha megemésztése után a Dra- 
cunculis m edinensis lárvája a nyom
bél nyálkahártyáján át behatol a kötő

szövetekbe, majd kb. egy év alatt ivar
éretté érik, párzik és üríti spóráit. A 2 cm 
hosszúra megnövő, kifejlett hímek 
párzás után elpusztulnak, a nőstények 
a subcutan szövetekbe vándorolnak 
és ott akár 1 m hosszúra is megnőnek. 
Ez alatt az idő alatt a nőstény rendsze
rin t a lábszáron lefelé halad és több
nyire a bokatájon és a lábhát felső ré
szén szokta áttörni a bőrréteget. Ez 
bőrpír- és duzzanatképződéssel kez
dődik. Mintegy 24 óra alatt kifejlődik 
a papula, amely 2-7  cm átmérőjű. Né
hány nap alatt felhólyagosodik, bul- 
losussá válik. Ezekben a napokban 
általános tünetek a foltos bőrpír, visz
ketés, hányás, hasmenés vagy asztmás 
roham , amelyek a ham arosan bekö
vetkező spontán rup tura  után eny
hülnek. Ekkor kezdődik a fekélyesedés. 
Amikor az ember lába vízzel érintke
zik, a féreg a víz hatására üríti spóráit, 
am ik azután a vízben tovább fejlődve 
ism ét a cyclopsok táplálékává válnak.

Néprajzi megfigyelések alapján tud
juk, hogy a kifejlett nőstény fonalfé
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reg eltávolításának egyik módja, hogy 
a féreg daganatban kibukkanó részét 
kis pálcára helyezik, majd óvatosan, 
lassan rátekerik erre az emberi test
ben lévő hosszú, ruganyos testet. A 
művelet mintegy 3 hetet vesz igénybe. 
Ha sikerül egészben kihúzni a férget 
úgy, hogy semmilyen része nem m a
rad benn és nem is fertőződik el a seb 
kezelés közben, vagy a gyógyulás fo
lyamán, akkor utóhatások nélkül, tel
jesen egészséges lesz a páciens (például 
13). A gyógyítás leghatékonyabb útja 
azonban a megelőzés. A megfelelő 
minőségű ivóvíz biztosításával a fo
nalféreggel történő fertőzés veszélye 
1-2 év alatt megszüntethető.

Talán a legrégebbi fonalféregre vo
natkozó kezelés leírása Egyiptomban 
m aradt fenn: az Ebers papirusz 875. 
paragrafusában (8, 14). A mai szem
mel körülm ényes stílusú egyiptomi 
szövegben arról van szó, hogy a féreg 
okozta duzzanatot megnézve, az o r
vosnak kötést kell arra helyezni (vö. a 
nedves kötés gyorsítja az erupciót). 
Amikor a papulában hullámzó m oz
gást észlel, akkor (d s  =) kovakőpen
gével meg kell nyitnia (obsidián kés
sel operált például egy idaho indián 
orvos, akinek betegei komplikáció
m entesen meggyógyultak -  2) -  köz
ben a (h n w h  - )  fogóval? m egtartani a 
férget. A következő feladat az egér 
( m n d r  - )  belsőségeihez(?) hasonló 
részek kivétele. Ezt pedig egy valószí
nűleg növényi anyagból készült vágó
szerszámmal (= s?s) kell tenni, úgy, 
hogy a féreg melletti részeke ne érin t
se (G h a lio u n g u i  szerint ezek a rostos 
tokok [7], M ü lle r  cikke szerint izom- 
kötegek [13]), és a férget a szentjános- 
kenyérfa(?) termésével]?) (= h n w y . t )  
megtartsa. A szöveg végén olvasható 
még az a megjegyzés, hogy nemcsak a 
fonalszerű résszel kell így cselekedni, 
hanem  a fejhez hasonló résszel is.

cím:
„ E g y  d u z z a n a t  (? ? w t) k e z e lé s e  a z  e m 
b e r  b á r m e ly  ta g já b a n .

1. lépés: 
vizsgálat:
H a  a  d u z z a n a t o k  d u z z a n a t á t  m e g á l 
la p í t o d  a z  e m b e r  b á r m e ly  ta g já b a n ,  
terápia:
k ö t é s t  k e l l  r á h e ly e z n i .

2. lépés
újabb vizsgálat 
A m ik o r  ú g y  ta lá lo d , h o g y  a z
(1 )  j ö n  és m eg y ,
(2 ) é s  r á te k e r e d e t t  a rra , a m i  a la t ta  v a n ,

diagnózis:
a z t  k e ll  m o n d ja d  rá : A  d u z z a n a t  b e lé 
p é s e  le z l .  
általános terápia 
V é g e z z  r a j ta  k é se s  k e z e lé s t ,  ú g y ,
(1 )  h o g y  k o v a k ő v e l  le g y e n  f e lv á g v a  és
(2 )  h n w (h ? )  e s z k ö z z e l  le g y e n  m e g r a 
g a d v a
kom m entár
t i.  h n w (h ? )  e s z k ö z z e l  m e g r a g a d v a  a z t ,  
a m i  b e n n e  v a n .  
konkrét terápia 1.
M e g  k e ll  v á g n i  k o v a k ő v e l  
vizsgálat
H a  e g y  d o lo g  v a n  b e n n e ,
é s  a b b a n  o ly a n  d o lg o k  v a n n a k ,  m in t
a m il y e n e k  a z  e g é r  b e ls ő s é g e i? a k k o r
konkrét terápia 2.
k i  k e ll  a z t  v á g n i  s?s f ű v e l( ? ) :
1. a n é lk ü l  a m i t  a  f o n a l s z e r ű  ta g o k  
e r e d m é n y e z n e k  /  t e r m e ln e k
a . a m e ly e k  a  s z é lé n  v a n n a k
b . é s  é r in t ik  a  h ú s t
2 . k ö z b e n  v a la m i ly e n  s z e n t já n o s k e 
n y é r  h ü v e ly é v e l  ( h n w y . t )  m e g r a g a d v a .  
kommentár:
A m i  o ly a n , m in t  e g y  f e j ,  a z z a l  h a s o n 
ló k é p p e n  v a n  ( =  á l l  a  h e l y z e t ) . ”

A művelet során több orvosi esz
közt használtak. Kés hieroglifa áll a d s  
é s  s?s szavak után, jelezve, hogy ezek 
vágószerszámok, tehát kések, pengék, 
szikék stb. A d s  alapjelentése a kovakő. 
Nincs benne semmi meglepő, hogy 
vágtak vele, hiszen -  m int D io d o r o s z  
feljegyezte -  még a róm ai korban is 
kovakő pengéket használtak a balzsa
mozás során a test megnyitására. A 
régészeti leletek között is ismert esz
köz. Problémásabb a s?s s z ó . Általában 
növény determ inatívum m al szokták 
írni, tehát m inden valószínűség sze
rint egy m eghatározott növény lehet, 
vagy növényekre jellemző tulajdon
sággal rendelkező anyag. Nem való
színű, hogy nád volt, mivel a „nádkés
re” önálló szó, „ s w . t ” állt a rendelke
zésükre. A Smith „sebészeti” papirusz 
19. esete alapján színe d s r  = vörös. A 
sivatag színét, a gyulladt szemet, lázas 
arcot, vért is előszeretettel írták le ez
zel a szóval. A Berlini orvosi papirusz 
112 receptjében a talán epilepsziával 
azonosítható, dém oni eredetűnek 
tartott n s j. t  betegség ellen kenőcs al
kotó elemeként szerepel a gyökere (= 
m n j.t , m int a z j n h m n  = gránátalmafa, 
bh h  = ?, s? m s  = Pyrethrum?, k?k? = ?, 
d g m  = ricinus esetében; a gyökér m á
sik megjelölése w ? b , a t j- s p s  = fahéj és 
k 3 d .t  = meg nem  határozott fu tónö
vény, talán cucurbitacae esetében

használatos). A kés jel alapján vala
m ely részét vágásra használták, m int 
például a magyar népm esékben 
annyit emlegetett vasfüvet. Ez azt is 
jelenti, hogy a „kés” hajlékonysága, 
alakjának változtathatósága fontos 
volt, szerepet játszhatott alkalm azá
sában. G h a lio u n g u i  curettanak  értel
m ezte. (Ezeken kívül még három féle 
orvosi vágóeszköz neve m arad t fenn: 
h p ? .t ,  tk , d w - c.)

1. ábra: Fonalféreg kihúzása pálcikára 
tekeréssel (JEA 75, 36. tábla)

2. ábra: A fonalféreg okozta 
hólyagosodás a féreg fejének megjelenése 
előtt (JEA 75, 36. tábla)
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3. ábra: Gyufaszál köré tekert fonalféreg 
(JEA 75, 36. tábla)

A kiegészítő operációs eszközök ne
veinek jelentése még bizonytalanabb. 
A h n w (h ? )  s z ó  [ =  ? f o g ó  ( 1 4 ) ]  v é g é n  
b ő r  j e l  á l l  m e g h a tá r o z ó  j e l k é n t ,  a m i  
b ő rr e , b ő r  j e l l e g ű  a n y a g r a  v a l l .  M i n t 
h o g y  a  s z ó  m á s  h e ly r ő l  n e m  i s m e r t ,  o l 
v a s a ta  is  k é r d é s e s .  A  b ő r  j e l z é s e  e l ő t t  
ta lá lh a tó  h ie ro g lifa  e g ya rá n t le h e t  ö s s ze -  
s o d r o tt  f o n a l a t  á b r á z o ló  d e t e r m i n a t í -  
v u m  é s  a  s z ó  u to ls ó  b e tű jé t ,  a  „ h ”- t  jel
ző írásjel. Az utolsó két hieroglifától 
eltekintve írásképe megegyezik a h n w  
„ e d é n y é v e l” (6). Mivel a szövegben 
egyértelműen a n d r  „ m e g r a g a d , m e g 
f o g  szót használják funkciója m egjelö
lésére, feltételezhető, hogy valamilyen 
fogóeszköz, am it talán bőrből vagy 
bőrlevélből készítettek: fogó, csipesz, 
hurok stb. Használata révén a m ár k i
bukkant „kígyófej” a kezelés kezelése 
közben nem  húzódhat vissza, ső t in 
kább kifelé halad. A szót W e s t e n d o r f  
(18) a S?s vágóeszközzel együtt hasz
nált h n w y . t  szóval hozza összefüggés
be, amely a fenti szövegben a b irtok- 
viszony és a determinatívum alapján 
egyértelműen egy növény, a szen tjá
noskenyérfa (esetleg koloquintus) 
termése (5). Kérdéses azonban, hogy 
annak egészére, hüvelyére, m agjára 
vagy valamely más részére vonatko
zik-e. Ügy tűnik , hogy ugyanazt, vagy 
legalábbis hasonló feladatot lát el, 
csak a kovakő használata közben. H a 
a népi gyógyászatban szerzett ism ere
teinkre gondolunk, még az sem lehe
tetlen, hogy ez az eszköz a feltekerés 
által ragadja meg a férget, amely a 
testben is úgy tekeredett fel ( d k r . t j ) ,  
mint ahogy két összesodrott ( d k r . t j )  
fonal kinéz. Ebben az esetben a kétfé
le, különböző „fogóeszköz” alkalm a
zása azonban éppúgy tudatos lehe
tett, m int a vágóeszközöké. Ha tehát 
az utóbbi esetben a termést alkalm az
ták, ott nagy a valószínűsége, hogy az 
egyszerű botocska feladatát látja el, 
bár a szentjánoskenyérfa term ésének 
szétnyitott hüvelye elképzelhető akár 
fogó, vagy csipesz formában is (nem  
úgy a koloquintusé, ami a cucurbita- 
ceae családba tartozik, ti. a kutatók a

d 3 r . t  szó ezen két jelentése között in 
gadoznak). Kérdéses, hogyan ragad
ták meg a m ű té t kezdetén a h n w (h ? )  
eszközzel a „kígyót”.

Ha igaz az a feltételezés, hogy a s?s 
vágóeszköz növény, nagy a valószínű
sége, hogy használat után eldobták. A 
rituális életre vonatkozó ismereteink 
alapján ez kovakő pengénél szintén 
feltételezhető. Az sem valószínű, hogy 
a szentjánoskenyérfa termését több 
páciensnél is alkalm azták volna. Ezek 
az „egyszerhasználatos eszközök” (9) 
valamiféle sterilitást biztosítottak, 
legalábbis egyik betegről a másikra 
nem vittek át fertőzést. Az elfertőző- 
dés megelőzésében a lehető legkisebb 
vágott felület is szerepet játszhatott. 
Ezek szerint a kezelés a korabeli kö 
rülmények között lehető legbiztonsá
gosabban végzett sebészi beavatko
zást írja le. Ennek ellenére biztos, 
hogy gyakran fordult elő, hogy a féreg 
beleszakadt az em berbe, leggyakrab
ban a lábszárba, hiszen a petéket ott 
tudja a fonalféreg a legkönnyebben a 
vízbe bocsátani. A szakadás csaknem 
törvényszerűen cellulitist eredményez 
a migrációs csatornában, amelyhez 
például arthritis vagy synovitis is já
rulhatott. Ráadásul a féreg elhalt tag
jai mentén akadálytalanul terjedhetnek 
más fertőzések is, amelyek önmaguk
ban is végzetes következményekkel jár
hatnak, m int például tetanus, sep
ticaemia, gangrena stb. Ehhez járul, 
hogy a féreg által károsíto tt szövetek
ben is lehet gyulladás, amely krónikus 
tályogosodáshoz, ankylosishoz stb. 
vezethet. Feltételezik, hogy ezek vala
melyike tö rtén t például a Kr. e. 1000 
körül eltem etett Manchester 1770 
múmia életében is, akinek nem sok
kal halála előtt m indkét lábát ampu
tálták a térd alatt. CT-vizsgálata során 
hasfalában elm eszesedett hím Dracu- 
nculus m edinensis maradványaira 
bukkantak (4).

Egy W e lls  nevű kutató  92 egyipto
mi múmiát vizsgált meg, a Kr. e. 4. ez
redtől a Kr. u. 1. ezredig terjedő idő
szakból és közülük 15-nél figyelt meg 
olyan elváltozást a tibián, amely kap
csolatba hozható esetleges dracuncu- 
liasissal (16). Bár fertőzést az utóbbi 
kétszáz évben nem  jegyeztek fel 
Egyiptomban (17), a Nílus menti fal
vakban, forrásokban, nyitott kutak
ban a korábbi évszázadokban gyakori 
volt a fonalféreg jelenléte, amely még 
1988-ban is m indennapos volt a szu- 
dáni Kordofánban (3). Hasonló lehe
tett a helyzet a fáraók korában is, kü

lönösen ott, ahol lépcsős lejáratú, nyi
tott kutakat használtak (12).

Mivel nemcsak Egyiptomban, de az 
egész ókori világban gyakorinak tű 
nik a dracunculiasis megléte, a féreg 
kitekerése nem tartozhatott a ritka mű
tétek közé. Nyilvánvaló azonban a 
fenti leírásból is, hogy speciális eszkö
zöket -  hiszen m ás forrásokban nem 
említik ezeket -  és komoly szakértel
met, gyakorlatot igényelt ennek a mód
szernek az alkalmazása, tehát minden 
valószínűség szerint szakemberek vé
gezték csak. így könnyen összekap
csolódhatott az orvosi szakmával, ami, 
tekintve, hogy az antik  gyakorlat is az 
egyiptomihoz hasonló volt, a jelvény 
kialakulását is elősegíthette.

(Ezúton szeretnék köszönetét mondani 
Balázs Péter dr.-nak a konzultációért.)
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Győry Hedvig dr.
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GYÓGYSZERHÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben 2001. január 1. és január 31. között 
törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Forg. eng. túl.
Hatóanyag(ok)

Alkalmazás
neve tart.

Clotrimazol AL 100 hüvelytabletta Aliud clotrimazolum 100 mg fertőzés elleni szer
Clotrimazol AL 200 hüvelytabletta Aliud clotrimazolum 200 mg fertőzés elleni szer
Dolgit Akut-CAPS kapszula Dolorgiet ibuprofen 400 mg nem szteroid gyulladásgátló
Y al-T rommsdorff kiizma Trommsdorff sorbitolum+ 13,4 mg-t- hashajtó
Fem-Seven 50 transzdermális tapasz Merck oestradiolum 1,5 mg nőgyógyászati készítmény
Fem-Seven 75 transzdermális tapasz Merck oestradiolum 2,25 mg nőgyógyászati készítmény
Fem-Seven 100 transzdermális tapasz Merck oestradiolum 3 mg nőgyógyászati készítmény
Herceptin 150 mg por infúzióhoz Roche trastuzumabum 150 mg daganatellenes szer
Noctamid 0,5 mg tabletta Schering lormetazepamum 0,5 mg altatószer
Noctamid 1 mg tabletta Schering lormetazepamum 1 mg altatószer
Noctamid 2 mg tabletta Schering lormetazepamum 2 mg altatószer
Penstabil por szuszpenzióhoz Galena ampicillinum 4,6187 g antibiotikum
Diclofenac Uno-Ratiopharm retard 
filmtabletta

Ratiopharm diclofenacum+ 125 mg+ nem szteroid gyulladásgátló

Diclofenac-Ratiopharm 100 mg retard 
kapszula

Ratiopharm diclofenacum 100 mg nem szteroid gyulladásgátló

Enbrel 25 mg injekció Wyeth Whitehall etanerceptum 25 mg immunszuppresszív
Cephalexin Merck 250 mg kapszula Merck Generics cefalexinum 250 mg antibiotikum
Cephalexin Merck 500 mg kapszula Merck Generics cefalexinum 500 mg antibiotikum
Feldene Flash szublingvális tabletta Pfizer piroxicamum 20 mg nem szteroid gyulladásgátló
Algopyrin 500 mg tabletta Sanofi-Synthélabo metamizolum 500 mg fájdalom és lázcsillapítószer
Algopyrin 1 g/2 ml injekció Sanofi-Synthélabo metamizolum 1 g/2 ml fájdalom és lázcsillapítószer
Algopyrin 2,5 g/5 ml tabletta Sanofi-Synthélabo metamizolum 2,5 g/5 ml fájdalom és lázcsillapítószer

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

Dr. Hardy Gézáné OGYI Törzskönyvező Önálló Osztály 
(1051 Budapest, Zrínyi u. 3.)

HÍREK

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház (BIK) 2001. április 2-án, 14.30 órai 
kezdettel tudományos ülést tart az ORFI 
Lukács Klubban, melynek programja:
Dr. Gyulai Franciska: Reumatológiai ese
tek ügyeleti ellátása.

Budapest Neuropszichiátriai Symposium
Depressio neurológia -  depressio neuroló
giai megbetegedésekben 
Budapest, margitszigeti Grand Hotel 
2001. április 6.

Szervező: OPNI és az Agria Produkció Kft. 
Programigazgató: Prof. Dr. Halász Péter, 
OPNI, Tel: 1/391-5436, Fax: 1/391-5438 
Regisztráció: Molnár Rita, Agria Produkció 
Kft., Tel.: 1/279-1536 Tel/Fax: 1/386-6342, 
M: 30/221-7977 
http://www.ap.hu 
E-mail: agria@ap.hu
Symposium jegy ára: 4000.- Ft, ami magá
ban foglalja az ebédet, a kávészüneteket, 
az előadások látogatását, az előadások írá
sos anyagát és a kiállítás megtekintését. 
Szakmai főtámogató: Pfizer Kft.
Szakmai támogatók: Bayer Hungária Kft., 
Lundbeck Hungária Kft., Pharmacia Kft., 
Richter Gedeon Rt., Sanofi-Synthelabo 
Rt., Solvay Pharma Kft.
Támogatók: telnet Magyarország Rt.

Budapest Neuropszichiátriai Symposium
Program
Moderátor: Prof. Dr. Halász Péter
8.00- 10.00 Regisztráció
10.00- 10.10 Megnyitó:

Dr. Veér András, OPNI
10.15- 10.45 Dr. Bánki Csaba: A dep
resszió neurobiológiája
10.45- 11.15 Prof. Dr. Janka Zoltán: A 
depresszió gyógyszeres kezelésének elmé
lete és gyakorlata
11.15- 11.45 Dr. Richmer Zoltán: Kró
nikus megbetegedések, depresszió, ön- 
gyilkosság
11.45- 12.10 Dr. Arató Géza:Depresszió 
és szexuális diszfunkciók összefüggései 
12.10-12.45 Kerekasztal-megbeszélés
12.45- 14.00 Ebéd
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14.00- 14.30 Dr. Szádóczki Erika: Dep
resszió epidemiológiája neurológiai meg
betegedésekben
14.30- 15.00 Dr. Harcos Péter: Post-stro-
ke depresszió
15.00- 15.30 Dr. Bokor Magda: Parkin
son és depresszió
15.30- 16.00 Kávészünet, kiállítás meg
tekintése
16.00- 16.30 Dr. Tajti János: Depresszió
és a fájdalom-szindrómák
16.30- 17.00 Dr. Eisler Olga: Epilepszia
és depresszió
17.00- 18.00 Kerekasztal-megbeszélés
18.00 Fogadás

II. Országos Nyílt Orvos Fallabda Bajnok
ság és Nőorvosok Teniszbajnoksága 
2001. április 20-21. Hotel Lido 
(1031 Budapest, Nánási út 67.)

A Magyar Fallabda Szövetség és a Péterfy 
Sándor utcai Kórház Tudományos Köre 
második alkalommal rendezi meg a Ma
gyar Orvosok Országos Fallabda Bajnok
ságát a római parti Hotel Lidó és Squash 
Centrum helyiségeiben. Ezzel egyidőben 
ugyanott nőgyógyász szakorvosok részére 
teniszbajnokságot is szervez.
A rendezvény célja az egyéb sportágakban 
már hagyományossá vált sportesemények 
(Magyar Orvosok Teniszbajnoksága, Golf
bajnoksága) mellett a hazánkban -  és az 
orvosok körében is -  egyre elterjedtebb 
játék, a fallabda (squash) népszerűsítése 
gyakorlott oktatók, versenyzők segítségével. 
Nevezési díj: 3 000 Ft/fő

(sportáganként)
5 000 Ft/fő (mindkettőre) 

Technikai okokból csak előzetes jelentke
zést tudunk elfogadni. A Fallabda Bajnok
ság és teniszverseny teljes bevételét a szer

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Szent Margit Kórház Aneszteziológiai és 
Intenzív Betegellátó Osztályára aneszte
ziológiai szakorvost, vagy szakvizsga előtt 
álló orvost keres. Bérezés megegyezés szerint 
Jelentkezés: Szent Margit Kórház,
1032 Budapest, Bécsi út 132. Anesztezio
lógiai és Intenzív Betegellátó Osztály, 
dr. Rőth Tibor osztályvezető főorvosnál.

A XV. kér. Önkormányzat Egészségügyi 
Intézmény Szakorvosi Rendelőintézetébe
keres azonnali belépéssel: reumatológus 
szakorvost, szemész szakorvost, fül-orr-gé- 
gész szakorvost, gyermek-fogszakorvost, rönt
gen-szakorvost, gyógytornászt, védőnőt. 
Jelentkezni a XV. kér. Önkormányzat 
Egészségügyi Intézménye főigazgató fő
orvosánál, dr. Neszt Kálmánnál lehet, na
ponta 9-15 óra között a 307-6267-es tele
fonszámon, illetve személyesen 1152 Buda
pest, Rákos út 73-75. szám alatt található 
rendelőintézet I. emeleti igazgatóságán.

Bács-Kiskun Megyei TB finanszírozott vál
lalkozói vegyes fogorvosi praxis joga eladó. 
Telefon: 06-76-353-262 este.

A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot hir
det a Belgyógyászati Osztályra szakorvos, illet
ve szakvizsga előtt álló kollégák részére. Bé
rezés megegyezés szerint. Lakás megoldható. 
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky 
Adrienne mb. igazgató főorvosnak,
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.
Érdeklődni: a 311-060/1100 telefonszá
mon lehet.

Keszthely Város Önkormányzata pályá
zatot hirdet a Városi Kórház igazgató-fő
orvosi beosztásának betöltésére.
Az igazgató-főorvos feladatköre:
-  az intézmény szervezeti egységeinek irá
nyítása és munkájuk összehangolása,
-  az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági te
vékenység ellenőrzése és az ennek kapcsán 
szükségessé váló intézkedések megtétele,
-  a beruházásokkal és átszervezésekkel 
(korszerűsítésekkel) kapcsolatos koncep
ciók kialakítása, a végrehajtás irányítása, 
szervezése és ellenőrzése,
-  munkáltatói jogok gyakorlása a közvet
len irányítása alá tartozó dolgozók felett,
-  szakmai továbbképzések irányítása,
-  egyéb, a hatályos jogszabályokból és a 
fenntartó döntéseiből adódó feladatok vég
rehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, orvos- 
tudományi egyetemi végzettség, egészség- 
ügyi menedzseri végzettség, illetve nyilatko
zat arról, hogy e végzettség megszerzését a 
pályázó 3 éven belül vállalja, legalább 5 éves 
szakmai és 2 éves vezetői gyakorlat, nyilatko
zat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázat 
elbírálásában részt vevők betekinthetnek.
A megbízás határozatlan időre szól. 
Pályázni csak részletes szakmai önéletrajz 
és az intézmény vezetésének elképzeléseit 
tartalmazó vezetési program, diplomamá
solat és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány benyújtásával lehet.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 
megegyezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat 
benyújtási határidejét követő 30 napon belül. 
Az állás betölthető: az elbírálást követően 
azonnal. A pályázatot az Egészségügyi 
Közlönyben történt megjelenéstől számí-

vezők a „Hyperthermiával a Rák ellen” 
alapítvány javára ajánlják fel.
Érdeklődés és jelentkezés: 
Blaguss-Volánbusz Kongresszusi és Ren
dezvényiroda
Telefon: 374-7030, 331-5627 
Fax: 312-1582
E-mail: benyhe@congress.blavo.hu

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán haté
kony kezelésére ITCH STOPPER™ ORKI 
által minősített speciális amerikai thermo- 
therápás készülékek kaphatók. „A haté
konyság 91,4%” egy klinikai teszt eredménye. 
Keressék a patikákban. A patikák a legna
gyobb gyógyszer-nagykereskedőktől rendel
hetik meg. Kérjük ajánlják betegeiknek! 
BIOPTRON lámpák javítása, bérbeadása! 
Sax Kft., Tel: 409-3643,
E-mail: saxkft@gepaard.net

tott 30 napon belül lehet benyújtani 
Keszthely Város Polgármestere címére 
(8360 Keszthely, Fő tér 1.).

Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft.
salgótarjáni dialízis központjába azonnali 
belépéssel nefrológus, ill. belgyógyász szak
orvost keres.
Esetleges lakásprobléma megoldásában a 
cég támogatást nyújt!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal dr. Pethő 
Ferenc orvos-igazgatónál.
Cím: FMC Dialízis Központ,
3100 Salgótarján, Füleki út 64.
Tel: 06-32-421-222

ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutatóinté
zet Orvosszakértői Osztálya keres orvos 
végzettségű, patológus vagy igazságügyi 
orvostani szakvizsgával rendelkező, vagy 
ezen szakvizsgák valamelyike előtt álló mun
katársat kórszövettani, humánbiológiai vizs
gálatok végzésére.
A jelentkezés feltételei: magyar állampol
gárság, büntetlen előélet, kórszövettani vizs
gálatokban való jártasság.
A jelentkezést önéletrajzzal kérjük ORFK 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, Orvos
szakértői Osztály, 1903 Budapest, Pf. 314/4. 
címre megküldeni.
Telefon: 252-7000/14-049 mellék

A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
igazgató főorvosa pályázatot hirdet ren
delőintézetnél jelenleg üres belgyógyász 
szakorvosi állás és laboratóriumi szakor
vosi állás betöltésére.
Bérezés: a Kjt. szerint.
Állás betölthető: azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 1 hónap. 
Szakorvosi Rendelőintézet, 2760 Nagykáta, 
Dózsa György út 46.
Érdeklődni lehet: 06-29-440-059-es telefonon, 
dr. Ladányi György igazgató főorvosnál.
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Az első valóban napi egyszeri készítmény, amely a COX-2-t gátolja, 
a COX-l-etnem*

j j j á ?  
I H N

Az osteoarthritis (arthrosis) kezelésére.

«I

a fájdalomcsillapf^ 
a gyu^gd ás csökkentésben
-> A.nagy dózist t i i 'AAID-uV

(3x50mg dictoísiiíi^f és 3z300mg ibuproien2'3) hatóereje

- Az új COKII
gastrointes

j Állóban n4
-  íí  b e l e g e .

K é r j ü k ,  h o g y  f e l í r á s  e l ő t t  o l v a s s a  e l  a  t e l j e s  a l k a l m a z á s i  e l ő í r á s t !
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Í W k . és mtsai. Arch. Intern. Ted. 2000; 160 (12): 1781-1787 ^

^ M S D *
MSD K T ^  <
1126 Budapest 
Tartsay Vilmos u. 14.
Tel.: 1-224-8200 
Fax: 1-224-8288

* A MERCK & CO., Inc., W hitehouse Station, N.J., U.S.A. leányvállalata 
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További információért kérjük olvassa el az alkalmazási előírást!

Tel.:

EGIS Gyógyszergyár Rt.
Termék Osztály

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 
469-2222 e-mail: marketing.opr@egis.hu
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