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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 tanulm á
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), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

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

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve -  az 
utolsó szerző neve előtt „és” -, a szerzők munkahelye (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 m on
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 megadá
sát és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kér
jük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
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 szerepelje
nek.

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.

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 fiatalkori primer vénás thrombosis fokozott magzati 
kockázata

Pajor Attila dr., Fontányi Zoltán dr., Sebők Tünde dr. , Fodor G. Mónika drd. , Sipos Miklós dr. 
és Paulin Ferenc dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Paulin Ferenc dr.)

A szerzők hipotézise az volt, hogy a fiatalkori primer 
mélyvénás thrombosisban szenvedőkben a thrombosis- 
hajlam az uteroplacentaris keringésben is zavart okoz
hat. Megvizsgálták ezért 101, fiatalkori primer vénás 
thrombosisban szenvedő szülészeti beteg 333 terhessé
gének magzati kimenetelét és ezt 1000, randomizált 
módon kiválasztott, nem thrombosisos szülészeti beteg 
2943 terhességének magzati kimenetelével hasonlítot
ták össze. Megállapították, hogy a 40. év előtt jelentkező 
vénás thrombosis esetén a spontán vetélés relatív kocká
zata 1,85 (95% C.I.: 1,35-2,55), ezen belül a második tri- 
meszterben bekövetkező magzati veszteség relatív koc
kázata 3,9 (95% C.I.: 2,20-6,93), a 2500 g-nál kisebb 
születési súlyú újszülöttek relatív kockázata 1,74 (95% 
C.I.: 1,15-2,64), a perinatalis magzati veszteség relatív 
kockázata 2,82 (95% C.I.: 1,28-6,30), valamint az idő előtti 
lepényleválás relatív kockázata 7,17 (95% C.I.: 2,64-19,47). 
Ezek az adatok, arra utalnak, hogy a fiatalkori primer vé
nás thrombosisban szenvedőknek az uteroplacentaris 
thrombosis olyan mértékű kockázatával kell számolniuk a 
terhesség második és harmadik harmadában, amely már a 
magzati morbiditás és mortalitás fokozódásával jár.

Kulcsszavak: thrombosis, magzati kockázat, spontán vetélés, 
perinatalis veszteség

Az uteroplacentaris keringési szakaszban a szisztémás ke
ringéshez képest fokozott mértékben képződik a fibrin és ez 
lokálisan, a spirális arteriolák falában lerakódik (5). Tudjuk 
azt is, hogy egyes, ismeretlen etiológiájú, súlyos, szülészeti 
szövődmények, mint a praeeclampsia, intrauterin retardá
ció, halvaszülés és középidős vetélés, valamint az idő előtti 
lepényleválás esetén gyakrabban észlelhető kóros mértékű 
fibrinlerakódás, ill. thrombosis az uteroplacentaris keringés
ben, mint szövődménymentes terhesség kapcsán (2, 5).

Mivel az utóbbi években egyre több, veleszületett vagy 
szerzett olyan haemostasis-defektust mutattak ki, amelyek 
hajlamosítanak vénás thrombosisra (thrombophilia-rizikó- 
tényezők), másfelől az egyébként tünetmentes nők említett 
szülészeti szövődményei esetén is gyakrabban mutatható 
ki valamilyen thrombophilia-rizikótényező, mint szövőd
ménymentes terhességben (8, 15, 18-22), felvetődik a kér
dés, vajon a fiatalkorban jelentkező vénás thrombosis ese
tén, milyen kockázata van az olyan mértékű placentaris

* a tanulmánykészítésekor egyetemi hallgató, a Tudományos Diákkör 
tagja, jelenlegi munkahelye: Szent István Kórház 

egyetemi hallgató, a Tudományos Diákkör tagja

Increased fetal risk of primary venous thrombosis 
presenting at young age. Based on the hypothesis that 
the predisposition to thrombosis in women suffering 
from deep venous thrombosis at young age can disturb 
also the uteroplacental circulation, the authors retro
spectively analyzed the fetal outcome of 333 pregnan
cies in 101 women with thromboembolic event before 
40 years of age and compared it to the fetal outcome of 
2943 pregnancies in 1000 randomly selected obstetrical 
patients without thrombosis. The relative risks of ad
verse fetal outcomes in thromboembolic women were as 
follows: 1.85 (95% C.I.: 1.35-2.55) for the spontaneous 
miscarriage, 3.9 (95% C.I.: 2.20-6.93) for the second- 
trimester miscarriage, 1.74 (95% C.I.: 1.1 5-2.64) for the 
low birth weight, 2.82 (95% C.I.: 1.28-6.30) for the pe
rinatal loss and 7.17 (95% C.I.: 2.64-19.47) for the  abrup
tion of placentae. Data obtained suggest tha t women 
with deep venous thrombosis at young age should en
counter a higher risk of the uteroplacental thrombosis 
which results in increasing fetal morbidity and mortality 
during the second and third trimesters of gestation.

Key words: thrombosis, fetal risk, spontaneous miscarriage, 
perinatal loss

thrombosisnak, amely már kedvezőtlen magzati követ
kezménnyel jár.

Tanulmányunk célja az volt, hogy felmérjük a kedve
zőtlen magzati kimenetel kockázatát azokban a betegek
ben, akikben fiatalkorban jelentkezett vénás thrombosis.

Betegek és módszerek
A II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára 1990-től 1997-ig 
szülészeti okból felvett betegek közül kiválasztottuk azo
kat, akiknek klinikai tüneteket okozó mélyvénás throm- 
bosist, ill. thromboemboliás betegséget diagnosztizáltak 
a 40. életév előtt és a diagnózist venogrammal vagy ultra
hang-, ill. Doppler-vizsgálattal erősítették meg. Nem kerül
tek be a tanulmányba azok, akik thrombosis-kockázattal 
járó betegségben (például cardiovascularis, malignus- 
betegségben) szenvedtek. Az ilyen módon kiválasztott 
101 vénás thrombosisos betegből 30-ban a thromboem
boliás betegség ismétlődött, vagy szokatlan helyen je
lentkezett, illetve családi előfordulást m utatott. A bete
gek átlagos életkora a terhesség idején 25,4 ± 4,8 év volt.

Orvosi Hetilap 2001,142 (5), 219-221. 219



A kontrollcsoport 1000 olyan szülészeti okból felvett 
betegből állt, akik a thromboemboliás betegekkel azonos 
időben és feltételek mellett kerültek ellátásra. Nevezete
sen, a különböző időben felvett 100 thrombosisos beteg 
klinikai felvétele után az egymást követő 10, nem throm 
bosisos szülészeti beteg képezte együttesen a randomizált 
kontrollcsoportot. A kontrollcsoport átlagos életkora a 
terhesség idején 26,2 ± 5,0 év volt.

A betegek és a kontrollszemélyek dokumentációját 
használtuk fel a retrospektív vizsgálathoz. A terhesség 
kedvezőtlen magzati eredményének méréséhez az első és 
a második trimeszterben jelentkező spontán vetélés (7-13., 
ill. 14-23. terhességi héten bekövetkező magzati veszte
ség), a perinatalis magzati veszteség (a 23. terhességi hét 
után méhen belül vagy a születést követő 5 napon belül 
bekövetkező elhalás), az alacsony (2500 g alatti) születési 
súly és a terhesség 23. hete után klinikailag diagnosztizált 
idő előtti lepényleválás előfordulását határoztuk meg. Az 
értékelés során eltekintettünk a terhességmegszakítástól 
és attól, hogy a vénás thrombosis az egyes terhességek előtt, 
alatt vagy után jelentkezett először, továbbá attól, hogy tör- 
tént-e a diagnózis után bekövetkezett terhesség alatt antiko- 
aguláns kezelés, valamint attól, hogy thrombophilia irányá
ban történt-e kivizsgálás, ill. ennek milyen eredménye volt.

A vénás thrombosisban szenvedő betegek kedvezőtlen 
magzati eredményének relatív kockázatát a randomizált 
módon kiválasztott kontrollcsoport kedvezőtlen magzati 
eredményével hasonlítottuk össze. A statisztikai értékelés
hez a x  próbát használtuk fel és kiszámítottuk a relatív koc
kázatot (odds ratio) 95% konfidenciaintervallum mellett.

Eredmények
A 101 vénás thrombosisos betegnek összesen 333 terhes
sége volt. Ebből 201 szülés és 58 spontán vetélés (22,4%) 
következett be, valamint 74 terhességet szakítottak meg. 
A 201-ből 31 magzat 2500 g-nál kisebb súllyal született 
(15,4%) koraszülés, ill. magzati retardáció miatt. Az 58 
spontán vetélésből 18 a második trimeszterben zajlott le 
(6,9%). Idő előtti lepényleválás 7 (3,5%), perinatalis magzati 
veszteség 8 esetben fordult elő (4,0%).

Az 1000, kontrollként szolgáló szülészeti betegnek 
összesen 2943 terhessége volt. Ebből 1797 szülés és 280 
spontán vetélés következett be (13,4%), valamint 866 ter
hességet szakítottak meg. 170 újszülött születési súlya 
2500 g alatt volt (9,46%). A 280 vetélésből 39 zajlott le a 
terhesség második harmadában (1,9%). Hét esetben kö
vetkezett be idő előtti lepényleválás a 29-36. héten (0,5%) 
és valamennyi eset terhelte a perinatalis veszteséget. Pe
rinatalis magzati veszteség összesen 26 esetben fordult 
elő (1,45%).

A vénás thrombosisban szenvedő betegek kedvezőt
len magzati eredményének előfordulását és az általános 
szülészeti populációhoz mért relatív kockázatát az 1. táb
lázatban foglaltuk össze. A thrombosisos betegekben a 
legfeltűnőbb az idő előtti lepényleválás magas, 7,17-sze- 
res relatív kockázata volt. A betegekben a spontán veté
lés relatív kockázata 1,85-szörös volt. Ez a kockázat a 
második trimeszterben bekövetkező 3,9-szeres relatív koc
kázatból adódik. A 2500 g-nál kisebb születési súly relatív 
kockázata 1,74-szeres és a perinatalis veszteség relatív 
kockázata pedig 2,82-szeres volt.

1. táblázat: A kedvezőtlen magzati kimenetel előfordulása és 
relatív kozkázata vénás thrombosisban szenvedő betegekben

Terhesség
kimenetele

Kontroll
csoport (2943 

terhesség) 
(%)

Thrombosis 
csoport (333 
terhesség) 

(%)

Relatív kockázat 
(95%

konfidencia
intervallum)

Vetélés
összesen

280 (13,4) 58 (22,4) 1,85 (1,35-2,55)

Vetélés I. 
trimeszterben

241 (11,6) 40(15,4) 1,39 (0,97-1,99)

Vetélés II. 
trimeszterben

39 (1,9) 18 (6,9) 3,90 (2,20-6,93)

Idő előtti 
lepényleválás

7 (0,5) 7(3,5) 7,17 (2,64-19,47)

Születési súly 
<2500g

170 (9,46) 31 (15,4) 1,74 (1,15-2,64)

Perinatalis
elhalás

26 (1,45) 8 (4,0) 2,82 (81,28-6,30)

Megbeszélés
Betegeinkben a terhességek részben a vénás thrombosis 
jelentkezése előtt, részben pedig utána következtek be, 
legfeljebb 40 éves korig. A thrombosis utáni terhességek
ben azonban a betegek az egész terhesség alatt, vagy csak 
a peripartualis időszakban kaptak se. napi 2 x 5000 NE 
heparint. Ez a profilaktikus heparinadagolás, amelyet 
1996-ig alkalmaztunk, ma már nem tekinthető adekvát 
thromboprofilaxisnak terhesség alatt (6, 7). Ennek figye
lembevételével, a magzati kimenetel értékelése során nem 
tettünk különbséget abban, hogy a thrombosis a terhes
ség előtt vagy után jelentkezett először. Megjegyezzük 
azonban, hogy az 1997-től alkalmazott kis molekulatö
megű heparin-profilaxissal a kedvezőtlen magzati ered
mények aránya csökkenthető volt (17). Ma legfeljebb a 
vénás thrombosisok felében azonosítható valamilyen 
thrombophilia faktor (9). Mivel saját betegeinknek csak 
egy kisebb részében állt rendelkezésre a protein C-, pro
tein S-, antithrombin III-hiány, ill. a Leiden V mutáció, 
valamint az antifoszfolipid-antitesttiter vizsgálatának ered
ménye, a kedvezőtlen magzati eredmények értékelése so
rán eltekintettünk az esetleges etiológiai faktoroktól is.

Kimutattuk, hogy a fiatalkori vénás thrombosis esetén 
a magzati veszteség kockázata a terhesség első trimeszte- 
rében változatlan, de a második harmadában 3,9-szere- 
sére és a harmadik harmadában pedig 2,82-szeresére nő 
meg. Preston és mtsai (1996) korábban azt találták, hogy 
a veleszületett thrombophilia-rizikófaktorok tünetmen
tes hordozóiban a magzati veszteség kockázata fokozott, 
a vetélések előfordulása mérsékelten, a halvaszülések elő
fordulása pedig kifejezetten megnő. Egy korábbi vizsgálat 
kapcsán beszámoltak arról is, hogy azokban a betegekben, 
akik terhesség alatt heparinkezelést kaptak thrombosis 
miatt, a spontán vetélés és a halvaszülés gyakorisága 
megnőtt (12). Később kiderült, hogy ez a kedvezőtlen 
magzati hatás nem a heparinkezelés következménye (11), 
hanem azzal az állapottal, nevezetesen a fokozott throm- 
bosiskészséggel kapcsolatos, amely miatt az antikoaguláns 
kezelést bevezették a terhesség alatt. Több vizsgálat ered
ménye utal arra, hogy a terhesség harmadik harmadában 
legnagyobb a prokoaguláns és legkisebb az antikoagu
láns aktivitás (3,6, 23). Ennek alapján érthető meg, hogy
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a thrombosishajlammal bíró betegekben, ilyenek a fiatalkori 
vénás thrombosisban szenvedó'k is, a sérült haemostasis 
éppen a harmadik trimeszterben okozza leggyakrabban 
és legsúlyosabban az uteroplacentaris keringés throm- 
boticus szövődményét, amely magzati veszteséggel jár. 
Szórványos esetleírások szerint a thrombophiliákkal kap
csolatos magzati veszteség esetén a lepényben megtalál
hatók a thrombosisos jelenségek (1, 13, 16, 24).

Kimutattuk, hogy a fiatalkori vénás thrombosisban 
szenvedőkben a 2500 g-nál kisebb születési súly 
kockázata 1,74-szeresre nő meg. A kis súlyú újszülöttek a 
koraszülöttekből és a méhen belüli növekedésben elmaradt 
magzatokból tevődnek össze. Dulitzki és mtsai (1996) kü
lönböző thrombophiliák és bekövetkezett thrombosisok 
miatt kis molekulatömegű heparint alkalmaztak terhesség 
alatt, mégis a koraszülés gyakoribb előfordulását észlelték. 
Másfelől Kupfermine és mtsai (1999) arról számoltak be, 
hogy az intrauterin magzati retardációval társult 
terhességekben a thrombophilia-rizikófaktorok előfordu
lása magas (15).

Megfigyelésünk szerint, az idő előtti lepényleválás koc
kázata 7,17-szeresre emelkedik fiatalkori thrombosisos 
betegekben. Ez a megfigyelés megerősíti azokat a koráb
bi szórványos esetleírásokat, amelyek idő előtti lepényle
válásról számoltak be különböző eredetű thrombophi- 
liákban (1, 14, 16). Kupfermine és mtsai (1999) pedig 
arról számoltak be, hogy abruptio placentae esetében is 
megnő a thrombophilia-rizikófaktorok előfordulása.

Thrombosisos betegeinkben a perinatalis magzati 
veszteség fokozott kockázata egyfelől a harmadik tri
meszterben bekövetkező magzat-elhalásból, másfelől az 
idő előtti lepényleválással és az alacsony születési súllyal 
kapcsolatos szövődményekből adódott.

Összhangban a korábbi megfigyelésekkel, eredménye
ink arra utalnak, hogy a terhesség kedvezőtlen magzati 
kimenetele egyrészt első klinikai jele lehet a thrombo- 
philiának, amely később vénás thrombosis formájában 
jelentkezhet, másrészt a primer vénás thrombosisban 
szenvedőknek fokozott kockázatuk van a terhesség ked
vezőtlen magzati kimenetelére. Eredményeink megerősítik 
azt a felfogást, hogy a 40. év előtt vénás thrombosishoz 
vezető állapot, a thrombosis jelentkezésének terhesség
hez viszonyított idejétől függetlenül, fokozott thrombo- 
siskockázatot jelent az uteroplacentaris keringésre, amely 
aztán a magzati morbiditás és mortalitás emelkedését 
idézi elő.

A thrombosisos betegek magzati kockázatának meg
ismerése azért látszik jelentősnek, mert egyrészt a magzati 
veszteség megelőzheti a vénás thrombosis jelentkezését, 
vagyis a terhesség megmagyarázhatatlan, kedvezőtlen mag
zati kimenetele esetén tünetmentes thrombophiliára is 
gondolni kell. Másrészt, a fiatalkori thrombosis jelentke
zése után a magzati veszteség fokozott kockázatával kell 
számolnunk. Ezt a kockázatot azonban csökkenteni lehet 
kis molekulatömegű heparin alkalmazásával (4,17).

A kutatást a Népjóléti Minisztérium tárcaszintű kutatási szer
ződése (07-494/96) révén támogatta.
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„Magyarnak lenni: kollektív neurózis”
Arthur Koestler
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Aquaporinok az agyi térfogat-szabályozásban és az 
agyödéma kialakulásában

Vajda Zsolt dr.1, Nielsen Soren dr.2, Sulyok Endre dr.3 és Dóczi Tamás dr.1
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„Kerpel-Fronius Ödön” Baranya Megyei Gyermekkórház, Pécs (igazgató: Sulyok Endre dr.)3

Az agy víztartalmának és térfogatának a szabályozása a 
zárt koponyatérben lévő központi idegrendszer normális 
működésének elengedhetetlen feltétele. A víz- és elektro- 
lit-homeosztázis felborulása a glia és a neuronok duzza
dását, azaz citotoxikus ödémát okoz. Az agyödéma ke
letkezésének molekuláris mechanizmusáról viszonylag 
kevés ismeretünk van. Az aquaporin -  membránloka- 
lizációjú vízcsatorna-fehérjék -  családjának felfedezése 
új betekintést adott a sejtek vízmetabolizmusának mole
kuláris folyamataiba. Az emlősök központi idegrendszer
ében az aquaporin-család két tagjának expresszióját ír
ták le idáig. Az AQP1 a plexus choroideus sejtjeinek 
apicalis membránjában található, ahol feltételezik rész
vételét a liquor cerebrospinalis szekréciójában. Az AQP4 
túlnyomórészt a vér-agy és vér-liquor gátakat felépítő 
plazmamembrán doménekben található meg, ami előre- 
jelzi részvételét a központi idegrendszer vízhomeo- 
sztázisának fenntartásában. A közelmúltban végzett tanul
mányok igazolták az AQP4 szerepét a celluláris agyödéma 
kóroktanában, ezzel megteremtették az elméleti lehető
ségét új típusú agyödéma-csökkentő gyógyszerek fej
lesztésének.

Kulcsszavak: aquaporin, agyödéma, hyponatraemia, vízcsator
na-fehérjék

A szöveti víztartalom és az agy térfogatának pontos sza
bályozása elengedhetetlen a központi idegrendszer zavarta
lan működéséhez, amely a csontos koponyával körülvéve 
különösen érzékeny az intracranialis nyomás növekedé
sére. Az agyi vízhomeosztázis zavarai intracelluláris víz
felhalmozódáshoz, az ideg- és gliasejtek duzzadásához 
vezethetnek. A kialakuló citotoxikus vagy más néven 
celluláris ödéma a legtöbb intracranialis kórfolyamat szö
vődményeként fellép és a kompenzatorikus mechaniz
musok kimerülése esetén az agyi vérátáramlás csökke
nése, valamint mechanikus szöveti sérülések, herniatio 
következtében végzetes kimenetelű lehet (8). Másrészt a 
megváltozott agyi vízháztartás magával vonja a központi 
idegrendszeri sejtek ionháztartásának és a neuronok exci- 
tabilitásának zavarát. Számos tanulmány foglalkozott az 
agyödéma kortanának molekuláris alapjaival, ennek el
lenére szerények ismereteink a víz vér-agy gáton keresztül 
történő transzportjának, valamint a különböző agyi vízterek 
közötti megoszlásának molekuláris mechanizmusairól.

Aquaporins in cerebral volume regulation and edema- 
formation. Regulation of tissue water content and brain 
volume is of critical importance for the normal function
ing of the central nervous system (CNS), which, sur
rounded by the rigid cranium, is highly sensitive to any 
increase in the intracranial pressure. Alterations in cere
bral water homeostasis and distribution may lead to 
neuronal and glial swelling known as cytotoxic brain 
edema, due to accumulation of intracellular water. Al
though numerous investigations have been performed 
to elucidate the underlying molecular basis and patho
physiology of brain edema, little is known about the reg
ulation of water transport across the blood-brain barrier 
and between extra- and intracellular compartments of 
the brain parenchyma. The discovery and characteriza
tion of the aquaporin (AQP) family of membrane water 
channels provided molecular insight into fundamental 
processes of water transport across plasma membranes. 
Two AQPs are expressed abundantly in the mammalian 
brain: AQP1 in the apical plasma membranes of the cells 
of choroid plexus in the ventricles, where it has been 
suggested to participate in the secretion of cerebrospinal 
fluid and AQP4 in plasma membranes of ependymal cells 
and astrocytes. The role of AQP4 in the formation of brain 
oedema was suggested by some recent studies. These find
ings offer new potentials in brain oedema treatment.

Key words: aquaporin, brain edema, hyponatraemia, water 
channel proteins

Aquaporinok a központi 
idegrendszerben
Az elmúlt évtizedet megelőzően a sejtmembránon át történő 
víztranszportot a vízmolekulák kettőslipid-membránon ke
resztüli diffúziójával modellezték. Az első, specifikus vízcsa
torna funkciójú membránfehérje, az aquaporin-1 (AQP1) 
felfedezésével és az aquaporin család további kilenc tagjának 
későbbi azonosításával emlősökben betekintést nyertünk a 
plazmamembránon keresztüli víztranszport molekuláris 
alapjaiba (1, 7). Az emlős-agyban ezidáig az aquaporinfe- 
hérje-család két tagjának expresszálódását írták le: az 
AQP 1-ét, amely a plexus choroideus sejtek plazmamemb
ránjának apicalis részén található, ahol feltételezik részvéte
lét a liquor szekréciójában (13) és az AQP4-ét, amely ast- 
rogliákban és a liquortereket bélelő ependymasejtekben van 
jelen. Immunoelektronmikroszkópos módszerek felhaszná
lásával sikerült feltárni az AQP4 fehérje nagymértékben 
polarizált szubcelluláris lokalizációját astrogliasejtekben.
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A protein a vér-agy és vér-liquor gátak felépítésében 
részt vevő astroglianyúlványok végtalpait határoló plaz
mamembránban koncentrálódik, erős expressziója figyel
hető meg az agyfelszínt határoló szubpiális és az agyi ka
pillárisokat körülvevő perikapilláris astroglia-végtalpak 
sejtmembránjában, ahol részt vesz a specifikusan ezeken 
a területeken megtalálható membránon belüli négyzet
rács formájú fehérjestruktúrák, az ún. „square-array-k” 
felépítésében (15, 16). Erős AQP4-expresszió figyelhető 
meg továbbá az ozmoszenzoros területek, így a hypo
thalamus magnocelluláris magjai és a szubfornicus szerv 
astroglia- és ependymasejtjeiben (5,6,15), sugallva ezzel 
a fehérje részvételét az ozmoszenzoros mechanizmusok
ban (19).

Több tanulmány szolgált további információkkal az AQP4 
központi idegrendszeri szerepéről. Bizonyított az AQP4 nagy
fokú expressziója a retina Müller-gliasejtjeiben, olyan polari
zált eloszlásban, amely szorosan követi a káliumkonduktancia 
és a Kir4.1 káliumcsatorna eloszlását (11). Ez alátámasztja azt a 
nézetet, mely szerint az AQP4 szerepet játszik a neuronális ak
tivitással járó víz és kálium megoszlásában, a fellépő lokális oz
motikus gradiensek rövidre zárásával. Egy újabb keletű tanulmány 
számol be arról, hogy a postnatalis fejlődés korai szakaszában 
az AQP4 mRNS és fehérje-expressziója szorosan követi a víz- és 
kálium-homeosztázis mechanizmusainak ontogenezisét, újabb 
bizonyítékot szolgáltatva ezzel az AQP4-nek az agyi vízháztar
tás szabályozásában betöltött szerepére (20).

A közelmúltban két tanulmány foglalkozott az AQP4 regu
lációjával, demonstrálva a proteinkináz C (PKC) másodlagos 
messenger-rendszer szerepét. Han és munkatársai számoltak 
be az AQP4 fehérje foszforilációjáról és vízkonduktanciájának 
csökkenéséről, PKC-aktivátor forbol-észterek hatására, in vitro 
(4). Egy másik tanulmányban Nakahama és munkatársai az 
AQP4 mRNS expressziójának nagymértékű csökkenését írták 
le astroglia-tenyészetben, forbol-észter-kezelés hatására (12).

Az aquaporin-4 szerepe az agyödéma 
patogenezisében
Ismert, hogy az agy nem viselkedik tökéletes ozmomo- 
terként, a szisztémás ozmotikus változásokra válaszul 
térfogatszabályozó mechanizmusokat aktívái (2, 3). A 
térfogat-szabályozás ozmotikusán aktív szervetlen ionok 
és kis szerves molekulák intracelluláris felhalmozásával, 
illetve sejtből történő vesztésével valósul meg, melyet a 
keletkező ozmotikus gradiens mentén vízmozgás követ 
az extra- és intracelluláris kompartmentek között (10). 
Újabban felismert adaptív reakció a különböző mobilitá- 
sú vízfrakciók arányának megváltozása; hyponatraemia 
hatására az agyszövet kötött, alacsony mobilitású víz
frakciójának csökkenése a szöveti víztartalom növekedése 
nélkül is bekövetkezik (17). Szisztémás hyponatraemi- 
ában gyakori, súlyos szövődmény a celluláris agyödéma, 
melyben a lecsökkent intravascularis ozmolaritás ered
ményeként víz áramlik a kapilláris endotheliumon és az 
astroglianyúlványok végtalpait határoló plazmamemb
ránon keresztül az intracelluláris térbe, a sejtek duzzadá
sát eredményezve. Mivel az AQP4 koncentráltan van jelen 
a vér-agy és vér-liquor gátakat felépítő glia- és epen- 
dyma-membránokban, feltételezhető, hogy az AQP4 pro
tektiv down-regulációja szisztémás hipoozmotikus stressz
ben védő hatást fejt ki a gliasejtek vízfelvétele és ezzel az 
akut cerebrális ödéma kialakulása ellen. Ez a down-re- 
guláció elméletileg két módon érhető el: az AQP4 víz
konduktanciájának csökkentésével, a protein molekulá

ris szinten történő modifikációjával, illetve az AQP4 plaz
mamembránon belüli sűrűségének és/vagy eloszlásának 
megváltoztatásával.

A fenti hipotézis a közelmúltban nemrégiben megerősítést 
nyert a Manley és munkatársai által végzett tanulmányban, 
melyben a genetikai manipulációval AQP4-hiányossá tett (ún. 
knock-out) egerek sokkal jobb túlélési arányt és neurológiai 
statust m utattak akut vízintoxikációt, illetve permanens artéria 
cerebri media-okklúziót követő celluláris agyödéma-model- 
lekben, m int kontroll társaik (tehát AQP4 génekkel rendelke
ző) társaik (19). Egy órával a vízintoxikáció (desztillált víz [a 
testsúly kb 20%-a] és 8-deamino-arginin vazopresszin [dDAVP], 
intraperitonealisan) kezdete után a kontroll állatokon tapasz
talt 76%-os mortalitással szemben az AQP4 knock-out állatok 
mindössze 8%-a pusztult el. Az astroglianyúlványok perika- 
pillaris végtalpai átmérőjének összehasonlításából kiderült, hogy 
ezek a nyúlványok szignifikánsan kevésbé duzzadtak az AQP4 
knock-out egerekben. Hasonlóképpen csökkent mértékű agy
ödémát figyeltek meg AQP4 knock-out egerekben az artéria 
cerebri media okklúzióját követően kialakuló fokális agyi isch- 
aemiában. Az érintett félteke duzzadása szignifikánsan kisebb 
volt ezekben az állatokban. Ezek a megfigyelések megerősítik 
az AQP4 feltételezett szerepét a központi idegrendszer sejtjeibe 
történő vízbeáramlás mediálásában. Munkacsoportunk legutóbbi 
tanulmányában, arra kerestünk választ, hogy történik-e válto
zás szisztémás hipoozmotikus terhelés hatására az AQP4 fehér
je központi idegrendszeri sűrűségében és/vagy eloszlásában 
(18). Akut, ill. krónikus hipoozmotikus terhelést idéztünk elő 
patkányokban, hipoozmoláris dextrózoldat (a testsúly kb. 20%-a, 
ip.) és dDAVP (se.) kombinált alkalmazásával. Az agyi és kis- 
agyi membránfrakcióból készített mintákban a fehérjéket poli- 
akrilamid-gélelektroforézissel való szeparálás után elektroelú- 
cióval nitrocellulóz membránra (biot) vittük át. A biottokat az 
AQP4 fehérje intracelluláris C-terminálisa ellen termelt poli- 
klonális antitesttel inkubálva az AQP4 immunoreaktivitás emel
kedését tapasztaltuk a hipoozmotikus terhelésnek kitett állatok 
agy- és kisagyszövetében, mely emelkedés konzisztensnek bi
zonyult mind az akut (4 órás hyponatraemia), mind a krónikus 
(48 órás hyponatraemia) csoportban. Ezzel ellentétben, az agyi 
AQP4 mRNS szintjében nem történt változás a 4 órás hipo
ozmotikus terhelést követően, kizárva azt a lehetőséget, miszerint 
az emelkedett immunoreaktivitás az AQP4 gén megnövekedett 
transzkripciójának lenne a következménye. Amennyiben az 
AQP4 fehérje mennyiségében nincs változás, úgy az immuno- 
blottokon észlelt emelkedett immunoreaktivitás megnövekedett 
jelölési effektivitást, azaz a kötött antitestek és az AQP4 közötti 
megnövekedett molekuláris arányt kell, hogy jelentsen. Az an
titestek affinitásának növekedése létrejöhet az AQP4 fehérje 
C-terminálisának térszerkezetében másodlagosan bekövetke
ző változás miatt, amely következtében az antitest által felis
mert epitóp könnyebben elérhetővé válik az antitestek számá
ra. Az immunoreaktivitás gyors emelkedése tovább erősíti a 
hipotézist, miszerint annak oka valószínűleg a fehérje konfor
mációjának változása és nem a protein megnövekedett expresszi
ója. A tanulmány másik fontos célja volt az AQP4 fehérje sziszté
más hipoozmotikus terhelésre bekövetkező esetleges szubcelluláris 
újraeloszlásának vizsgálata. A vesében bizonyított az AQP2 intra
celluláris vezikulumokból a sejtmembránba való transzlokáci
ója vazopresszin hatására, mely hormon a vese gyűjtőcsatorna 
principális sejtjeinek ozmotikus vízpermeabilitását ezen me
chanizmuson keresztül szabályozza (14).

Az AQP4 celluláris és szubcelluláris lokalizációját, va
lamint intramembrán struktúráját a közelmúltban írták 
le elektronmikroszkópos tanulmányokban (15,16). Ezen 
tanulmányok feltárják az AQP4 fehérje nagy fokban po
larizált eloszlását, koncentrált expresszióját az astrogliák 
perikapilláris és szubpiális membránterületein, ahol részt 
vesz az ezekre a területekre jellemző négyzetrács formájú 
struktúrák, az ún. „square-array-k” felépítésében. Ezzel 
ellentétben az AQP4 alacsony szinten expresszálódik a neu- 
ronokkal szomszédos astroglianyúlványokban és nem ta
lálható meg intracelluláris vezikulumokban (15), ami azt

224



sugallja, hogy az AQP4 eloszlása az intracelluláris kom- 
partmentek és a plazmamembrán között nem szabályozott. 
Ezt alátámasztva, sem fénymikroszkópos immunhiszto- 
lógiai, sem immunoelektronmikroszkópos módszerekkel 
nem találtuk jelét az AQP4 szubcelluláris újraeloszlá- 
sának szisztémás hipoozmotikus terhelést követően. Nem 
zárható ki azonban, hogy az intramembrán struktúrá
ban történik átrendeződés. Ennek vizsgálata hagyomá
nyos elektronmikroszkópos módszerekkel nem, kizáró
lag freeze-fracture immungoid jelöléssel lehetséges. Itt 
jegyezzük meg, hogy korábbi freeze-fracture tanulmányok 
leírták az astroglianyúlványok végtalpaiban elhelyezke
dő intramembrán square-array-k -  melyek felépítésében 
az AQP4 résztvesz -  disszociációját több neuropatológiai 
modellben (további részleteket lásd ref. 16).

Ennek figyelembevételével elképzelhető, hogy sziszté
más hyponatraemiában az AQP4 intramembrán struk
túrájában történnek változások, melyek a vízcsatorna 
vízáteresztő-képességének megváltoztatásával az adap
tációs mechanizmusok részét képezhetik.
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Paul Dotte:
A betegek mozgatása és aktivizálása
I. kötet

A világ egyik legdinam ikusabban terjedő  betegm ozgatási m ódszerét 
b em u ta tó , m agyar nyelven m o st e lő szö r m egjelenő kötet bizonyára nép
sze rű  lesz a hazai olvasók körében is, m ert a testm echan ika  alapelvei
nek ism erete ire  tám aszkodva, új alapokra helyezi a betegek m ozgatását. 
A Paul Dotte által kidolgozott m ó d szer kezdetben az ápolószem élyzetet 
érő  m egerő lte tés  következtében fellépő gerincfájdalm ak m egelőzésére , 
a h e ly es  te s tta r tá s  kialakítására irányult, de később h asz n o sn ak  bizo
nyult a  váz izom -rendszer zavarainak leküzdésében  is. H am arosan  nyil
vánvalóvá vált, hogy ez a m ó d szer az áp o lás  m inőségét is m élyen érinti, 
é s  je len tő s  m értékben  hozzájárul a betegek  iokom otoros független
ség é h ez .
Ez a  m ó d szer m agában  hordozza a beteggel való teljesebb  kom m u
nikáció lehetőségét is, így o k ta tása  n em csak  az ápolók ügye az 
ápo lókért, ennél sokkal tágabb  perspektívát nyújt, nevezetesen  a beteg 
ön m eg v a ló s ításán ak  lehetőségét, ső t a gyógyuláshoz vezető u tat is. 
A g az d ag o n  illusztrált m űben a sze rző  az egyes gyakorlatokat c s o 
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A spondylolysis és a spondylolisthesis kialakulásának 
biomechanikája

1 i 2Klemencsics Zoltán L. dr. és Kiss Rita M. dr.
Fővárosi Önkormányzat Weiss Manfréd Kórháza (főigazgató Budai András dr..)1 
MTA-BME Vasbeton Támogatott Kutatócsoport (vezető: Hegedűs István dr.)2

A spondylolysis és a spondylolisthesis etiológiája, ame
lyet a szerzők a cikk első részében foglalnak össze, igen 
fontos kutatási terület, de e kórképek kialakulásának 
biomechanikájával igen kevés szerző foglalkozik. A szer
zők elsőként dolgoztak ki biomechanikai modellt a spon
dylolysis és a spondylolisthesis kialakulására. A mechani
kai egyenletekkel bizonyítható, ha a pars interarticularis 
repedésmentes, akkor a ráható igénybevételeket (húzó-, 
nyíró-, hajlító- igénybevételek) a pars interarticularis és a 
ligamentumok közösen viselik. Ha a pars interarticu- 
larisban kialakuló húzófeszültség eléri a szakadó szilárdsá
gát, akkor megreped, azaz a spondylolysis kialakul. A 
szakadt csigolyaív nem képes további húzófeszültség fel
vételére, az összes húzóerőt a ligamentumoknak kell vi
selniük. Ha a pars interarticularis összenyomódása eléri 
határértékét, nem tud több erőt felvenni, de a spon
dylolisthesis nem alakul ki, mert a csigolyatest nem tud 
megcsúszni, mivel az ép szalagok összetartják. Ha a pars 
interarticularisra jutó terhelést csökkentjük, a pars inter- 
articularisban keletkezett repedések záródnak, gyermek
korban össze is csontosodhatnak. Ha a ligamentum éri el 
szakadó nyúlását, akkor a ligamentum elszakad, a pars 
interarticularis hirtelen végigreped és a csigolyatest meg
csúszik, azaz kialakul a spondylolisthesis. A cikk utolsó 
részében a szerzők a spondylolisthesis műtéti kezelésé
nek legismertebb eljárásait foglalják össze.

Kulcsszavak: spondylolysis, spondylolisthesis, gerinc biome
chanikája

A spondylolysis a pars interarticularis szakadása, míg a 
spondylolisthesis a csigolyatestnek a felette lévő csigo
lyákkal együtt történő előrecsúszása. A spondylolysis az 
esetek nagy többségében az LIV-LV, illetve LV-SI csigo
lyák találkozásánál gyermekkorban alakul ki.

Az irodalomban többen foglalkoztak a spondylolysis 
etiológiájával, illetve konzervatív és műtéti kezelésével. 
Kutatásunk célja az volt, hogy biomechanikai modellt 
dolgozzunk ki a spondylolysis és a spondylolisthesis ki
alakulására.

A spondylolysis és a spondylolisthesis 
etiológiája
Az elváltozás etiológiájára különböző elméletek alakul
tak ki, a maga idejében mindegyik megalapozottnak tűnt. 
A leggyakrabban leírt elméleteket két nagy csoportba so
rolhatjuk.

The biomechanics of spondylolysis and spondylo
listhesis. The etiology and predisposing factors of spon
dylolysis and spondylolisthesis, which are summarized in 
the first part of this article, have received considerable 
attention, but there biomechanics is little published. The 
goal of this article is to  show a biomechanical model for 
the development of spondylolysis and spondylolisthesis. 
With mechanical equations it has been established, the 
pars interarticularis and the ligaments resist together the 
tensile and shear force, the bending moment if the pars 
interarticularis is uncracked. If the tensile stress in the 
pars interarticularis reaches its strength, crack occurs 
and the spondylolysis is developed. The cracked pars 
interarticularis is no longer capable of sustaining ten
sion, the tensile force is transferred to the ligament. 
When the compressive strain of the pars interarticularis 
reaches its strain limit, the spondylolisthesis does not de
velop, because the vertebra can not slip with the unbro
ken ligaments. If the loading on the pars interarticularis 
would be decreasing, the cracks close and the pars 
interarticularis can ossify. If the tensile stress in the liga
ment reaches its strength and the ligament breaks, the 
pars interarticularis cracks through, the vertebra slips 
and the spondylolisthesis develops. In the last part of the 
article the methods of the conservative and operative 
treating are summarized.

Key words: spondylolysis, spondylolisthesis, biomechanics of 
the spine

Az elméletek egy része, azt mondja, hogy a spon
dylolysis és a spondylolisthesis fejlődési rendellenesség 
következtében alakul ki (hibás fejlődésű ossificatiós cent
rum, hypoplasiás ívfejlődés, maiformációk, lumbalisatio, 
sacralisatio) (11, 21, 28, 29).

A veleszületett spondylolysis elméletet Rowe (24) és 
Roche (23) kutatásai cáfolták, akik több mint 500 újszü
lött holttestét vizsgálták meg és spondylolysist egyetlen
egy esetben sem találtak. Figyelembevéve, hogy a népes
ségben e betegség előfordulása 3-5%, a felmérésükben 
tapasztalniuk kellett volna a congenitalis elváltozást, ha 
az létezne újszülöttkorban.

Az elméletek második csoportja szerint a spondylo
lysis és a spondylolisthesis töréses jellegű elváltozás ered
ményeként alakulna ki, például születéskor, a csigolyaív 
csecsemőkori túlterhelése következtében a hiperflexiós 
és hiperextenziós mozgások beindulásakor, általános kö
tőszöveti gyengeség miatt kialakuló relatív instabilitás 
miatt, a pars interarticularisban bekövetkező patológiás
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csontelváltozás, túlterhelés m int fáradásos törés követ
keztében (2, 3, 5-8,15, 19, 20).

Jelenleg az a legelfogadottabb nézet, hogy a spon
dylolysis és a spondylolisthesis túlterhelés következté
ben általában tünetmentesen, fokozatosan alakul ki. A 
panaszok a kialakult elváltozás további túlterhelésekor 
jelentkeznek. A lysis bekövetkezésére prediszponáló té
nyező a hypoplasiás és a dysplasiás csigolyaívek vagy a 
hátsó fúziók, mikor is a terhelés nagy része az alacsonyabb 
mobilitási szintre tevődik át. A spondylolysis kialakulá
sát elősegítheti a sacrum fokozott dőlése miatt kialakuló 
túlterhelés is. Nehéz fizikai m unka vagy sporttevékeny
ség is hozzájárulhat a spondylolysis kialakulásához (4, 
12, 13, 16, 22, 25). Különösen veszélyes a nagy vertikális 
terhelést okozó súlyemelés, vagy a hiperextenziós és hiper- 
flexiós mozgásformájú torna, illetve a gerelyhajítás és a kenu, 
ahol a lumbális szakasz rotációs igénybevétele jelentős.

Módszer
A gerinc biomechanikai szempontból bonyolult, statikus és 
dinamikus elemeket egyaránt tartalmazó rendszernek fog
ható fel. A mozgások okozta rezgéseket a lumbális és nyald 
lordosis, valamint a háti kyphosis nyeli el. A mozgásrendszer 
dinamikus része az izomzat, a hidrodinamikus tulajdonsá
gokkal rendelkező intervertebralis discus. A rendszer stati
kus teherviselő részei elsősorban a csigolyák és a kisízületek.

Kisízületi rendszer biomechanikai szerepe 
A kettős kisízületi rendszer felelős az egyes szintek mobi
litásáért. A kisízületi felszínek iránya meghatározza a 
csigolya közötti mozgáslehetőség irányát és fokát. A spon
dylolysis szempontjából fontos lumbális szakaszon a kis
ízületi felszínek iránya olyan, hogy az LI-LIV szint között 
történik a flexiós-extenziós mozgások 5-10%-a, míg a 
LIV-LV között a 20-25%-a, a lumbosacralis átmeneten a 
mozgások 65-70%-a (27).

Az LV szint az, ahol a mobilis gerincben ébredő erők a 
stabil medencegyűrűre átadódnak, ami igen nagy erőket 
ébreszt ezen a szinten. King és munkatársai (9) bizonyí
tották, hogy ebben a teherátadásban nemcsak a csigolya
test, hanem a kisízületek is jelentős szerepet játszanak. 
Megállapították, hogy hiperextenziós mozgás esetén a 
kialakuló nyomóerőnek mintegy 30%-a a kisízületeken 
adódik át. Miller (17), Adams és Hutton  (1) kutatásai iga
zolták, hogy tartós teher esetén, a csigolyákon fellépő 
nyíróerőnek közel 85-90%-át a kisízületeknek kell viselniük.

A gerincben keletkező igénybevételek meghatározása 
A spondylolysis és a spondylolisthesis kialakulásának bio
mechanikai leírásához különösen fontos, hogy a külső terhe
lésből a gerincben keletkező nyomó- és nyíróerőt megfelelő 
pontossággal tudjuk meghatározni, illetve a sacmm min
denkori anatómiai helyzetét is figyelembe vegyük. Ismert, 
hogy a sacrum fokozott dőlése túlterheltséget okozhat.

Az irodalomban ismertetett modellel (10) végzett számí
tások alapján az 1. ábrán bemutatjuk egy 80 kg-os ember 
esetében álláskor a sacmm felső síkjában keletkező igénybe
vételek (nyomó- és nyíróerő) alakulását a sacrum dőlésszö
gének figyelembevételével. A fenti számítások igazolták, 
hogy a sacrum dőlésének fontos szerepe van a túlterhelés és 
ennek következtében a spondylolysis kialakulásában.

1. ábra: A gerincben keletkező igénybevételek alakulása a 
sacrum dőlésszögének függvényében

A pars interarticularist terhelő igénybevételek 
meghatározása
A függőleges terheket, ami a test és az esetlegesen emelt teher súlya, 
illetve a hátizomban keletkező, a felsőtesttel párhuzamos erő, a csi
golya síkjára merőleges nyomóerővel és síkjával párhuzamos nyí
róerővel képes ellensúlyozni (2. ábra). A nyíróerő egy részét az 
intervertebralis discus és a szalagok veszik fel, másik részét a kisízü
leteknek (Sp) kell viselniük, ami a kisízület síkjára merőleges erő
ként (Sß adódik át (3. ábra). Feltételezve, hogy a két kisízület azonos 
szöget (ß) zár be, akkor egy kisízületen átadódó erő

2. ábra: A gerincben keletkező erők a külső terhelés hatására
belsőtest a felsőtest súlya; Fizom a hátizomban keletkező erő; f teher a 
felemelt teher súlya; R. a külső terhelésből keletkező reakcióerőnek a 
csigolya lapjára merőleges komponense, azaz nyomóerő; Rs a külső 
terhelésből keletkező reakcióerőnek a csigolya lapjával párhuzamos 
komponense, azaz nyíróerő
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3. á b ra : A pars interarticularisra ható  nyíróerő felosztása az 
egyes kisízületekre
Sf a kisízület által viselt nyíróerőnek a kisízület felszínére merőleges 
komponense: S f0 a kisízület által viselt nyíróerő: ß a kisízület és a 
sagittalis sík által bezárt szög

1 2 cos ß
ahol
Sf a kisízület által viselt nyíróerőnek a kisízület felszíné

re merőleges komponense;
Sf0 a kisízület által viselt nyíróerő; 
ß a kisízület és a saggitalis sík által bezárt szög.
A csigolya hátsó részére egyrészt hat a hátizomban keletke

ző erőnek azon része, amely, azokban az izmokban keletkezik, 
amelyek ezen a csigolyán erednek, illetve tapadnak (Ff;), más
részt a kisízületeken átadódó nyíróerő (Sf). A probléma térbeli, 
de egyszerűsítsük síkbelivé (4. ábra), amikor is a keletkező 
igénybevételek

Ps = Sf x coscp-F; j x cos (90-a -  cp),
P, = Sf x sincp + Fj j x sin ( 90-a  - cp),
M = Sf x ds - F; j x df, 

ahol
df a csigolyán eredő, ill. tapadó izmokban keletkező erő és a 

vizsgált keresztmetszet síkja közötti távolság; 
ds a kisízületre ható nyíróerő és a vizsgált keresztmetszet síkja 

közötti távolság;
Ff j a csigolyán eredő, illetve tapadó izmokban keletkező erő; 
M a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 

keletkező hajlítónyomaték;
Ps a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 

keletkező nyíróerő;
Pf a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 

keletkező húzóerő;
Sf a kisízület által viselt nyíróerőnek a kisízület felszínére me

rőleges komponense;
a  a vízszintes sík és a csigolya felső síkja által bezárt szög; 
cp a csigolya alsó síkja és a vizsgált keresztmetszet síkja által 

bezárt szög.
Azt mondhatjuk, hogy a csigolyaív legkeskenyebb részét a két 

erőből keletkező húzó- és nyíró igénybevétel, illetve hajlító
nyomaték terheli, amelyek hatását szuperponálni kell.

A spondylolysis és spondylolisthesis kialakulásának 
biomechanikája
A modellnek figyelembe kellett venni azt, hogy a pars 
interarticularist összetett igénybevétel éri, a pars inter
articularis lehet ép és szakadt. A modellnek választ kel
lett adni, arra a kérdésre is, hogy milyen terhelésekkor

4. ábra: A külső erőkből a pars interarticularison keletkező 
igénybevételek, ha a térbeli problém át síkbeli problém ává 
redukáljuk
d f a csigolyán eredő, ill. tapadó izmokban keletkező erő és a vizsgált 
keresztmetszet síkja közötti távolság: cfs a kisízületre ható nyíróerő és a 
vizsgált keresztmetszet síkja közötti távolság: Ft , a csigolyán eredő, 
illetve tapadó izmokban keletkező erő: M  a külső terhelésből a pars 
interarticularis legkeskenyebb részén keletkező hajlítónyomaték; Ps a 
külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező 
nyíróerő; P, a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb 
részén keletkező húzóerő; S, a kisízület által viselt nyíróerőnek a kisízület 
felszínére merőleges komponense; a  a vízszintes sík és a csigolya felső 
síkja által bezárt szög; $ a csigolya alsó síkja és a vizsgált metszet síkja 
által bezárt szög

szakad el a csigolyaív és mi a feltétele annak, hogy a csi
golya meg is csússzon.

A vizsgált keresztmetszetben a külső erőkből keletke
ző axiális igénybevételekkel, mint a húzóerővel (Pt) és a 
hajlítónyomatékkai (M) a keresztmetszet pars interarti
cularis részén és ligamentumokban (ligamentum flavum, 
interspinosum, supraspinosum és intertransversale) ke
letkező belső erők tartanak egyensúlyt.

A külső igénybevételek hatására létrejövő alakválto
zásokat figyelembevéve (5. ábra) megállapítható, hogy a 
nyomott részen található ligamentum flavum nem vesz 
részt a teherviselésben, mert a ligamentumok csak hú
zást képesek felvenni. A ligamentum interspinosumban 
és a supraspinosumban keletkező alakváltozás oly cse
kély, hogy azok elhanyagolhatóak. A fentiekből követke
zik, hogy a teherviselésben csak a pars interarticularis és 
a ligamentum intertransversale vesz részt.

Először vizsgáljuk azt az állapotot, amikor a pars inter
articularis repedésmentes. A külső igénybevételek, a hajlító
nyomaték (M)ésa húzóerő (Pt) hatására keletkező alakváltozások, 
feszültségek és belső erők, mechanikai egyenletek (kompatibi
litási, anyag és egyensúlyi egyenletek) segítségével a két isme
retlen paraméter a keresztmetszet semleges tengelyének helye 
(x) és elfordulása (k) meghatározása után számítható (6. ábra):

A~(x) Ef K-X + -  ■A)(x)-El k (hf — x) +

+A, ■E,K-(h-x)=Pl.

-Ar( j t )■£ k x 2 + - A j(x ) E, k ■(hi - x ) 2 +
3 3
+ A , •£, -K (h  - x ) 1 = M .
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5. á b ra : A csigolyaív legkeskenyebb részén felvett 
keresztm etszet alakváltozásai a külső axiális igénybevételek 
ha tására
M  a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 
keletkező hajlítónyomaték; Ps a külső terhelésből a pars interarticularis 
legkeskenyebb részén keletkező nyíróerő; Pt a külső terhelésből a pars 
interarticularis legkeskenyebb részén keletkező húzóerő; Pl pars 
interarticularis, LF ligamentum flavum, U ligamentum interspinosum,
LS ligamentum supraspinosum, LIT ligamentum intertransversale

ahol
A"i(x) a pars interarticularis nyomott területének nagysága, 

amely függ a semleges tengely helyétől;
A+j(x) a pars interarticularis húzott területének nagysága, 

amely függ a semleges tengely helyétől;
A, a ligamentum keresztmetszeti területe;
£; a pars interarticularis rugalmassági modulusa;

Et a ligamentum rugalmassági modulusa; 
h{ a pars interarticularis „magassága”; 
h a pars interarticularis magasságának és a pars interarticu

laris és a szalag közötti távolságának és a szalag „átmérőjé
nek” összege;

M a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 
keletkező hajlítónyomaték;

Pt a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 
keletkező húzóerő;

x a keresztmetszet semleges tengelyének helye; 
k  a keresztmetszet görbülete.

A repedésmentes keresztmetszet vizsgálatához meg kell ha
tározni a nyíróerőből keletkező feszültségeket (7. ábra) is a 
Zsuravszkij-képlet segítségével

P, sx
X -  —----

K b
ahol
b a vizsgált keresztmetszet szélessége;
Ix a pars interarticularis inercianyomatéka;
Ps a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 

keletkező nyíróerő;
Sx a keresztmetszet statikai nyomatéka; 
t a vizsgált keresztmetszet tangenciális feszültsége.

Az axiális és tangenciális feszültségek együttes vizsgálatá
hoz szükségesek a főfeszültségek (7. ábra)

G 2a, „  = - ± J —  + x  ,
' 2 v 4

ahol
a a vizsgált keresztmetszetben keletkező axiális feszültség; 
a, „a vizsgált keresztmetszetben számítható húzó-, illetve nyo

mó főfeszültség;
i a vizsgált keresztmetszetben keletkező tangenciális feszült

ség.
Ha húzó főfeszültség eléri a pars interarticularis húzószilárd

ságának értékét, akkor a pars interarticularis bereped, azaz sza
kad, vagyis kialakul a spondylolysis.

A szakadt pars interarticularis esetén feltételezhetjük, hogy 
az nem képes húzóerő felvételére, továbbiakban a külső terhe
lés hatására keletkező összes húzóerőt a ligamentum inter- 
transversalenak kell felvennie. A szakadt állapotban a külső

6. á b ra : A repedésm entes pars interarticularis legkeskenyebb részén fe lvett keresztm etszet nyúlásai, feszültségei, belső erői a külső 
terhelés ha tására
A |(x) a pars interarticularis nyomott területének nagysága, amely függ a semleges tengely helyétől; A+;(x) a pars interarticularis húzott területének 
nagysága, amely függ a semleges tengely helyétől; A a ligamentum keresztmetszeti területe; C, a pars interarticularisban keletkező nyomóerő; cf a 
ligamentum „átmérője"; Et a ligamentum rugalmassági modulusa; E: a pars interarticularis rugalmassági modulusa; h t a pars interarticularis „magassága"; 
bk a pars interarticularis és a ligamentum közötti távolság; h a pars interarticularis magasságának és a pars interarticularis és a szalag közötti 
távolságának és a szalag „átmérőjének" összege; M  a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező hajlítónyomaték; Pt a külső 
terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező húzóerő; x a keresztmetszet semleges tengelyének helye; T, a pars interarticularisban 
keletkező húzóerő; 7j a ligamentumban keletkező húzóerő; e, a pars interarticularis nyomott szélső szálának összenyomódása; t 2 a pars interarticularis 
húzott szélső szálának nyúlása; e3 a ligamentum felső szélső szálának nyúlása; t4 a ligamentum alsó szélső szálának nyúlása; e, a ligamentum átlagos 
nyúlása; k a keresztmetszet görbülete; o, a pars interarticularis nyomott szélső szálában keletkező feszültség; o2 a pars interarticularis húzott szélső 
szálában keletkező feszültség; o3 a ligamentum felső szélső szálában keletkező húzófeszültség; o4 a ligamentum alsó szélső szálában keletkező 
húzófeszültség; o, a ligamentumban keletkező átlagos húzófeszültség; Pl pars interarticularis; LIT ligamentum intertransversale
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alakváltozás feszültség
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ahol

7. ábra: A pars interarticularis legkeskenyebb részén felvett 
keresztmetszet axiális és tangenciális feszültsége a külső 
terhelések hatására
b a vizsgált keresztmetszet szélessége; ő, a ligamentum „átmérője"; h{ a 
pars interarticularis „magassága"; hk a pars interarticularis és a 
ligamentum közötti távolság; h a pars interarticularis magasságának és a 
pars interarticularis és a szalag közötti távolságának és a szalag 
„átmérőjének" összege; M a külső terhelésből a pars interarticularis 
legkeskenyebb részén keletkező hajlítónyomaték; Ps a külső terhelésből a 
pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező nyíróerő; Pt a külső 
terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező 
húzóerő; o a vizsgált keresztmetszet axiális feszültsége; a 1 a pars 
interarticularis nyomott szélső szálában keletkező feszültség; o2 a pars 
interarticularis húzott szélső szálában keletkező feszültség; o3 a 
ligamentum felső szélső szálában keletkező húzófeszültség; o4 a 
ligamentum alsó szélső szálában keletkező húzófeszültség; t a vizsgált 
keresztmetszet tangenciális feszültsége; Pl pars interarticularis; LIT 
ligamentum intertransversale

erők hatására kialakuló alakváltozások, feszültségek és belső 
erők a mechanikai egyenletek segítségével a két ismeretlen pa
raméter, a semleges tengely helye (x) és elfordulása (k) megha
tározása után számítható (8. ábra)

-^■Af(x) Ej -K-x + A, ■E , k  ( h - x )  = Pt 

i  A 7 (x) ■Ej K x2 + A, E, K (h -x )2 = M

A'j(x) a pars interarticularis nyomott területének nagysága, 
amely függ a semleges tengely helyétől;

Aj a ligamentum keresztmetszeti területe;
£; a pars interarticularis rugalmassági modulusa;
£, a ligamentum rugalmassági modulusa; 
h a pars interarticularis magasságának és a pars interarticularis 

és a szalag közötti távolságának és a szalag „átmérőjének” 
összege;

M a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 
keletkező hajlítónyomaték;

Pt a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén 
keletkező húzóerő;

x a keresztmetszet semleges tengelyének helye; 
k a keresztmetszet görbülete.

Ha a csigolyaív szakadt, az összes nyíróerőt a ligamentu- 
moknak kell felvenniük.

Vizsgáljuk meg, hogyan alakulhat ki a spondylolysis 
illetve a spondylolysisbőli a spondylolisthesis.

Repedésmentes állapotban az ép pars interarticularis 
és a ligamentumok közösen viselik a ráható igénybevéte
leket (húzás, hajlítás, nyírás). Ha e terhelés növekedésé
vel a pars interarticularisban kialakuló húzófeszültség 
eléri szakadó szilárdságát a pars interarticularis bere
ped, szakad azaz a spondylolysis kialakul. A szakadt csi
golyaív nem képes további húzófeszültséget felvenni, az 
összes húzóerőt a ligamentumoknak kell felvenniük.

A terhelés növekedésével kialakulhat egy olyan álla
pot, amikor a pars interarticularisban kialakuló nyomó
feszültség eléri nyomószilárdságának értékét, akkor az 
további terheket nem képes viselni, de a csigolya nem 
csúszik meg, mert a ligamentumok összetartják a rendszert.

A terhelés növekedésével létrejöhet egy olyan állapot 
is, amikor a ligamentum intertransversaleban kialakuló 
feszültség eléri a szakítószilárdságot. Ebben az esetben a

alakváltozás feszültség

8. ábra: A szakadt pars interarticularis legkeskenyebb részén felvett keresztmetszet nyúlásai, feszültségei, belső erői a külső terhelés 
hatására
A‘|(x) a pars interarticularis nyomott területének nagysága, amely függ a semleges tengely helyétől; At a ligamentum keresztmetszeti területe; Cj a pars 
interarticularisban keletkező nyomóerő; d, a ligamentum „átmérője"; f, a ligamentum rugalmassági modulusa; E, a pars interarticularis rugalmassági 
modulusa; hi a pars interarticularis és a ligamentum közötti távolság; h a pars interarticularis magasságának és a pars interarticularis és a szalag közötti 
távolságának és a szalag „átmérőjének" összege; M a külső terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező hajlítónyomaték; Pt a külső 
terhelésből a pars interarticularis legkeskenyebb részén keletkező húzóerő; 7j a ligamentumban keletkező húzóerő; x a keresztmetszet semleges 
tengelyének helye; e, a pars interarticularis nyomott szélső szálának összenyomódása; e3 a ligamentum felső szélső szálának nyúlása; e4 a ligamentum 
alsó szélső szálának nyúlása; e, a ligamentum átlagos nyúlása; k a keresztmetszet görbülete; a, a pars interarticularis nyomott szélső szálában keletkező 
húzófeszültség; o3 a ligamentum felső szélső szálában keletkező húzófeszültség; o4 a ligamentum alsó szélső szálában keletkező húzófeszültség; o, a 
ligamentumban keletkező átlagos húzófeszültség; Pl pars interarticularis; LIT ligamentum intertransversale
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ligamentum szakadása után a csigolya megcsúszik, azaz 
kialakul a spondylolisthesis. A kialakuló csigolyacsúszás 
több milliméteres, sőt egy csigolyatestnyi is lehet. A csú
szás mértékét az határozza meg, hogy a többi szalag, il
letve a discus, hogyan tudja az elszakadt szalagot a teher
viselésben helyettesíteni.

A mindennapi életben általában a pars interarticularist 
terhelő nyomaték iránya változó. A másik irányú nyomaték 
esetében is a fenti gondolatmenet követhető, de a ligamen
tum intertransversale szerepét a ligamentum flavum veszi át.

A spondylolysis és a spondylolisthesis 
kezelése
A fentiekből látszik, hogy a spondylolysis és a spon
dylolisthesis kialakulása azonos mechanizmusú, a vég
eredményt az egyén alkati tényezői, a szöveti rugalmas
ság, a csontszerkezet és az izomzat fejlettsége dönti el.

A vizsgálatok és a megfigyelések szerint a spondy
lolysis kialakulásának időpontja leggyakrabban a serdü
lőkor gyors növekedési fázisának időszaka, mikor olyan 
gyors változások mennek végbe a csont-ízületi rendszerben, 
amit az izomzat nem képes mozgásstabilan kompenzálni, 
így kialakul egy serdülőkori fiziológiás lumbális instabilitás.

Véleményünk szerint ennek a konzervatív kezelés szem
pontjából óriási jelentősége van. Ha serdülőkorban spon
dylolysis kialakulásakor a lumbális gerincszakaszt 3 hónapra 
Boston corsette segítségével rögzítjük, akkor a lysis vonala 
átcsontosodhat, a későbbi időszakot meghaladó csontoso
dási képességnek köszönhetően. A korábbi nézettel szem
ben, miszerint a spondylolysis esetén a gyermeket ki kell 
venni a sportból, a tapasztalatunk az, ha célzott egyéni ge
rinctornával megfelelő stabilizáló izomzatot tudunk felépíte
ni az érintett gerincszakasz köré, akkor panaszmentes spor
tolást tudunk biztosítani. Ellenkező esetben krónikus 
derékfájás keletkezik, a stabilizáló izomzat eltűnésével pedig, 
előbb-utóbb műtéti beavatkozás válik szükségessé.

Sajnos az esetek nagyrészében az elváltozás csak a ké
sőbbiekben okoz panaszt, amikor ez a lehetőség már 
nem adott. Ekkor a feladat a panaszok csökkentése, a fáj
dalom csillapítása, illetve a mozgásterjedelem javítása.

A spondylolysis és a spondylolisthesis műtéti kezelésére 
számos, jellegében különböző műtéti eljárás került kidolgo
zásra. A műtétek mindegyikének az a célja, hogy a spon
dylolisthesis esetén a további csúszást meggátolja, a fájdal
makat és az esetleges radicularis panaszokat megszüntesse.

A spondylolisthesis műtéti megoldására általában a követ
kező eljárásokat alkalmazzák:

A Morscher-féle (18) horgas-csavaros rögzítés műtéttechni- 
kailag igen nehéz, mert minimális iránytévesztés, a csavar rög
zítési pontjának vagy a horog beakasztási helyének a rossz 
megválasztása a műtét eredménytelenségéhez, az instabilitás 
megmaradásához vezet.

A Buck-féle csavarozás (26) a spondylolisthesis direkt átcsa- 
varozása, stabil rögzítést kellene eredményeznie, de a tapaszta
latok azt mutatták, hogy a csontvégek kompressziója nem volt 
végig biztosítható. Jakab (7) e műtéti eljárást, úgy módosította, 
hogy a direkt szintézist kompressziós csavarokkal végezte az 
álízületi felszín elvétele és a csontvégek felfrissítése után.

A kanülált csavar húzóhurokkal (17) kombinált rögzítése 
általában stabil rögzítést eredményez és az iránytartási nehéz
ségek kiküszöbölhetőek.

Megbeszélés
A pars interarticularis teherviselésének vizsgálatára fel
írt modellel bizonyítható, hogy a spondylolysis abban az 
esetben alakul ki, ha a terhelés hatására kialakuló húzó
feszültség eléri a pars interarticularis húzószilárdságát.

A modellel bizonyítható az is, ha a pars interarticular- 
isban kialakuló nyomófeszültség éri el határértékét, ak
kor az további terheket nem képes viselni, de a csigolya 
nem csúszik meg, mert a ligamentumok összetartják a 
rendszert. Abban az esetben, ha a teherviselésben szere
pet játszó ligamentumban (ligamentum intertransversale 
vagy flavum) kialakuló feszültség éri el a szakítószilárd
ságot, akkor a ligamentum szakadása után a csigolya 
megcsúszik, kialakul a spondylolisthesis.

A fenti gondolatmenet alapján látható, hogy a spon
dylolysis, illetve a spondylolisthesis kialakulása egy igen 
komplex folyamat, amelynél szerepet játszik a túlterhe
lés, a pars interarticularis húzószilárdsága, illetve a liga
mentumok szakítószilárdsága.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a spondylolysis 
konzervatív kezelésekor a stabilizáló izomzat kifejleszté
se és erősítése a legfontosabb. A műtéti kezelés eljárásai 
során, azt a módszert kell alkalmazni, amely a legkevésbé 
terheli meg az adott páciens gerincét és amellyel a leg
könnyebben visszaállítható a normális életritmus.
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ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK

Biatrialis ingerlés -  A gyógyszerrezisztens paroxizmális 
pitvartibrilláció nonfarmakológiás kezelésének újabb 
lehetősége

Merkely Béla dr., Vágó Hajnalka dr., Gellér László dr., Zima Endre dr., Tomcsányi János dr.1 és 
Bodor Elek dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Ér- és Szívsebészeti Klinika (igazgató: Nemes Attila dr.) 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (igazgató: Ajkay Zoltán dr.)1

A biatrialis ingerlés ígéretes nonfarmakológiás terápia 
gyógyszerrezisztens, paroxizmális pitvarfibrilláció meg
előzésében. A biatrialis, standard jobb pitvari és sinus 
coronarius bal pitvari ingerlés antiarrhythmiás hatást 
fejthet ki, melynek pontos mechanizmusa egyelőre nem 
ismert. A szerzők három gyógyszerrezisztens, panaszo
kat okozó pitvarfibrilláló (két esetben lone, egy esetben 
nonvalvularis) betegnél biatrialis pacemakert implantáltak. 
Pitvari vezetési zavar mindhárom betegre (P-hullám > 
120 ms), míg bradycardia-dependens arrhythmia- 
indulás egyik betegre sem volt jellemző. Két betegüknél 
a bal pitvari extrasystolék, míg a harmadik betegnél a 
jobb pitvari extrasystolék domináltak. A P-hullám időtarta
ma biatrialis ingerléssel mindhárom betegnél jelentősen 
lecsökkent. Két betegnek a pacemaker-beültetés után egy 
nap, illetve 4 hét elteltével az antiarrhythmiás gyógysze
rek elhagyása mellett sem volt pitvarfibrillációs epizó- 
dusa (követési idő: 9, illetve 5 hónap), továbbá a bal pitvari 
extrasystolék számának jelentős csökkenését tapasztal
ták. A harmadik betegnél 3 hónapos követési idő eltelte 
után, sem a biatriális, sem a standard jobb pitvari inger
lés, sem pedig a kombinált (gyógyszeres és a pitvari in
gerlés) antiarrhythmiás kezelés nem bizonyult hatékony
nak. Hazánkban elsőként implantáltak és alkalmaztak 
hatékonyan biatrialis pacemakert paroxizmális, gyógyszer
rezisztens PF megelőzésében. Továbbra sem ismert azon
ban, hogy mely pitvarfibrillációs alcsoport kezelésében 
hatékony ez a nonfarmakológiás antiarrhythmiás terá
pia.

Kulcsszavak: paroxizmális pitvarfibrilláció, biatrialis ingerlés

Biatrial pacing -  a recent possibility in the non-phar- 
macological treatment of drug-refractory paroxysmal 
atrial fibrillation. Biatrial pacing seems to be a possible 
non-pharmacological therapeutic choice in the preven
tion of drug-refractory, paroxysmal atrial fibrillation. Biatrial 
pacing using standard right atrial and coronary sinus left 
atrial pacing shows an antiarrhythmic effect, which me
chanism is not well understood. Biatrial pacemaker was 
implanted in three patients suffering from drug refrac
tory, symptomatic paroxysmal atrial fibrillation (lone 
and nonvalvular in 2 and in one case, respectively). 
Interatrial conduction disturbance (P > 120 ms) was 
found in three case. Bradycardia dependent arrhythmia 
development was not observed. Left atrial and right 
atrial premature beats dominated in 2 and in one case, 
respectively. P-wave duration was decreased by biatrial 
pacing in every patients. Atrial fibrillation has not been 
detected in two patients 1 day and 4 weeks after pace
maker implantation (follow up period: 9 and 5 months), 
however antiarrhythmic drugs has been withdrawn. In 
the number of left atrial premature beats a marked de
crease was observed. Neither biatrial nor standard right 
atrial pacing nor combined medical and atrial pacing 
antiarrhythmic therapy were proven to be effective. In 
Hungary we were the first to implant and apply effec
tively biatrial pacemaker in the prevention of paroxysmal 
drug-refractory atrial fibrillation. However better identi
fication the responding patients subgroup with atrial 
fibrillation is needed.

Key words: paroxysmal atrial fibrillation, biatrial pacing

A paroxizmális pitvarfibrilláció (PF) megelőzésében a 
sinusrhythmus fenntartására adott hosszú távú gyógy
szeres kezelés mellett a betegek több mint 50%-ában lép 
fel egy éven belül ismételten a ritmuszavar (3,9). A tech
nikai fejlődés reális alternatívává emelte a nem gyógyszeres 
kezelést mind a PF kezelésében, mind a megelőzésében 
(6,18). Az ún. nonfarmakológiás módszerek elterjedését 
elősegítette az antiarrhythmiás gyógyszerek proarrhyth- 
miás hatásának és más, nem tolerálható mellékhatásai
nak megismerése is (4, 13, 17). Az utóbbi években a 
multisite (jobb pitvari „dual site” -  vagyis a jobb pitvar 
két régiójában történő illetve biatrialis) ingerlés szerepe 
is felmerült a paroxizmális, gyógyszerrezisztens PF pre
venciójában (10, 14, 15). A biatrialis, standard jobb pit
vari és sinus coronarius bal pitvari ingerlés antiarrhyth

miás hatást fejthet ki, melynek mechanizmusában több 
tényező is szerepet játszhat. A következőkben az első 
magyarországi biatrialis pacemakerekkel kapcsolatos ta
pasztalatainkat írjuk le.

Betegek és módszer
1999 szeptembere és 2000 márciusa között három  esetben im- 
plantáltunk biatrialis pacemakert (BIOTRONIK, LOGOS DS), 
így a minimálisan eltelt követési idő 3 hónap (1. ábra).

A pacemaker-implantáció mindhárom esetben évek óta je
lentkező, panaszokat okozó paroxizmális, gyógyszerrezisztens 
pitvarfibrilláció m iatt történt, mely ritmuszavar a beültetés 
előtti időszakban naponta, illetve hetente jelentkezett. Egy esetben 
nonvalvularis és két esetben lone pitvarfibrilláció volt a beülte-
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a) 1. táblázat: A betegek főbb klinikai adatai, az ingerlés jelemzői

1. ábra: Biatrialis pacemaker, jobb pitvari és 
sinus coronarius elektróda elhelyezkedése 
a) posteroanterior röntgen-felvétel, b) oldalirányú 
röntgen-felvétel

tést indokló diagnózis. A lone típusú PF jellemzője, hogy nin
csen kimutatható primer strukturális szívbetegség, illetve hy
pertonia vagy más reverzibilis precipitáló tényező (1). G. L. 
férfibetegünknek emellett fibrillo-flattern morfológiájú ritmusza
vara is megfigyelhető volt. S. Ö. nőbetegünknek Holter-moni- 
torozással dokumentált mérsékelt chronotrop inkompetenciája 
volt (50-90/min), de bradycardia-dependens arrhythmiaindu- 
lás egyik betegre sem volt jellemző. Pitvari vezetési zavar m ind
három betegnél megfigyelhető volt. Mindhárom beteg hemo- 
dinamikai állapota (ejekciós frakció > 50%) és két beteg bal 
pitvari átmérője (< 40 mm) normális tartományban volt, míg 
harmadik betegünknél mérsékelten tágabb bal pitvart talál
tunk (45 mm). A betegek adatait és az ineffektiv, illetve mellék
hatásaik miatt nem tolerálható antiarrhythmiás gyógyszereket 
az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A biatrialis ingerlést standard jobb pitvari (BIOTRONIK, 
PX-JBP) és kiegészítő sinus coronarius elektróda (BIOTRO
NIK, COROX-LA) segítségével (bal pitvari ingerlés) valósítot
tuk meg. Mindkét elektróda unipoláris és bipoláris ingerlést is 
lehetővé tesz, unipoláris ingerléssel alacsonyabb ingerküszöb

Kor,
nem

PF típusa, 
gyakorisága, 
bradycardia- 
dependencia, 

egyéb

BP átmérő , ,,
(mm), > erles ' típusa,

gyógyszerek frek-
kiindulása ’

AA

S. Ö. 73 év, 
nő

GyR, parox.,
nonvalvularis,
naponta
mérsékelt
chronotrop
inkompetencia
(50-90/min)

disopyramide,
propafenon,
atenolol

42, BP BiA,
75/min

G. L. 49 év. 
férfi

GyR, parox., 
idiopathiás PF, 
fibrillo-flattern, 
hetente,
0  bradycardia

disopyramide,
propafenon,
amiodaron

36, BP BiA,
75/min

K.J. 56 év, 
férfi

GyR, parox., 
idiopathiás, 
hetente (néhány 
napig, max 1 
hétig tartó),
0  bradycardia

propafenon,
amiodaron*,
d,l-sotalol

28, JP BiA, JP, 
BP,
75/min,
80/min

' =  hyperthyreosis miatt kellett alkalmazását felfüggeszteni 
AAR = antiarrhythmiás, BiA = biatrialis ingerlés; BP = bal pitvar; 
GyR = gyógyszerrezisztens; JP = jobb pitvar; parox = paroxizmális

érhető el, bipoláris ingerlésnél ritkább a pectoralis myopo- 
tenciál inhibíciója, a T-hullám oversensing és a kamrai far-field 
jelenség. Az ingerlés megfelel DDD üzemmódnak, a jobb pit
varban érzékelt aktiváció triggereli a bal pitvari ingerlést. Az 
atrioatrialis késés 0 ms-ra csökkenthető, így a két pitvar egy
szerre ingerelhető. Lehetőség van továbbá jobb, illetve bal pit
vari overdrive ingerlésre is (frekvencia: max 800/min). A bete
geknél a beállított frekvencia 75/min, illetve K. J. betegünknél 
75, majd 80/min volt.

Eredmények
Az első biatrialis pacemaker-beültetést 1999 szeptembe
rében S. Ö. nőbetegnél végeztük. A pitvarfibrilláció a be
ültetés alatt is fellépett, ezért intraoperativ elektrofizi- 
ológiai vizsgálatot nem tudtunk végezni, az elektródákat 
kizárólag röntgen-anatómia segítségével és a megfelelő 
pitvari (PF alatt mért) jelnagyságok alapján pozícionál
tuk. A posztoperatív 4. órában a betegnek sinusrhyth- 
musa volt. A beültetés után a beteg antiarrhythmiás 
gyógyszereit elhagytuk, a jelenlegi több mint 9 hónapos 
követési idő alatt újabb PF-s epizód sem a pacemaker 
memóriája, sem a beteg anamnézise alapján nem lépett 
fel. Biatrialis ingerléssel a P-hullám időtartama jelentő
sen lecsökkent (2. ábra). A posztoperatív 4. heti kontroll 
során az EKG-én jobb Tawara-szárblokk morfológiáját 
észleltük, melyet az intermittáló bal kamrai ingerlés ered
ményezett, és a bal pitvari impulzusamplitúdó nagyságát 
csökkentve megszűnt (4,4V —> 3,6V) (3. ábra). A krónikus 
(posztoperatív 6. hét) jobb, illetve bal pitvari jelnagysá
gok kellően stabilnak és megfelelő nagyságúnak bizo
nyultak (2. táblázat) (21).

G. L. férfibetegünknél a biatrialis pacemaker beülteté
se után a PF gyakorisága 4 hét alatt fokozatosan csök
kent, egy alkalommal a PF újraindulásának oka a bal pit
vari ingerküszöb emelkedése miatt az ineffektiv bal pitvari 
ingerlés lehetett. Az impulzusamplitúdó nagyságát nö-
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2. ábra: P-hullám időtartamának lerövidülése biatrialis 
ingerléssel;
a) spontán ritmus, b) biatrialis ingerlés.
IEGM= intracardialis elektrogram; LA= bal pitvar; LAp=bal pitvari 
ingerlés; LAs=bal pitvari érzékelés; RA=jobb pitvar; RAp=jobb pitvari 
ingerlés; RAs=jobb pitvari érzékelés; Ampl=amplitudó; Rate=frekvencia

velve a ritmuszavar a későbbiekben nem lépett fel. A beteg 
intracardialis elektrogamját vizsgálva, a korai posztope
ratív szakban gyakran figyeltünk meg bal pitvari „meg- 
futásokat” (4. ábra). A pacemaker eseményszámlálója

3. ábra: Biatrialis és bal kamrai ingerlés (nyíllal je lzett), majd az 
impulzusamplitudó csökkenésével biatrialis ingerlés

igazolta a gyakori bal pitvari arrhythmiát (5/a ábra), 
azonban a műtét után egy hónappal ezek száma jelentősen 
lecsökkent (5/b ábra). Az antiarrhythmiás gyógyszerek 
dózisát fokozatosan csökkentettük, majd teljesen elhagy
tuk, a posztoperatív 4. hetet követően pitvarfibrilláció nem 
jelentkezett.

K. J. férfibetegnél biatrialis ingerléssel és kiegészítő 
antiarrhythmiás gyógyszerekkel (propafenon, majd 
d,l-sotalol) antiarrhythmiás hatást nem tapasztaltunk -  
bár a P-hullám időtartama jelentősen lecsökkent -, stan
dard jobb pitvari ingerlést alkalmaztunk, mely egyaránt 
hatástalannak bizonyult. Jelenleg bal pitvari ingerlés eset
leges antiarrhythmiás hatását vizsgáljuk.

Az akut (beültetés alatt mért), illetve krónikus pitvari 
jelnagyságokat és ingerlési küszöböt a 2. táblázatban 
foglaltuk össze.

2. táblázat: Elektrofiziológiai adatok, eredmények

Jelnagyság (mV) Ingerküszöb (V) p.hullám időtartama 

JP BP JP BP ---------- ----------------
Hatás
kezdet

Követési
idő Klinikai eredmény

A K A K A K A K Spontán BiA

s. ö . 1,5* 1,3 1,0* 4,8 - 0,7 - 2,8 130 90 3-4 óra 8 hónap AA szer nélkül 
sinusrhythmus

G. L. 2,5 2,3 4,5 3,5 0,3 0,7 2,0 1,7 135 100 4 hét 4 hónap AA szer nélkül 
sinusrhythmus

K. J. 5,2 6,2 3,7 4,2 0,4 1,1 1,6 3,3 140 95 ??? 3 hónap propafenon majd dj-sotalol
mellett gyakori PF

* = akut jelnagyságok pitvarfibrilláció során mért értékek
A = akut; AA = antiarrhythmiás; BiA = biatrialis ingerlés; BP = bal pitvar; JP = jobb pitvar; K = krónikus
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4. ábra: Bal pitvari „megtiltások" (nyiilal jelzett). Látható, hogy a bal pitvari extrasystolék megelőzik a jobb pitvariakat 
IEGM=intracardialis elektrogram; LA=bal pitvar; LAp=bal pitvari ingerlés; LAs=bal pitvari érzékelés; RA= jobb pitvar; RAp=jobb pitvari ingerlés; 
RAs= jobb pitvari érzékelés; Ampl=amplitúdó; Rate=frekvencia

Event Counter ^  Event Counter
Start 21.01.2000 10:01 Start 19.02.2000 09:52

Event 0 25 50 75 100 %
0
0
0

62

Count Event
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RAp-LAp
LA-PAC

0 25 50 75 100 % Count
34

65707
0

3849696
RAs-LAp « 
RAp-LAs

I ----1- -----1 ------- 1 294
0

229321

1 1 1
1

1 1 _ 1 2 
0

LA-PAC *■ 37 137525 1 1 50226
Sum 100 367141 Sum 100 3965663

RAs | 
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0
1
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2388
229321

RAs
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RAp

1
I

2
1

66027
32300

3849696
Sum 100 231994 Sum 100 3948023
LAs , 0

63
1<=>

LAs
LAp

11 0 34
3915403

PÁC m 37 137525 PAC • 50226
Sum 100 367141 Sum 100 3965663

■ PÁC Statistics PAC Statistics
1  Start 21.01.2000 10:01 Start 19.02.2000 09:52

Premature 
0-25 % 

25-50% 
>50%

20 40 60 80 %
74

Count
12172
4354

0

1 Premature 
1 0-25 %

0 23 45
|

68
]

90 % 
----- 1 16

Count
5645

26
0

|  25-50% 
>50% 1 0

28956
4

Sum 100 26526 Sum 100 34605

Event 
Single PÁC 
Cuplets 
Triplets 
Runs

13 25 38 50 %
32
12
10
47

Count
5213
2004
1590
7719

Event 
Single PAC 
Couplets

0 23 45 68 90 %
■ —r RQ

Count
30659I 1614

Runs 1m 5 1721
Sum 100 16526 Sum 100 34605

5. ábra: Eseményszámláló (Event Counter) és extrasystole statisztika (PÁC Statistics) a pacemaker-beültetés után a) 2 nappal, 
b) 1 hónappal (G. L.)
LAp= bal pitvari ingerlés; LAs= bal pitvari érzékelés; LA-PAC=bal pitvari extrasystole; RAp= jobb pitvari ingerlés; RAs= jobb pitvari érzékelés; Sum= összesen
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Megbeszélés
A pitvarfibrilláló betegek nagy része intra-, illetve in- 
teratrialis vezetési zavarral rendelkezik. A jobb pitvari 
lassú vezetés és a retrográd bal pitvari aktiváció megké
sett és inhomogén bal pitvari aktivációt, és így nagy intra- 
és interatrialis aszinkronitást eredményez (16). Bár a 
biatrialis ingerlés antiarrhythmiás hatásának pontos me
chanizmusa nem ismert, feltételezik a pitvarok elektrome
chanikus reszinkronizációjának szerepét (10). Elektro- 
fiziológiai hatások lehetnek például a pitvari vezetés és a 
repolarizáció homogenizálása, valamint javulhat a betegek 
hemodinamikai állapota a bal atrioventricularis inter
vallum rövidítésével (10). Izolált nyúlszívben a pitvari 
repolarizáció diszperzióját bal pitvari vagy biatrialis in
gerlés minimálisra csökkenti (24). Jelen vizsgálatunkban 
mindhárom betegnek részleges interatrialis vezetési za
vara volt, a P-hullám időtartama a 120 ms-ot minden 
esetben meghaladta. A biatrialis ingerlés mindhárom be
tegnél jelentősen lerövidítette a P-hullám, vagyis a pitvari 
aktiváció időtartamát. Antiarrhythmiás hatást azonban 
csak két esetben tapasztaltunk és éppen a legjelentősebb 
interatrialis vezetési zavar és P-hullám-időtartam redukció
jának esetében volt hatástalan a biatrialis ingerlés. Ezért 
feltételezzük, hogy más mechanizmus is szerepet játszik 
az antiarrhythmiás hatásban.

Az elektromos remodelling gátlásának, illetve fokoza
tos „normalizálásának” szerepe is felmerül, melyet alátá
maszt, hogy G. L. férfibetegünknél 4 hét alatt fokozato
san fejlődött ki az antiarrhythmiás hatás, és hogy a bal 
pitvari ES-ek száma is jelentősen lecsökkent a biatrialis 
ingerlés során. Az ES-ek számának csökkenésével a rit
muszavarok (reentry mechanizmus, illetve fokális akti
vitás) kiváltó triggerét elimináljuk, valamint a progresszív 
elektrofiziológiai és/vagy strukturális pitvari elváltozá
sokat mérsékeljük. Az ES-ek önmagukban fokozhatják a 
pitvari refrakteritás inhomogenitását (19). Korábbi vizs
gálatok eredményei szerint, tartós a PF két fő kompo
nense a fokozott inhomogén (anisotrop) pitvari vezetés 
és a pitvari refrakteritás diszperziója (11,20), melyeket a 
biatrialis ingerlés módosíthat (10). A pitvari repolari
záció homogenizálásával a refrakteritás diszperzióját is 
csökkentjük.

Paroxizmális pitvarfibrilláló betegeknél Holter-moni- 
torozással megfigyelt arrhythmiákra csak a betegek ki
sebbik részében volt jellemző, hogy bradycardia vagy 
tachycardia előzte meg a ritmuszavar kialakulását (2). 
Egyik betegünknél sem volt típusos bradycardia-depen- 
dens PF-indulás, ezért az ingerlés hatékonyságát nem 
magyarázhatjuk kizárólag a frekvencia-növekedéssel.

A PF beindításában reentry mechanizmus, illetve fokális 
aktivitás is szerepet játszhat. Lehetséges, hogy már a pitvar 
kis területén létrejövő anisotrop vezetés és rövid refrak- 
ter periódus lehetővé teszi reentry körök és így PF kiala
kulását (7). Elektrofiziológiai vizsgálatok során jobb pit
vari extrastimulussal kiváltható PF-kat biatrialis ingerlés 
mellett nem tudtak indukálni (7). Ezt azzal magyaráz
ták, hogy a biatrialis ingerlés megakadályozza a lokális 
vezetési késést, és így a reentrykörök kialakulását. Hason
ló megfigyeléseket írtak le jobb pitvari multisite ingerlés
nél is (8). A PF indukálhatóságának és megelőzhetőségé- 
nek klinikai jelentősége elektrofiziológiai vizsgálat során 
azonban megkérdőjelezhető (7). A biatrialis ingerlés ha

tékonyságának megítélését valószínűleg csak részben 
segíti az akut ingerlés antiarrhythmiás hatékonysága. 
Abban az esetben, ha az akut biatrialis ingerlés hatékony 
a PF kiváltásának megakadályozásában, hosszú távon is 
várható antiarrhythmiás hatás. A biatrialis ingerlés az 
akut antiarrhythmiás hatás elmaradása esetén az elekt
romos remodelling megakadályozásával hosszú távon 
azonban még hatékony lehet. A biatrialis ingerlés a fo
kális aktivitást underdrive ingerléssel, míg a reentry me
chanizmust az anisotrop vezetés javulásával, a repolari
záció és refrakteritás diszperziójának csökkentésével 
érheti el.

A bal pitvari ingerlés antiarrhythmiás hatását G. L. 
utánkövetése során egyértelműen bizonyítani tudtuk. 
Saksena prospektiv, randomizált vizsgálata viszont, azt 
bizonyította, hogy a jobb pitvari két régióban történő 
(dual site) ingerlés a standard jobb pitvari ingerlés haté
konyságát tovább növeli a PF megelőzésében (14, 15).

„Atrial fibrillation begets atrial fibrillation”, melynek 
fordítása: „A pitvarfibrilláció pitvarfibrillációt nemz” (5, 
23). Vagyis a PF az alapbetegségtől függetlenül, olyan 
progresszív elektrofiziológiai és/vagy strukturális válto
zásokat okoz, mellyel önmagát stabilizálja. A PF, illetve 
pitvari flattern egy része -  a ritmuszavar eredetétől füg
gően -  jobb vagy bal pitvari gyors ingerléssel (burst) 
megállítható (6., 7. ábra) (12). APF-es események lerövi-

6. ábra: Pitvariibrilláció m egszüntetése  bal pitvari burst 
ingerlés, majd fibrillo-flattern újraindulása (G. L.)
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7. ábra: Pitvari flattern  m egszüntetése  jo b b  pitvari burst 
ingerléssel (G. L.)
JP=jobb pitvari: SR=sinus rythmus; ES=extrasystole
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elitesével csökken az elektromos, anatómiai és neuro- 
humorális remodelling (22).

A sinus coronariusban elhelyezkedő bal pitvari elekt
róda esetében közvetlen elektróda-pitvar kapcsolat nem 
jön létre, ezért, bár a jelnagyság viszonylag stabil, az in 
gerküszöb bizonyos határok között ingadozó (floating- 
úszó). A bal pitvari ingerküszöb mérése és az im pul
zusamplitúdó kiválasztása során különös figyelmet kell 
fordítani a főként magas értékeknél esetleg fellépő bal 
kamrai ingerlés elkerülésére. Ez különösen distalis sinus 
coronarius elektródapozícióban jöhet létre. Megfigyelé
sünk szerint azonban, abban az esetben, ha bal kamrai 
ingerlést is létrehozhatunk, a bal pitvari és kamrai inger
küszöb értéke között nagy különbség van.

A biatrialis pacemaker alkalmazása elterjedhet, ha de
finiálni tudjuk azt a pitvarfibrillációs alcsoportot, ahol 
jelentős hatékonyság érhető el, és ezt nagy randomizált 
crossover-vizsgálatok bizonyítani tudják. A gyakorlott 
centrumokban egyszerűnek számító implantációs tech
nika elősegítheti a biatrialis pacemaker alkalmazhatóságát. 
A továbbiakban a biatrialis pacemaker egyéb nonfarma- 
kológiás kezelési lehetőségekkel (például jobb és bal pitvari 
lineáris abláció, pitvari ICD) és antiarrhythmiás gyógysze
rekkel kiegészítve paroxizmális és perzisztens pitvarfibrilláló 
betegek jelentős részében kurativ hatást fejthet ki.
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KAZUISZTIKA

A húgyhólyagi és a paraurethralis endometriosisról

Csata Sándor dr.1, Iványi András dr.2 és Répássy Dénes dr.1
Szent István Kórház és Intézményei Urológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Répássy Dénes dr.)1 
Kórszövettani Osztály (osztályvezető főorvos: Iványi András dr.)2

A szerzők egy hólyagi és egy paraurethralis endomet- 
riosisos betegük kórlefolyását ismertetik. Az egyik bete
güknél TUR-ral (transurethralis resectióval), a másiknál 
műtéttel szanálták az endometriosist. Az irodalmi ada
tok alapján röviden áttekintik a betegség kialakulására 
vonatkozó feltételezéseket, patológiáját, tüneteit, gyó
gyítását. Jóllehet, a betegség nem ritka, a pontos diag
nózis mégis több esetben hónapokat, éveket várathat 
magára. A kórisme összetéveszthetősége miatt a biop- 
szia ad biztos diagnózist, mint az esetükben is történt.

Kulcsszavak: húgyhólyag, paraurethralis endometriosis, etio- 
lógia, patogenezis, tünetek, terápia

Az endometriosist, mely viszonylag gyakran fordul elő 
nőkön, elsőként Rokitansky írta le, 1860-ban. A kórkép 
jellemzője, hogy működő endometrium-szövet nemcsak 
a méh üregében, hanem azon kívül helyezkedik el. Ha az 
ectopiás endometrium a méh izomzatában jelenik meg, 
adenomyosisról, ha az uteruson kívül található, endo
metriosisról beszélünk (9, 14-16).

Az endometriosis a reprodukciós korban lévő nők be
tegsége, leggyakoribb 30-40 éves kor között. Előfordulá
sát illetően csak becslések vannak, melyek szerint az ivar
érett nők 1-2%-ában megtalálható. A meddő asszonyok 
15-20%-ában, illetve „tisztázatlan eredetű meddőségek
ben” 70%-ban fordul elő (9,14, 24).

Az endometriosis megjelenhet a legkülönbözőbb kis- 
medencei szervekben, bőrben, a női genitálékon.

Az urogenitalis szervek szinte mindegyikében előfor
dulhat az endometriosis, így a vesében, uréterekben, de 
valamennyi szerv közül a húgyhólyagban a leggyakrabban 
(19, 21, 24). A hólyag-endometriosist elsőként 1921-ben 
Judd közölte (12,22).

Osztályunkon egy nőbetegnek hólyag-, egy másik be
tegnek paraurethralis endometriosisa volt.

Betegeink kórlefolyásának ismertetését a betegség di
agnosztikus nehézsége, az elváltozás ritkasága miatt tart
juk közlésre érdemesnek.

Esetismertetés
K. M. 30 éves nőbeteg először 1993. március 2-án került felvé
telre osztályunkra. Felvételét megelőzően több hónapon át kel
lemetlen, gyakori véres vizelési panaszai voltak ciklusai szerint 
több napon át. A vizelési panaszokat alhasi fájdalom is kísérte. 
Több orvosnál járt, fájdalmait csillapították és antibiotikumo
kat kapott, de a panaszai ismétlődtek.

Urinary bladder and paraurethral endometriosis. Au
thors report a case of bladder and a case of paraurethral 
endometriosis. The mode of sanitation was by means of 
TUR and surgery, respectively. Based on the available liter
ary data, the assumptions related to development of the 
disease; its pathology, symptoms and treatment are dis
cussed in brief. Despite the frequency of the disorder, ex
act diagnosis might take months, perhaps even years. 
Due to the difficulties in diagnosing this disease, correct 
diagnosis can be expected from biopsy, as in our case.

Key words: urinary bladder, paraurethral endometriosis, etio
logy, pathogenesis, symptoms, therapy

Status, vérkép: kóros eltérés nélkül. Vizeletüledékben 4-6 
ívs., 6-8 w t.

Cisztoszkópia: ép hólyagnyálkahártya, ép szájadékok, a hát
só falon középen a trigonum felett mogyoró nagyságú, kékes 
színű képlet volt látható. Felette a nyálkahártya épnek látszott. 
Innen biopsziát vettünk. Dg.: Endometriosis externa vés. úrin.

Nőgyógyásszal konzultáltunk, aki Danoval-tablettát java
solt, s ezzel a beteg március 11-én távozott.

1996. április 9-én ismételten felvételre került. Danoval-keze- 
lésre hólyagtáji fájdalmai, vizelési panaszai mérséklődtek ugyan, 
de nem szűntek meg. Status, laboratóriumi leletei eltérés nél
kül. A vizeletben fehérje enyhe op., üledék: 6-8 fvs., 8-10 hám
sejt. A cisztoszkópos kép az előzőhöz hasonló volt. Resectiós 
eszközzel ismét biopsziát vettünk a hólyagban lévő tériméből. 
A beteg 1996. április 12-én távozott.

A szövettani eredmény birtokában 1996. április 18-án ismétel
ten felvételre került. Status, laboratóriumi eredményei eltérés nél
kül. Vizeletfehérje túrós, csap., üledék: 10-15 fvs., 100-150 wt. 
Intravesicalis UH-felvételen jól látható a hátsó falon a trigonum fe
lett középen a mogyoró nagyságú hólyagtelődési hiány (1. ábra).

1. ábra: Intravesicalis UH: a hólyag hátsó falán, a trigonum 
felett középen mogyoró nagyságú beemelkedő képlet látható
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2. ábra: Endometrialis jellegű mirigy és extravazált 
vörösvérsejtek a hólyagban (HE 88x)
3. ábra: Hengerhámsejtekkel bélelt, endometroid mirigy 
átmetszete és környezetében vérzés (HE 35x)
4. ábra: Endometrialis mirigyek az urethrafalban (HE 350x)

A cisztoszkópos kép az előzőhöz teljesen hasonló volt.
1996. április 22-én TUR-t végeztünk. Az eszköz akadály nél

kül bevezethető volt. Mindkét szájadék ép, résszerű, jól akció
zott. A trigonum mögött középen mogyorónyi, kékesen áttűnő 
térimé volt látható, mely megfelelt a korábbi Siopsziával igazolt 
endometriosisnak. A térimét mélyen, a széli részeket is az ép
ben reszekáltuk. A vérzéseket csillapítottuk. A reszekció a hó
lyag faláig terjedt. A mosófolyadék tisztán, maradék nélkül k i
ürül. A hólyagba katétert rögzítettünk, három nap múlva a 
beteg tanáccsal ellátva távozott.

Szövettani vizsgálat: mikroszkóposán olyan szövetdarabo
kat figyeltünk meg, melyek alapállományát túlnyomórészt si
maizom képezte, illetve a széli területeken helyenként kötőszövet 
is megfigyelhető volt. Az állományban elszórtan kp. tágasságú 
mirigyek helyezkedtek el, melyeket köb alakú hámsejtek 1-2

sora bélelt. A mirigyek környezetében helyenként keskenyebb 
szegélyben cytogen stroma is mutatkozott (2. ábra). Az egyik 
szövetben nagyobb, bevérzett terület volt látható, a kötőszövet 
állományában hemosziderin-tartalmú makrofágokkal (3. ábra). 
Némelyik kis szövetdarab tetején megtartott rétegződésű tran- 
sitionalis hámboríték volt azonosítható. Rosszindulatúságra 
utaló elváltozás nem volt. Dg.: Endometriosis externa.

Másik betegünk Sz. B. É. 33 éves nőbeteg 1997. június 17-én 
került felvételre. Elmondása szerint több éve visszatérő fájdal
mai és vizelési panaszai voltak, ilyenkor a gáttájon is feszülést 
érzett. Nőgyógyászati vizsgálat alkalmával az orvosa para- 
urethralis cystának tűnő elváltozást talált, ezért került megol
dás céljából osztályunkra.

Status, laboratórium eltérés nélkül. 1997. június 19-én hüve
lyi feltárásból az urethra alsó részétől kb. 1 cm-re lévő cseresz- 
nyényi, barnás színű cystát távolítottunk el (4. ábra). Szövet
tan: Endometriosis.

1997. június 23-án gyógyultan távozott.

Megbeszélés
Etiológia. Az endometriosis kialakulására számos felté
telezés ismeretes. Legrégibb a metaplázia útján történő 
keletkezés elmélete. Eszerint a coelema hámjából, vagy 
mesenchymasejtekből nem specifikus ingerek hatására 
alakulnak ki az endometrium-szigetek (14-16). Legelter
jedtebb a transzplantációs teória. A „retrográd menstru
áció” szerint a menstruációs váladék életképes endo- 
metrium-részleteket tartalmaz. A kürtökön át a sejtek a 
kismedencébe jutnak és a peritoneumon megtapadnak a 
tubák szájadéka környékén, a Douglasban és a petefész
keken. A másik lehetőség a mechanikus transzplantáció, 
amikor műtét során kerül távolabbi sebekbe az endo- 
metrium-szövet (császármetszés, méheltávolítás, hasfali 
heg stb.). Agyban és a bőrben talált szigetek kialakulása 
haematogen vagy lymphohematogén szórás útján kép
zelhető el (5, 8, 16, 24).

A legújabb kutatások az immuntényezőkre hívják fel a 
figyelmet, ugyanis „retrográd menstruáció” csaknem mint
egy 90%-ban fordul elő, az endometriosis mégiscsak nők 
töredékében alakul ki. Ilyenkor kis endometrium-szövet 
is megtapadhat a sejtes immunitás hiánya miatt. A szo
kottnál erősebb visszafolyás esetén a normál immunvá
lasz ellenére is kialakulhat endometriosis (9). A vizsgálatok 
arra is utalnak, hogy a betegség antiimmun-folyamat 
specifikus formája (9). Genetikai megfigyelések szerint, 
olyan nők, akiknek első fokon endometriosisos nőroko
na volt, nagyobb mértékben betegszenek meg endomet- 
riosisban. Ez a megfigyelés multifaktoriális eredetre utal. 
Ismertté vált az is, hogy keleti (sárga) nőkön kétszer gyako
ribb, mint fehéreken, feketékben jóval ritkábban fordul 
elő, nem szült nőkön gyakrabban észlelhető, mint ter
hességen átesetteken (9).

Az endometriosist a méh szerkezete és jellege is befolyá
solja. Észlelték azt is, hogy a rövid napokból álló ciklus eseté
ben ritkábban alakul ki, mint hosszabb ciklus esetén (15).

A nyugalmi állapotban lévő endometriosis ösztrogén 
hiányában néma maradhat, endogén vagy exogén ösztro
gén azonban reaktiválja a folyamatot.

Irodalmi adatok szerint, azon férfiakon is kialakulhat hó
lyag- és ductus- endometriosis, akik prostatacarcinoma mi
att hosszasan ösztrogén-tartalmú gyógyszert kapnak (18,19).

Tehát genetikai, endokrin, immunológiai, mechanikus, 
sőt iatrogén tényezők is szerepet játszhatnak, ugyanezen 
tényezők befolyásolják a későbbiekben a folyamat növe
kedését, terjedését, sőt a regressziót is. Az endometriosis
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nem statikus állapot, hanem egy multifaktoriálisan befo
lyásolt dinamikus folyamat és ez a tény nem hagyható fi
gyelmen kívül sem a diagnosztikában, sem a terápiában (9).

Patológia. Az endometrium proliferációját az ösztrogén 
stimulálja, mind a méhen belül, mind a méhen kívül ta
lálható szigetekben.

A hormon jelentőségét igazolja, hogy ivarérett korban 
kétoldali petefészek-eltávolítás után az endometriosis sú
lyos formája is visszafejlődhet, újabb gócok nem alakul
nak ki (9).

Az ösztrogénstimulus megszűnése idézi elő a menst
ruációt az ectopiás szigetek helyén is, mely széteséssel, 
necrosissal jár. A környező szövetek abszorbeálják a vér 
alakos elemeit, s a szérum idézi elő a helyi gyulladásos re
akciót, mely fibrosishoz, hegesedéshez és összenövések
hez vezet.

Tünetek. Medencei, alhasi fájdalom, a tünetek foko
zódnak és kiterjednek, míg a vérzés fokozódik. A hor
mon a szerveket s az érintett szövetek feszülését s a 
szomszédos szervek peritoneumát is érinti (2, 9).

Az endometriosis megjelenési formái rendkívül válto
zatosak. A gócok nagysága a gombostűfejnyitől az ököl- 
nyi csokoládétömlőkig terjedhet. Színük sárgásbarnától 
a sötétvörösön át a kékesfeketéig változhat. Az endo
metriosis által okozott szöveti elváltozások standardizált 
kritériumok szerinti beosztása mind a prognózis becslé
se, mind a kezelés eredményének értékelése szempontjá
ból fontos. A ma világszerte elfogadott osztályozás, olyan 
pontrendszeren alapul, melyet az endometrium-szigetek 
nagysága és elhelyezkedése, illetve az összenövések ki
terjedése alapján állítottak össze (14, 24).

Az endometriosis súlyossága szerint (ezt pontértékek jel
zik) 4 stádium különböztethető meg: I-IV-ig (4,9,10,14).

Diagnózis. Az endometriosis klasszikus tünetei a kis- 
medencei fájdalom, az infertilitás és a jellegzetes szöveti 
elváltozások a kismedencében (pelvic mass), de meg
nyilvánulhat szekunder dysmenorrhoeában és dyspare- 
uniában (15). Mindkét betegünknek volt medencei és 
gáti fájdalma is. A fájdalom nincs arányban a folyamat 
súlyosságával, kezdeti elváltozás is okozhat tűrhetetlen 
panaszokat, előrehaladott folyamat viszont szinte észre
vétlen maradhat. A krónikus alhasi fájdalom hátterében 
az esetek 20-30%-ában endometriosis áll (14).

Ismétlődő -  a ciklusnak megfelelő -  visszatérő gyulla
dásos fájdalmas vizelés esetén gondolni kell endomet- 
riosisra negatív vizeletüledék mellett. Az urogenitalis trak
tusban 1-2%-ban fordul elő. A vesében igen ritkán található. 
Az uréterben lévő endometriosis intermittáló hydronephro- 
sisban nyilvánulhat meg, a ciklussal jelentkező oldalirányú 
fájdalom kíséretében. Kísérheti dysuria, haematuria. Ha az 
endometriosis az urogenitalis traktusban jelenik meg, 
akkor az esetek 84%-ában a hólyagban található (7, 9, 
16).

A tünetek jellegzetesen a ciklussal jelentkeznek. Az 
exacerbatiójuk a menses idejére esik. Az iv. urográfía hó- 
lyagtelődési hiányt mutat, hasonlóan az endovesicalis, 
ill. a hasi UH-hoz, előrehaladottabb folyamatok esetei
ben CT és MRI jöhet szóba (13). Első esetünkben is volt 
hasonló elváltozás. Ha a folyamat az ureterszájadékokat 
érinti, hydronephrosist okozhat. Cisztoszkópos vizsgá
latkor szürkésbarnás, vagy kékes színű cystaszerű 
beemelkedés látható a hólyagban, a hólyagnyálkahártya 
lehet ép, de lehet oedemás is. Van adat arra is, hogy az

endometriosis talaján hólyagdaganat alakul ki (11, 12, 
16,19,23,25). Az is ismeretes, hogy az endometriosis tü
neteiben és morfológiájában az interstitialis cystitishez 
hasonló (1-3). A végső diagnózist szövettani vizsgálat 
igazolja, mely kimutatja az endometrium-mirigyeket és 
a -stromát is.

Kezelés. Az endometriosis terápiája lehet gyógyszeres 
vagy műtéti (17). A gyógyszeres kezelés lényege a petefészek 
ösztrogéntermelésének átmeneti megszüntetése. E célra 
tartósan adagolt ösztrogén-progeszteron-készítmények 
(orális fogamzásgátlók), különböző progesztagének (med- 
roxiprogeszteron-acetát), továbbá adanazolum és a gona
dotropin releasing (GNRH)-analógok kerülnek alkalma
zásra. Napjainkban e két utóbbi szer a gyógyszeres kezelés 
leginkább alkalmazott eszköze. A danazolum szintetikus 
17-etiniltesztoszteron-derivátum. Fő hatása a hypophy
sis FSH-, LH-termelés gátlása és az ösztrogénszint jelen
tős csökkentése. A danazolum szignifikánsan csökkenti az 
endometriosisban megfigyelt autoantitest-szintet. Hatá
sos napi adagja az endometriosis lokalizációjától és sú
lyosságától függ, súlyosabb esetben 4 x 200 mg dana
zolum adására is szükség lehet, általában 6 hónapon 
keresztül (6, 9,11).

Első esetünkben a danazolum-kezelés mérsékelte, de 
nem szüntette meg a beteg panaszait, ezért kellett eltávo
lítani reszekcióval a hólyagban lévő endometriosisos gö- 
böt.

Jó eredményekről számolnak be GnRH-analógokkal 
(buzerelin, nafarelin, triptorelin) végzett kezelés után is. 
A tartósan adagolt GnRH-agonisták reverzibilisen csök
kentik a hypophysis gonadotropin kiválasztását, ezáltal 
hipoösztrogén állapotot hoznak létre. Az ösztrogénhiány 
következtében az endometriosis gócok visszafejlődnek, 
ugyanakkor mellékhatásként a klimaktériumra jellemző 
panaszok (hőhullám, osteoporosis) léphetnek fel. Miu
tán az osteoporoticus hatásuk reverzibilis, androgén vagy 
egyéb készítményekkel a mellékhatás kikapcsolható, ezért 
egyre jelentősebb szerephez jutnak a GnRH-analógok az 
endometriosis kezelésében (9).

Endometriosisban szükség lehet fájdalomcsillapításra 
is. Erre a célra a prosztaglandin-készítmények a legalkal
masabbak (9).

Műtéti kezelés. Az endometriosis kezelésében koráb
ban a radikalitás volt a jellemző (9,14). Az elmúlt két év
tizedben konzervatívabbá váltak a sebészeti beavatkozások, 
melyek az endometriosistól számos egyéb, az infertilitás 
kezelését célzó eljárást is magukban foglalnak.

Nagy előrelépést jelentett a sebészi kezelésben az ope
ratív laparoszkópia elterjedése. A gyakorlatban ma leg
inkább a konzervatív műtéti megoldás és a gyógyszeres 
terápia kombinációját alkalmazzuk:

-  operatív laparoszkópia, reszekció, az endometrio
sisos csomók koagulációja és az adhéziók oldása szükséges;

-  3-9 hónapos gyógyszeres kezelés;
-  ismételt laparoszkópia szükséges a maradványok 

szanálása céljából.
Radikális műtéti megoldás (méheltávolítás a függelé

kekkel együtt) elsősorban 40 év feletti betegeken és kiter
jedt elváltozások esetén jön szóba. Ilyenkor a műtét után 
hormonpótló kezelésről kell gondoskodni (9,14,17,19).

Első betegünket két évvel a műtét után, a másodikat 
egy, illetve két év után kontrollvizsgálatra kértük vissza, 
mindkettő tünet- és panaszmentes volt.

243



IRODALOM: l. Aldridge, K. W., Burns, J. R., Sing, H. B.: Vesical 
endometriosis: a review and 2 cases report. J. Urol., 1980, 134, 
539-541. -  2. Arap, N., Lopes, R. N., Cury, M. és mtsai: Vesical 
endometriosis. Urol., 1984, 24, 271-274. -  3. Bal, T. I ,  Platt, M. 
A.: Urologie complications of endometriosis. Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1962, 84, 1516. -  4. Beecham, C. T.: Classification of 
the endometriosis. Obstet. Gynecol., 1960,28,437. -  5. Buka, N.
J.: Vesical endometriosis after cesarean section. Am. J. Obst. 
Gynecol., 1988, 158, 1117. -  6. Chlamers, J. A.: Danazol in the 
treatm ent of endometriosis. Drugs, 1980,19, 331.- 7. Denes, F. 
T., Pompeo, A. C. I., Montelatto, N. D. és mtsai: Ureteral endo
metriosis. Int. Urol. Nephrol., 1980, 12, 205. -  8. Foster, R. S., 
Rink, R. C., Mulachy, J. ].: Vesical endometriosis: medical or 
surgical treatment. Urol., 1987, 29, 64-86. -  9. Gardó S.: Endo
metriosis. Klin. ism. Tankönyv. Med. Kiad., Budapest, 1997, 
559-563. old. -  10. Hammond, C. B.: Endometriosis 
classification. Obst. Gynecol., 1977, 49, 382. -  11. al-Izzi, M. S., 
Hortron, L. W., Kellher, J. és mtsai: Malignant transformation 
in endometriosis of the urinary bladder. Histopathol., 1989, 14, 
191-198. -  12. Judd, E. S.: Adenomyomata preventing as a tu 
mor of the bladder. Surg. Clin. N. Am., 1921, 1, 1271. -  13. 
Kumer, R., Hagy, E. A. K., Comen, M. S.: endometriosis of the 
urinary bladder: demonstration by sonography. J. Clin. U ltra
sound., 1984, 12, 363. -  14. Lampé L.: Szülészet-nőgyógyászat.

Tankönyv. Med. Kiad., Budapest, 1981, 839-846. old. -  15. 
More, R. A.: Textbook of pathology. Sec. Ed. Saunders Comp. 
Co., Phyladelphia, London, 1952. -  16. Murphy, W. M.: Urolo
gical pathology. 2. Ed. Saunders Co., Philadelphia, 1970. -  17. 
Nezhat, C. R., Nezhat, F. R.: Laparoscopic segmental bladder 
resection for endometriosis: a report of two cases. Obst. Gynecol., 
1993, 81, 882. -  18. Olsker, A. J., Haris, A. E.: Endometriosis of 
the bladder in a mall patients.). Urol., 1971,106, 856. -  19. Papp 
Z. (szerk.): A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Semmelweis 
Kiad., Budapest, 1999. -  20. Pinkert, T. C., Cation, C. E., Strauss, 
R.: Endometriosis of the urinary bladder in a man with pros
tatic carcinoma. Cancer, 1979, 43, 1562. -  21. Schook, T. E., 
Nieberg, L. M.: Endometriosis of the urinary tract. Urol., 1988, 
31, 1. -  22. Schwarzwald, D., Moopan, U. M., Ohm, H. K. és 
mtsai: Endometriosis of bladder. Urol., 1992, 39, 219-220. -  
Cit.: Rokitansky. -  23. Vara, A. R., Ruzi, E. S. E. P., Moussaback, 
O. és mtsai: Endometrioid adenocarcinoma of the bladder ari
sing from endometriosis. J. Urol., 1990, 143, 813. -  24. Walter, 
R., Holmes, G.: Progress in gynecol. 1947, 317-327. old. Ed.: 
Henemann Ltd. -  25. Zalaudek, C., Williams, J. W., Kemson, R.: 
Endometrial adenocarcinoma of the prostatae. Cancer, 1976, 
37, 2255-2262.

(Csata Sándor dr., Budapest, Nagyvárad tér 1. 1091)

Szerzőink figyelmébe!

Tájékoztatjuk tisztelt Szerzőinket, hogy az Orvosi Hetilapban történő megjelenésre szánt tanulmányaik biometriai 
tervezésében és az értékelés módszereire vonatkozó tanácsadásban készséggel áll rendelkezésükre szerkesztőségi 
munkatársunk Dinya Elek dr. (Munkahelyi telefon: 265-5532)

ÁLLÁSFOGLALÁS
A különböző médiákban az elmúlt időkben olyan megnyilatkozások hangzottak el, amely szerint 
a magyarországi gyermekkori rákos megbetegedéseknek halálozása 80%-os lenne. Ezt a kérdést 
a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, 2000. november 21. osztályülé
sén megvitatta és az alábbi nyilatkozatot kívánja közzé tenni.

1. A magyar gyermekonkológiai hálózat 1988 és 1997 között évente 240-280, frissen felfedezett 
beteg kezelését kezdte el. A diagnózistól számított ötéves túlélés összességében 62,6%, a leggya
koribb rosszindulatú folyamatnak számító leukaemiák esetében 71% volt. A nemzetközi kezelési 
előírások alapján elért hazai gyógyulási eredmények átlagosan és a legtöbb daganatfajta esetében 
megegyeznek a fejlett országok, köztük az Egyesült Államok s Anglia adataival.
Magyarországi adatforrás: Országos Gyermekonkológiai Hálózat Gyermektumor Regisztere, 
Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika, 1094 Bp., Tűzoltó u. 7-9.
Európai forrás: Britisch Journal of Cancer (1996) 73, 1006-1012.

2. A magyar gyermekonkológiai ellátás eredményeinek torzítása, hamis összkép kialakítása el
sősorban a beteg gyermekek számára káros, mert a családok bizalmának megingatása eseten
ként a szigorúan meghatározott kezelési folyamat megszakításához, szakszerűtlen beavatkozá
sokhoz, és így végső soron a gyógyulás esélyének csökkentéséhez vezethet. Ezért a szakmai 
fórumok mellett az írott és elektronikus sajtó felelőssége is, hogy a súlyos betegség miatt joggal 
aggódó családok a gyermekek ellátásáról és kilátásairól valós tájékoztatást kapjanak.

MTA Orvosi Tudományok Osztálya
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Alkohológia
Ondansetron az alkoholfogyasztás 
csökkentésére az alkoholizmusra bi
ológiailag predesztináltak körében.
Johnson, B. A. és mtsai (Dep. of 
Psychiatry, Universita of Texas Health 
Science Center, 7703 Floyd Curl Dr, 
Mail Stop 7792, San Antonio, TX 
78229-3900): JAMA, 2000,284, 963-971.

A szelektív 5-HT3- (szerotinin-)recep- 
torok fontos szerepet játszanak az al
koholnak az agyműködésre gyakorolt 
hatásában. Molekulárbiológiai tanul
mányok szerint az alkohol elősegíti a 
szelektív 5-HT3-receptor közvetítette 
ionáramlást, mely hatást az 5-HT3- 
receptor-antagonisták gátolják. Az 
alkohol és egyéb élvezeti (abúzust ki
váltó) szerek „örömkeltő” hatása a me- 
socorticolimbicusdopamin-„ösvényen” 
keresztül érvényesül. Az itteni ideg
végződéseken sűrűn elhelyezkedő 
5-HT3-receptorok regulálják a dopa- 
min-felszabadulást. A szelektív 5-HT3- 
receptor-gátlás -  állatkísérletek tanú
sága szerint -  éppen a dopamin-fel- 
szabadulás visszaszorítása révén, az 
alkoholfogyasztás csökkentésének irá
nyába hat.

Tudomásuk szerint elsőként mutat
tak rá arra, hogy a szelektív 5-HT3-re- 
ceptor-antagonista ondansetronnal tör
tént „előkezelés” gyengíti az alacsony 
dózisú alkohol kiváltotta „örömkeltő” 
hatásokat -  s általa az ivási kényszert 
-  emberben. Randomizált, kontrollált 
vizsgálatok előkészületi stádiumában, 
hathetes időtartamú kettős vak tanul
mányban, 71 főnyi, „nem súlyosan alko
holfüggő” személy körében „tesztelve” 
az ondansetront, annak hatékonysá
gát „fordított U-ra gyanús” jellegűnek 
találták. Ezen észlelés birtokában ter
mészetes, hogy magában a vizsgálat
ban külön figyelmet szenteltek a szer 
dózisfüggő hatása kérdéskörének. 
Miután pedig (Ref: A 90-es években; 
kínálkozóan: a cukorbaj hasonlatos
ságára!) -  a lefolyás, a prognózis és a 
különböző kezelésekre adott válaszok 
alapján -  napjainkra az alkoholizmus 
két altípusa vált megkülönböztethe- 
tővé korai kezdetű („fiatalkori”) és ké
sői kezdetű („felnőttkori”); és miután 
arra nézve is elégséges adat állt már 
rendelkezésükre, hogy közülük az előb
bi hozható kapcsolatba a szerotonerg

diszfunkcióval -  az is természetes, hogy 
a vizsgáltak körét ezen (új) tipizálás 
szerinti kategóriákból (fele-fele arány
ban) alakították ki. Vizsgálatukat ezek 
után azon hipotézisük próbájának is 
szánták, miszerint a korai kezdetű („fi
atalkori”) alkoholizmus esetén -  a sze
rotonerg diszfunkció „javítása” révén - 
jobb terápiás effektus érhető el az on
dansetronnal, mint a késői kezdetű 
(„felnőttkori”) alkoholizmusban.

Számos módszertani és egyéb vo
natkozású (rendkívül körültekintően 
leírt, egyenként is lényeges, emellett 
lebilincselően érdekes) részlet itt mel
lőzésével: eredményeik csak részben 
igazolták felvetéseiket. A Food and Drug 
Administration által vizsgálati célra 
új gyógyszerként 45.228 sz. alatt jóvá
hagyott, a Glaxo-Wellcome Inc. által 8 
mg-os tabletta formájában legyártott, 
19,50 USD/tabl. árú ondansetron a „fi
atalkori” alkoholizmus eseteiben (mely 
esetekben az alkoholizmus kezdete bi
zonyíthatóan a 25. életév előttre nyú
lik vissza) szignifikánsan csökkentet
te az alkoholfogyasztást (ivási vágyat) 
és növelte az absztinens napok mind 
számát, mind gyakoriságát. Noha a 
leghatékonyabbnak 2x4 pg/tskg dó
zisban bizonyult a szer e körben, a 
fordított U-görbéhez hasonlatos dó
zisfüggő választ nem erősítette meg 
vizsgálatuk. Vizsgálati eredményeik 
alapján azt a következtetést bátorkod
nak levonni, hogy az ondansetron (kü
lönösen a fentebbi adagolásban) haté
kony szer a „fiatalkori” alkoholizmus 
eseteiben (értendő: a biológiailag) al
koholizmusra prediszponáltak kezelé
sében); maga a hatás pedig valószínűsít
hetően az alkoholizmus ezen altípusára 
prediszponáló szerotonerg diszfunk
ció „javításán” alapul.

[Ref.: Az alkoholizmus betegségkon
cepciójának megszületése, a probléma 
„medikalizálása” óta eltelt alig fél év
században a kórforma (és „tejtestvérei”) 
„kezelhetőségével” kapcsolatos szkep
ticizmus egyik -  sarkított bár, de na
gyon is találó -  megnyilvánulásaként 
került megfogalmazásra egykor „az iga
zi baj”, hogy ti. nem létezik ellene (el
lenük) ható szérum, megelőzővérsavó- 
oltás. Nos, korunkban, amikor -  miként 
arról a 2000. október 11-i Addikto-far- 
makológiai Nap résztvevői a SE NET 
Tanácstermében tájékozódhattak -  a 
gyógyszerkutatás egyik legerőteljesebb

és -ígéretesebb irányzata éppen az ad- 
dikto-farmakológia előrehaladását (is) 
szolgálja, az ondansetronnal kapcso
latban leírtak úgy is értelmezhetők, hogy 
az alkoholizmus „kezelhetőségével” kap
csolatos szkepszis oldódóban van; de 
úgy is, ha nincs ló, a szamár is jó, azaz: 
antiszérum helyett valamely neutro- 
transzmitter-gátló is megteszi. Az ilyen 
pedig napjainkban több, mint ígérvény.]

Péter Árpád dr.

Allergológia
Az aerogén enzimek agresszív foglal
kozási inhalativ allergének. Baur, X.; 
Sander, I.; van Kämpen, V. (Berufs
genossenschaftliches Forschungsins
titut für Arbeitsmedizin, Institut an 
der Ruhruniversität Bochum): Dtsch. 
Med. Wschr.,2000, 125, 912-917.

A 60-as években vetődött fel először az 
iparban használt enzimekkel szembeni 
foglalkozási allergiák lehetősége. Az
óta számos, inhaláció útján felvett en
zim magas szenzibilizáló képességét 
és allergiás légúti megbetegedést oko
zó hatását bizonyították.

Enzimporokat az iparban számos 
területen alkalmaznak, legelterjedteb
bek a gyógyszeriparban, a tejiparban, 
a sütőiparban, az élelmiszer- és állat- 
eledel-gyártásban, a papír-, mosószer- 
és textiliparban.

Emellett a természetben előfordu
ló, régóta ismert légúti allergéneknél 
(m int például a háziporatka egyik fő 
allergénje, a penészgombaspórák vagy 
a búzaliszt peroxidáza) is kimutatha
tó enzimaktivitás.

Az enzimeket működésük szerint 
hidrolitikus és nem hidrolitikus cso
portba sorolhatjuk. A hidrolitikus enzi
mek csoportjába tartoznak a proteázok, 
glikozidázok (amilázok, glükoamilázok, 
cellulázok, hemicellulázok, pektinázok, 
laktázok és a lizozim), észterhidrolá- 
zok, ribonukleázok. Számos esetben 
bizonyították ezen csoportokba tartozó 
enzimek szerepét az allergiás rhinitis 
és az asthma kialakulásában. A nem 
hidrolitikus enzimek szerepe jóval cse
kélyebb az inhalativ szenzibilizálásban. 
Miután bizonyított tény, hogy számos 
koncentrált enzimpor foglalkozási ex
pozíciója vezet légúti szenzibilitáció- 
hoz, kérdés, hogy az enzimaktivitás 
összefügg-e az allergenitással. Több kí
sérlet is igazolta, hogy az enzim inak
tiválása után is megőrzi IgE- és IgG4-
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termelést indukáló képességét, ez azt 
bizonyítja, hogy az enzimhatásnak nincs 
domináns szerepe. Emellett az eddig 
megismert természetes inhalativ aller- 
gének jó részének nincs enzimaktivitá
sa. Tehát az inhalativ allergének döntő
en nem enzimek. Viszont lehetséges, 
hogy az asthma patogenezisében in
direkt szerepe van az allergének en
zimaktivitásának azáltal, hogy megfe
lelő koncentrációban képesek a légutak 
károsítására és az antigénprezentáló 
sejtekhez kapcsolódva a gyulladásos 
folyamatok beindítására. Ez biológia
ilag aktív enzimeket feltételez, amit az 
in vitro kísérletek igazoltak is.

Mivel az iparban használt proteinek 
leggyakrabban enzimek, nem csodál
ható, hogy ezeknek a szerepe ilyen nagy 
a foglalkozási allergiás betegségek ki
alakításában.

Az inhalációval felvett enzimek te
hát allergének, de az allergének alap
vetően nem enzimek.

A veszélyes anyagokról szóló jelenle
gi törvényi szabályozás Németország
ban elégtelen, a szerzők szerint az ipar
ban használt minden por alakú enzimet 
légúti allergénként kellene besorolni, ez
által valósítható meg e körben a primer 
prevenció.

Hajdú Krisztina dr.

Belgyógyászat
Az NSAID gyógyszerek indukálta fe
kélybetegség megelőzése és kezelése; 
a jelenlegi helyzet. Thumshirn, M., 
Fried, M. (Abt. für Gastroenterologie, 
Department Innere Medizin, Univer
sitätsspital Zürich): Dtsch. Med. Wschr., 
2000, 125, 975-978.

A mind gyakrabban használatos 
NSAID-ok legismertebb és leggyako
ribb mellékhatásai a gyomor-bél rend
szert érintik. Dyspepsiás és hányin
gert okozó panaszok az esetek szinte 
50%-ában jelentkeznek, de 2-4%-uknál 
kialakulhat ulcust, illetve szövődmény
ként vérzés, perforáció, bélobstrukció 
is. Mielőtt a megelőzés, ill. kezelés 
gyógyszereléséről beszélnének, kieme
lik a betegeknek azon csoportját, akik 
a legveszélyeztetebbek: magas életkor, 
ulcusos anamnézis, korábban is ész
lelt gastrointestinalis vérzések és egy
idejű kortikoszteroid- vagy antikoa- 
guláns kezelés.

A megelőzés egyik módja az 
NSAID-ok takarékos alkalmazása. So
kat vártak a szelektív COX-2-gátlók

megjelenésétől; valóban, a súlyos mel
lékhatások száma másfél százalékkal 
csökkent. Beszámolnak két nagy m ul
ticentrikus tanulmány eredményeiről 
is. Ezekben a H2-receptor-antagonis- 
ták, a protonpumpagátlók és a PgE,- 
analóg Misaprostin preventív hatásait 
vizsgálták. A protonpumpagátlók ha
tékonyabbnak bizonyultak, mint a H2- 
receptor-antagonisták; a Misaprostin és 
a protonpumpagátlók hatása megegye
zett; kivételt képez a duodenalis ulcus: 
ezen a területen a protonpumpagát
lók bizonyultak a leghatékonyabbnak.

Ami a már kialakult fekélyek keze
lését illeti, az első lépés az NSAID- 
kezelés azonnali leállítása. A gyógysze
res kezelés során a protonpumpagát
lók és a M isaprostin hatékonyabbnak 
bizonyultak a H2-receptor-antagonis- 
táknál, de a protonpumpagátlókat a 
betegek jobban tolerálták.

Foglalkoznak a Fíelicobacter pylori 
kérdésével, ill. annak eradikációjával 
is. Kiemelik, hogy ezen a téren a na
gyobb tanulmányok különböző, nem
egyszer ellentmondásos eredményre 
jutottak.

Abban a megállapításban, hogy az 
NSAID-kezelés során nem növekszik 
a Fíelicobacter pylori-fertőzés gyako
risága, egyetértés van. Egységes az iro
dalom állásfoglalása abban is, hogy az 
eradikációs kezelés nem befolyásolja 
az NSAID-kezelés alatt jelentkező sú
lyos dyspepsiás panaszok, vagy fekély 
kialakulásának gyakoriságát.

Nagy Gábor dr.

Diabetológia
A glyburid és az inzulin összehason
lítása gestatiós diabeteses asszonyo
kon. Langer, O. és mtsai (Dept, of 
Obstet, and Gynecol., St. Luke’s -  
Roosevelt Hospital Center, 1000 10th 
Ave, New York, NY 10019, USA): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1134-1138.

A szerzőcsoport texasi, San Antonióban 
gyűjtött 404 gestatiós diabeteses asszo
nyon végezte vizsgálatát annak megfi
gyelésére, hogy egy újabb szulfonil- 
urea-készítmény, a glyburid hogyan 
befolyásolja az anya szénhidrát-anyag
cseréjét, jár-e valamilyen teratogeni- 
citással és a magzaton hypoglykaemi- 
ás jelek mennyiben következnek be. 
Egy 1991-es vizsgálatukra hivatkoznak, 
amelyben kimutatták, hogy a glyburid 
nem hatol át az emberi placentán s

ebben a tekintetben veszélytelen a mag
zatra (Elliot, B. D. és mtsai: Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1991,165, 807-812.).

Az asszonyoknál a gestatiós diabetes 
egyértelmű volt, előbb csak diétával 
próbálták szénhidrát-anyagcseréjüket 
rendezni, majd a 11-13. terhességi hé
ten az egyik csoportnak glyburidot, a 
másiknak inzulint adtak. Négy asszony 
maximális glyburidadaggal (20 mg/die) 
sem került egyensúlyi állapotba, ezért 
őket is inzulinra állították. A vizsgált 
terhesek átlagos életkora 30 év körüli 
volt, főbb klinikai jellemzőikben a 2 
csoport nem tért el egymástól (családi 
diabetes előzmény 43, illetve 45%-ban 
fordul elő közöttük). Eredetre nézve 
83% hispániai, főleg mexikói-ameri
kai volt. A glyburid induló adagja 2,5 
mg volt, ezt a hetenkénti vizitek során 
szükség szerint emelték, a maximális 
20 mg-nál nagyobb adagot nem ad
tak. Inzulinból a kezdő adag 0,7 E volt 
kg-onként naponta háromszor és ezt a 
mennyiséget is szükség szerint emel
ték. Az asszonyokat terhességük hát
ralévő részében gondosan ellenőrizték, 
induláskor az éhomi vércukorszinten 
kívül cukorterheléses vizsgálatot is vé
geztek (indokolt esetben 3 órán át néz
ték a vércukorszint alakulását). Vala
mennyi gravida testsúlyát is gondosan 
figyelték. A szülés körüli eseményeket 
pontosan rögzítették, így az újszülöt
tek állapotát is gondosan ellenőrizték. 
Az asszonyokat megtanították vércuk
ruk otthoni ellenőrzésére (legalább 6- 
szor napona), az otthoni értékeket he
tente laboratóriumi körülmények kö
zött kontrollálták.

A kiindulási vércukorértékek átla
gosan azonosak voltak (6,4-6,5 ml/1), 
utána kezdték el a gyógyszeres keze
lést. A terápia során mindkét csoport
ban azonos módon tudták tartani a 
vércukor átlagos koncentrációját 6 
mmol/l alatt, a kiindulási HbA[C érté
ke a kezelés során is a normális tarto
mányban maradt (6% alatt).

A glyburidos csoportból 4 asszony
nak az inzulinozottak közül 41-nél 
mértek 2,2 mmol/l alatti vércukorszin- 
tet, de ezek nem jártak a hypoglykaemia 
klasszikus tüneteivel. A praeeclampsia 
és a császármetszés aránya mindkét 
csoportban hasonló volt (6%, illetve 
23-24%). A szülést illetően a 2 cso
portban ugyancsak nem voltak lényeg
bevágó eltérések a magzatok születési 
súlyát, macrosomiáját és a veleszüle
tett rendellenességeket illetően (utób
bi mindkét csoportban 2-2%-ban for
dult elő). A perinatalis mortalitás is
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azonos, 0,5%-os a kétféle módon ke
zeltek között. Annak eldöntésére, hogy 
a glyburid-kezelés mennyiben volt ered
ményesnek tekinthető, a szülés után 
ellenőrizték az újszülöttek köldökzsi
nórjának inzulintartalmát és glybu- 
ridszintjét (természetesen a többi anyag
csere-tényezőre, vércukor-, kalcium-, 
bilirubinszintre is gondoltak) s végül 
azt is feltüntették, hogy mindkét cso
portból azonos arányban kerültek az 
újszülöttek intenzív gondozói osztályra 
(6 vs. 7%).

Az újszülöttek inzulinkoncentráci
ója mindkét csoportban azonos volt s 
míg a glyburiddal kezelt anyák véré
ben a glyburid-szint átlagosan 8 órával 
az utolsó gyógyszeradag bevétele után 
kimutatható volt, addig az újszülöttek 
köldökzsinór véréből még nyomokban 
sem tudták kimutatni. A vizsgálatok 
tehát azt támasztják alá, hogy a glyburid 
valóban nem jut át a placentaris ke
ringésbe és adott esetben alternatív 
megoldást jelenthet, ha a gestatiós dia
beteses anya valamilyen okból nem 
akarja terhessége során az inzulinke
zelést.

(Ref: Az eddigi elveket megdöntő
nek látszik ez a közlemény, mert ko
rábbigyakorlatunkban a többségében 
koránál fogva is a fiatalabb korosz
tályhoz tartozó gestatiós diabetesesek 
szénhidrát-anyagcseréjének rendezésére 
a diéta mellett szükség esetén inzulint 
kellett adni, szulfonilurea-készítmények 
szóba sem jöhettek.)

Iványi János dr.

Korai androgén alopecia, mint az in
zulin-rezisztencia markere. Matilainen, 
V., Koskela, P., Keinänen-Kiukaanni- 
emi, S. (Dept, of Public Health Sei. 
and Gen. Practice, Univ. of Oulu, PO 
Box 5000, FIN-90014 Oulu, Finland): 
Lancet, 2000,356, 1165-1166.

Az utóbbi évtizedben vált ismertté az 
a megfigyelés, hogy a kopaszság és a 
myocardialis károsodás között egye
nes arány van (Lesko, S. M. és mtsai: 
JAMA, 1993, 269, 998-1003), továbbá 
Herrera, C. R. és mtsai: Am. J. Epi
demiol., 1995,142, 828-833). Az össze
függések nem teljesen ismertek máig 
sem, bár azt már kiderítették, hogy az 
artériafal endotheliumán androgén-re- 
ceptorok találhatók. Ezeken az egyé
neken inzulinrezisztenciát is találtak, 
de az sem eldöntött még, hogy el elő
segíti, vagy megelőzi az androgén alo
pecia kialakulását.

Az oului szerzőcsoport megvizsgálta 
19-50 éves alopeciás férfibetegeken, 
hogy a hyperinsulinaemia, az inzulin
rezisztencia milyen társulást mutat az 
obesitassal, a hypertoniával és a dysli- 
pidaemiável azokon az egyéneken, 
akiknek alopeciája korán, még 35 éves 
életkoruk előtt kezdődött. Megfelelő 
és életkorban illesztett kontrollokat 
használtak a vizsgálaban. Az adatokat 
jó 2 éven keresztül gyűjtötték és végül 
125 alopeciás és 104 kontrollegyén ada
tait tudták összehasonlítani. A lipidek 
mellett a szénhidrát-anyagcsere ala
kulását, ennek elsősorban kóros meg
nyilvánulását (éhomi vércukorszint > 
6,7 mmol/1, esetleges antidiabetikus 
terápia) figyelték, ellenőrizték továbbá 
a vizsgálatba résztvevők testtömegin
dexét (BMI) és szisztolés vérnyomá
sát (> 160 Hgmm).

A 2 csoportot összehasonlítva je 
lentős különbségeket találtak, mégpe
dig az alopeciás egyének között a > 27 
kg/m2 és a > 30 kg/ BMI-érték, továbbá 
a vérnyomáscsökkentő, az antidiabe
tikus és a lipidháztartást befolyásoló 
szerek használata szignifikánsan gya
koribb volt, mint a kontrollcsoport
ban. Az inzulinrezisztencia kockázati 
tényezői (dyslipidaemia, magasabb tri- 
gliceridszint, abnormális glükózanyag
csere, magasabb BMI és magasabb 
szisztolés vérnyomás) is szignifikánsan 
nagyobb arányban voltak kimutatha
tóak az alopeciások között. A hyper
insulinaemia kockázata csoportjukban 
kétszerese volt a kontroliokénak. -  A 
szerzők úgy vélik, hogy a megfigyelé
seket tovább kell folytatni, hogy bebi
zonyosodjék, az androgén alopecia az 
inzulinrezisztencia markerének számít
hat.

Iványi János dr.

Diagnosztikai kérdések
Enterovirus kimutatása liquorból poli- 
meráz láncreakcióval; a PCR jelentő
sége a diagnózis és az ápolás kimenetele 
szempontjából. Ramers, Ch., Billmann, 
G., Hartin, M. és mtsai (School of 
Medicine University of California, 9500 
Gilman Dr., #0927, La Jolla, CA 
92093-0927, USA [Dr. Mark H. 
Sawyer]): JAMA, 2000,283, 2680-2685.

Az Egyesült Államokban évente kb. 
75 000 aszeptikus meningitist tarta
nak számon, többnyire (80-90%) nyári, 
őszi szezonalitással és etiológiai ágens

ként főleg az enterovírusokat (EV) te
szik felelőssé. A kezelés lényegében 
tüneti, lefolyása aránylag benignus. 
Differenciáldiagnosztikai jelentősége 
elsősorban a bakteriális meningitistől 
való elkülönítés és az antibiotikum 
terápia szükségességének eldöntése 
miatt számottevő, illetve a betegek to
vábbi kezelése szempontjából sem kö
zömbös. A mikrobiológiai diagnózis 
régebben a vírus izolálásán, ill. tenyész
tésén alapult, ami alacsony szenzitivi- 
tása, specificitása, főleg időigényessége 
miatt gyakorlatilag a múlté. A nuk- 
leinsav-amplifikáción alapuló, EV-spe- 
cifikus reverz transzkriptáz polimeráz 
láncreakció (EV-PCR) azonnali, és 
megbízható eredményt ad. A cereb
rospinalis folyadékból vett mintából 
24 órán belül, sőt az újabb technikák 
birtokában akár 5 órán belül is ered
mény várható. Ezen vizsgálatok szen- 
zitivitása és specificitása 100%.

A cikk szerzői retrospektív tanul
mányt végeztek a San Diegó-i Childrens 
Hospitalban, ami tk. egy számítógé
pes adatfeldolgozás 276 olyan gyer
mek esetében, ahol EV-PCR vizsgálat 
történt 1998. január és december kö
zött. A PCR specificitására vonatkozó 
adatok szerint egy olyan primert hasz
náltak, mely az enterovírusok egy kon
zervatív régióját tartalmazta. Az amp- 
lifikált terméket agarózgélen mutatták 
ki, majd ún. ligandhibridizációval azo
nosították radioaktív specifikus pró
ba segítségével. A többi vizsgálati adat 
között szerepelt még a CT-, MRI-, 
rtg-felvétel eredménye, a laboratóriu
mi tesztek adatai, a fizikális leletek 
eredményei és az antibiotikum-felhasz
nálás.

A vizsgált 276 gyermek mintáiból 
49,6% (137) EV-PCR-el pozitívnak bi
zonyult. A betegek átlagosan 41 órát 
töltöttek a kórházban, a tesztet 5 órán 
belül elvégezték, am inek eredménye 
átlagosan 25,8 órán belül rendelkezésre 
állt. A kórházban hetente 6 alkalom
mal végeztek EV-PCR-t. Igen érdekes 
az eredmények összevetése a fehérvér
sejtszámmal. A 187 gyermekből (akik 
nem újszülöttek voltak) 145 (77,5%) 
esetében tapasztaltak pleocytosist; a 
38 negatív esetben pleocytosis nem volt 
kimutatható. Mindez természetesen 
nem vonatkozott az 1 hónapnál ki
sebb újszülöttekre, ahol pleocytosis még 
nem alakulhatott ki. Gyakorlatilag azt 
lehet állítani tehát, hogy -  az újszülöt
teket kivéve -  negatív pleocytosis ered
mény alapján felesleges az EV-PCR el
végzése, illetve legalább ezt az aránylag
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egyszerű liquorvizsgálati eredményt 
meg kellene várni.

Azok a betegek, akik EV-PCR tesztje 
pozitív lett, átlagosan 30 órát, vagy 
kevesebbet töltöttek a fekvőbeteg-in
tézetben. Negatív eredmények esetén 
a gyermekek hosszabb időt töltöttek 
benn. A szerzők felhívják a figyelmet, 
hogy a költséges MR- és CT-vizsgá- 
latokat sokszor azelőtt elvégeztették, 
hogy a PCR eredményéről tájékozta
tást kaptak volna, ami felesleges költ
ség volt. Igen fontos tényező, hogy a 
PCR-eredmények információja alap
ján a gyerekeket azonnal kihelyezték 
az intenzív osztályokról, kivéve ter
mészetesen az 1 hónapnál kisebb új
szülötteket.

A tanulmány hiányossága, hogy 
egyetlen (bár tekintélyes és nagy for
galmat lebonyolító) kórház adatait dol
gozták fel és egyetlen naptári évet vizs
gáltak, mégis jellemzőnek tartják az 
adatokat nagyobb populációra vonat
koztatva. Nem végeztek közvetlen költ
ségszámítást sem, de nyilvánvaló, hogy 
a kórházi tartózkodás ideje, valamint 
a felesleges antibiotikum-terápia olyan 
fontos tényezők, amik rentábilissá te
szik az azonnali PCR-vizsgálatokat. A 
viralis meningitis gyanújával felvet
tek közül ugyanis az enterovirus-di
agnózissal ellátott betegek igen hamar 
hazabocsáthatók, de ellátásuk legalább
is nem az intenzív osztályokat terheli.

[A szerzők következetesen EV-PCR-t 
említenek, ami tulajdonképpen ezek
ben az esetekben EV-RTPCR-ként kel
lene megjelenjen, lévén RNS vírusok
ról szó. (Ref megj.)]

Mándi Yvette dr.

Mellkasfájdalom, syncope és puddin- 
gok. Armstrong, K. és mtsai (Depart
ment of Renal Medicine, Princess Ale
xandra Hospital, Brisbane, Australia): 
Lancet, 2000, 356, 1322.

Az 55 éves nőt posturalis syncopéval 
szállították kórházba. Egy héttel ko
rábban a karácsonyi puddingok keve
rése közben középen enyhe mellkasi 
fájdalma lett, mely a munkáját nem 
zavarta, fájdalomcsillapítót nem vett 
be. Panasza a következő héten is fenn
maradt.

A vérnyomása fekve 120/60, ülve 
104/52 Hgmm, a pulzusa 110/min, a 
légzésszáma 16/min volt. Enyhe sterna- 
lis érzékenységet és pericardialis dör
zsölést észleltek. A koaguláció rend

ben. A plazma urea- és kreatinin-kon- 
centrációja emelkedett volt. Az EKG 
nem m utatott eltérést.

A radiográfia a mediastinum jobb 
oldali kiszélesedését mutatta. A CT az 
aorta ascendenst beburkoló kiterjedt 
mediastinalis masszát jelzett. A radio
lógiaijelek friss vérzésre utaltak.

A beteg transzfúzió és paracetamol 
mellett hemodinamikailag stabil ma
radt, egy hét alatt a vesefunkciók is 
rendeződtek. A 12. nap hazament. A 
mediastinalis eltérés teljesen megszűnt. 
Fél év múlva is jól érezte magát.

Az ismeretlen eredetű spontán me
diastinalis vérzés ritkán fordul elő. 
Paraoesophagealis véna vagy aberráns 
retrooesophagealis artéria megrepe- 
dését tételezik fel. A betegek 50 év fe
lettiek. Tünetei: akut mellkasi fájdalom, 
dyspnoe, dysphagia, dysphonatio, duz
zanat a mellkas felső részén és a nyakon. 
Nyelés, köhögés, tüsszentés, hányás, a 
felső végtagok mozgatása közben szo
kott fellépni. A fizikai vizsgálat gyakran 
normális, máskor mediastinalis komp
resszió, pleuropericardialis dörzsölés 
észlelhető.

A mediastinum radiográfiai kiszéle
sedését tovább kell kutatni az aortadis- 
sectio, a nagyobb erek traumás ruptu- 
rája, a coagulopathia és a mediastinalis 
struktúrák sérülésének a kizárása vé
gett.

A legtöbb beteg konzervatív keze
lésre meggyógyul. Sebészi beavatko
zás csak jelentős cardiorespiratoricus 
veszély és kétes diagnózis esetén szük
séges.

Kollár Lajos dr.

Endokrinológia
Phaeochromocytomában szenvedő be
teg inzulinszenzitivitásának javulása 
adrenalectomia után. Blüher, M., Wind- 
gassen, M., Paschke, R. (Univ. of Leipzig, 
III. Med. Dept., Philipp-Rosenthal-Str. 
27. D-04123 Leipzig, Germany): Dia
betes Care, 2000, 23, 1591-1592.

A csökkent glükóztolerancia igen gya
kori phaeochromocytomában szen
vedő betegeken. A csökkent inzulin
szekréció a phaeochromocytomához 
társult diabetes fő oka. Több olyan 
adat is van, amelyik azt bizonyítja, hogy 
a fokozott katecholamin-ürítés vezet 
inzulinrezisztenciához.

A német szerzők megvizsgálták 3 
mellékvesevelő-daganatban szenvedő és 
diabeteses betegükön euglykaemiás,

hyperinsulinaemiás clamp technikával, 
hogy az inzulinrezisztencia mennyiben 
változik műtét után.

A 3 beteg közül 1-nek rohamokban 
jelentkező hypertoniája volt, a másik 
kettőnek tartósan magas vérnyomás- 
értékeket mértek. Két nőbetegnek dia- 
betesre vonatkozóan családi előzmé
nye is volt, mindketten a műtét előtt 
már inzulinterápiában részesültek. A 
férfibetegnek nem volt családi vonat
kozású diabeteses előzménye, ő met- 
formin-kezelést kapott a műtét előtt.

Mindhárom betegnek szignifikán
san javult az egész test glükózfelvétele 
a műtét előtti értékhez képest 5 héttel 
a műtét után végzett vizsgálat alapján. 
Ugyanilyen 163119 pmol/1 értékről 
102121 pmol/1 értékre csökkent. Egyik 
betegükön a tumor eltávolítása után a 
diabetes is javult, a másik 2 betegen -  
bár a diabetes tekintetében nem volt 
feltűnő a javulás -  az inzulinkezelést 
egyik esetben per os antidiabetikum- 
ra lehetett váltani, a másikban pedig 
jelentősen csökkenteni lehetett az in
zulin napi adagját.

A vizsgált laboratóriumi paramé
terek közül a szabadzsírsav, a lipidek 
értékei nem változtak műtét után az 
előző állapothoz viszonyítva. A kate- 
cholaminok 24 órás vizeletbeli ürítése 
mind a három betegben normalizáló
dott. Elemezve a betegek kóros glü- 
kózmetabolizmusát, az inzulinrezisz
tenciát a fokozott katecholamin-kivá- 
lasztással hozták összefüggésbe. Az 
inzulinszenzitivitás a műtét után ja
vult.

Iványi János dr.

latrogén ártalmak
Az antibiotikum-rezisztencia változó 
jellegzetességei -  a fertőzött érbeme- 
netek korszerű ellátása. Peleman, R. 
A., Vogelaers, D. és Verschraegen, G. 
(Dept. Internal Medicine, University 
Hospital, Gent, Belgium): Nephrol. Dial. 
Transplant., 2000, 15, 1281-1284.

A hemodialízist vagy tartós arterio- 
venosus bemeneten keresztül (például 
Cimino-fistula vagy graft), vagy át
meneti katéter alkalmazásával (cent
rális vénába ültetett tesiós katéter) ki
vitelezhetjük. Az érbemenetek fertőzései 
jelentős hányadát okozzák a betegek 
morbiditásának és mortalitásának. A 
szerkesztőségi közlemény összefoglalja 
a fenti probléma ellátásában kialakult
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változásokat és tárgyalja az antibioti
kum-rezisztencia változó jellemzőit is.

A dializált betegeket több okból is 
ledált immunrendszerük, az uraemia 
és maga a dialízis kezelés is hajlamosítja 
a fertőzésekre: 11,7%-ukban alakult 
ki septicaemia egy hétéves követéses 
vizsgálat adatai szerint. A leggyako
ribb fertőzésforrást a tesiós katéterek 
jelentik, messze megelőzve a fistulák 
és graftok kóroki szerepét. A fertőzés 
rizikófaktorai között jelentős szerepe 
van a beültetés körülményeinek, m in
den katéterrel kapcsolatos tevékeny
ségnek, a hosszas használatnak, a bőr 
és az orrnyálkahártya Staphylococcus 
aureus-kolonizációjának, thrombosis- 
nak, sebészeti beavatkozásoknak, dia
betes mellhúsnak, az áttetsző fedőkö
téseknek és a vastúlterhelésnek. Szisz
témás bakteriális szórás (meningitis, 
endocarditis, osteomyelitis, septicus 
arthritis) átlagosan az esetek 25%-ában 
(8,7-50%) fordul elő. A legtöbb fertő
zést (40-77%) Gram-pozitív törzsek 
(főleg koaguláz-negatív Staphylococ- 
cusok) okozzák. A fennmaradó há
nyadban a Gram-negatívok (Proteus 
mirabile, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
sp., Enterobacter cloaceae) állnak a 
háttérben. Egy 1989-1993 közötti vizs
gálat szerint a törzsek 3,8%-a mutatott 
vancomycin-rezisztenciát s a meticil- 
lin-rezisztens S. aureus törzsek növek
vő aránya is fenyegető jelenség a jövőt 
tekintve.

A fertőzés diagnosztizálása szem
pontjából fontos különbséget tenni a 
katéter bemeneti nyílás (exit site), a 
csatorna fertőzése és a bacteriaemia 
között. A katéter okozta szepszis iga
zolására az endoluminalis kefetechni
kával nyert vizsgálati eredmények lé
nyegesen szenzitívebbek (95%) és 
spedfikusabbak (84%) az extraluminali- 
san nyert katéterhegy tenyésztési ered
ményeihez képest (82 és 66%). A katé
ter eltávolítása nélkül is igazolható az 
eszköz okozta szepszis, a centrális 
kanülből és perifériás vénából szimul
tán nyert többszöri pozitív tenyészté- 
ses leletek alapján.

A kezelés azonnal bevezetett és 
hosszan tartó antibiotikus kezelésből 
áll: a tenyésztés megérkeztéig gliko- 
peptid és aminoglikozid kombináció 
alkalmazandó, mely széles spektrumot 
fed le, miközben a dozírozást termé
szetesen a végstádiumú vesebetegség
hez kell igazítanunk (minden hemo- 
dialízis után 20 mg/tkg iv. vancomycin, 
vagy 1-2 mg/kg gentamycin). Mini

mum 3 hétig kell adni a gyógyszert s a 
kezelés befejezése után egy héttel is
mételt hemokultúrát kell venni, ru
tinszerűen elvégzendő ugyanakkor az 
echokardiográfia is a billentyűvegetá
ció kizárása céljából.

A katéter megőrizhető, ha még mű
ködik és a bemeneti nyílás és csatorna 
nem fertőzött. Ilyenkor a szisztémá
sán adott antibiotikum mellé a csa
tornába „zárt” (locked in) antibioti
kum adását is fontosnak tartják. A 
katéter vezetődrót segítségével történt 
cseréje elfogadható alternatívának tű
nik újabb vizsgálatok szerint, ha a csa
torna nem fertőzött és a beteg 48 órán 
belül láztalanná válik az alkalmazott 
antibiotikum mellett (ám ilyenkor is 
javasolt 3 hétig folytatni a kezelést). A 
katétert el kell távolítani, ha az exit 
site gyulladt vagy a csatorna fertőzé
sére van klinikai gyanúnk. Ilyenkor 
másik helyen, új katétert kell beültet
ni, akkor, ha a beteg már 24-48 óráj 
láztalan az alkalmazott kezelés mel
lett.

A katéterfertőzés megelőzésének há
rom területére hívják fel a figyelmet: a 
sterilitás szabályainak szigorú betar
tatása a behelyezéskor, minden katé
tert érintő beavatkozással kapcsolat
ban és a naponkénti exit site ellátás, 
illetve a hemodialízis során. A profi- 
laktikusan adott antibiotikumok al
kalmazását a növekvő antibiotikum
rezisztencia miatt egyértelműen nem 
ajánlják. Újabban antibiotikummal kö
tött, illetve ezüstbevonatú katéterek al
kalmazásával csökkenő kolonizációs in- 
cidenciát találtak, de hemodializált 
betegek kezelésével még nincsenek ilyen 
irányú tapasztalatok.

Tolnay Edina dr.

Immunológia
Felgyorsult öregedésű egerek korfüg
gő defektust mutatnak a cellularis, de 
nem a humorális immunválaszban.
Kimura, Y. és mtsai (Dept. Microbiol., 
Fukui Med. School, Fukui, Japán): J. 
Infect. Dis., 2000,182, 391-396.

Az AKR/J beltenyésztett egértörzsek
ből felgyorsult öregedésű egérpopu
lációt szelektáltak (SAM-P1). Ezeknek 
az egereknek átlagos életideje 9 hó
napra redukálódott; bőrük ráncos, sze
nilis amyloidosis lép fel ízületükben, 
tüdőtágulatban szenvednek és a hal
láskárosodás mellett immunológiai de- 
ficiencia állapítható meg. Ez utóbbi vo

natkozásában már 2 hónapos koruk
ban redukált volt az NK-sejtek és a 
TCL-sejtek száma és működése, de a 
CD4+ TH-sejtek is mutattak részleges 
deficienciát, mely alacsony szintű INF-y- 
és IL-12-termelésben nyilvánult meg. 
Ezzel szemben intenzív volt az IL-4 
termelés, mely, mint ismeretes, a Thl 
<— Th2 irányú válaszváltozás induk- 
tora. A neutralizáló antitestek szintje 
változatlan maradt.

Ezeket a SAM-P1 egereket, valamint 
a kontroll parens egereket (SAM-R1) 
fertőzték nasalisan egérre adaptált A- 
típusú influenzavírussal. A SAM-P1 
egerek másik kontrollja 1,5-2 éves kor
osztályú SAM-P1 csoport volt -  az öre
gedésjeleit mutató 6-8 hónaposokkal 
szemben.

Az influenzavírus-fertőzést követően 
a kontroll (SAM-R1) egerek tüdejé
ben az 5. nap érte el a vírus a legmaga
sabb partikulaszámot, majd ezt köve
tően a partikulaszám gyorsan csökkent 
és eliminálódott. Erre a dózisra (105 
partikula) a kontrollegerek mintegy 
50%-a túlélte a fertőzést. A 6-8 hóna
pos SAM-P1 egerekben viszont a ma
gas vírustiter a 9. nap után is fennma
radt és valamennyi egér elhullott 13 
napon belül.

Miután időskorban emberekben is 
Th2-dominancia, redukált NK- és 
TCL-aktivitás figyelhető meg, a szer
zők modelljüket alkalmasnak találják 
időskori immunológiai, terápiás és vak- 
cinálási problémák elemzésére.

[Ref: Minden bizonnyal alkalmas 
lehet a modell bizonyos időskori im
munológiai és talán más patofiziológiai 
kérdések vizsgálatára, de a leírt kísér
letből hiányolom egy természetes mó
don elöregedett egércsoport beállítá
sát.]

Kétyi Iván dr.

Képalkotó eljárások
A CT-vizsgálat szerepe a fedett máj
sérülések diagnosztikájában és terá
piájában. Poletti, P. A. és mtsai (Dept. 
of Radiology University of Maryland 
Medical Center, Baltimore, ÚSA): 
Radiology, 2000, 216, 481-427.

A fedett májsérülést szenvedett betegek 
esetében, amennyiben hemodinami- 
kai állapotuk stabil, 50-96%-ban el
kerülhető a sebészi beavatkozás, ha a 
konzervatív kezelést megfelelően ki
alakított baleseti központokban vég
zik.
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A szerzők a kontranszanyagos CT-t 
és az annak eredményétől függően el
végzett angiográfiás vizsgálatokat ha
sonlítják össze. 72 fedett májsérülést 
szenvedett betegnél végeztek CT- és 
angiográfiás vizsgálatokat. A májsé
rüléseket a CT-vizsgálatok alapján 5 
csoportba osztották a következő szem
pontok alapján: parenchymasérülés ki
terjedése, kontrasztanyag-extravasa- 
tum, nagyérsérülés.

Az artériás sérülések igazolásában 
a CT 65%-os szenzitivitású és 85%-os 
specificitású volt. A sebészi beavatko
zást igénylő vénás sérülések kim uta
tásában a CT 88%-os pontosságúnak 
bizonyult.

Az eredmények alapján a szerzők 
szerint a kontrasztanyagos CT-vizs- 
gálat megbízható eredményt nyújt a 
fedett májsérülések állapotáról és en
nek alapján a kivizsgálás, illetve a ke
zelés tervezhető.

Puskás Tamás dr.

Az indirekt CT-venográfia szerepe a 
mélyvénás trombózis kimutatásában.
Cham, M. D. és mtsai (The New York 
Presbyterian Hospital, Weill Medical 
College of Cornell University, USA): 
Radiology, 2000, 216, 744-751.

A pulmonalis embóliák egyik leggya
koribb oka a mélyvénás trombózis. 
Egy korábbi elemzés szerint a pulm o
nalis embóliák kórelőzményében 83%- 
ban szerepelt mélyvénás trombózis.

A szerzők a pulmonalis embólia 
gyanúja miatt végzett CT-angiográfiák 
kiegészítéseként indirekt CT-venográ- 
fiát is végeztek az esetleges mélyvénás 
trombózis kimutatására. A munkacso
port 7 intézetben 541 betegnél végzett 
pulmonalis CT-angiográfiát. Ezt kö
vetően plusz kontrasztanyag adása nél
kül közös protokoll alapján a meden
cétől a térdhajlatig is készítettek 
felvételeket. 116 betegnél alsó végtagi 
vénás Doppler-vizsgálatot is végeztek.

Az 541 beteg közül a pulmonalis 
CT-angiográfia 91 esetben igazolta a 
feltételezett diagnózist, míg az indi
rekt CT-venográfia 45 betegnél bizo
nyított mélyvénás trombózist. A 45 be
teg közül 16-nál a CT-angiográfia nem 
diagnosztizált pulmonalis embóliát. 
A 116 UH-vizsgálat 15 esetben igazolt 
a mélyvénás trombózist, melyet ezen 
betegeknél az indirekt venográfia is 
kimutatott. Ezen felül ugyanebből a 
betegcsoportból 4 betegnél a mélyvé

nás trombózis csak a CT-venográfia 
során derült ki.

Összességében a pulmonalis embóli
ára gyanús esetekben a CT-angiográ- 
fiát követő venográfia hasznos infor
mációt nyújt a pulmonalis embóliák 
potenciális veszélyforrásáról.

Puskás Tamás dr.

Klinikai farmakológia
A HMG-CoA-reduktáz-inhibitorok és 
a csonttörések kockázata. (Levelek a 
szerkesztőnek.) Meier, C. R., Schlienger, 
R. G., Kraenzlin, M. E. és mtsai (Phar
macoepidemiology Unit, Division of 
Clinical Pharmacology, University 
Hospital of Basel Svájc; Boston Colla
borative Drug Surveillance Program, 
Boston, Egyesült Államok): JAMA, 
2000,283, 3205-3210; JAMA, 2000,284, 
1921-1922.

Legújabban állatkísérleti adatok arra 
utalnak, hogy a 3-hidroxi-3-metilgluta- 
ril koenzim A (HMG-CoA)-reduktáz- 
gátlók (statinok) fokozzák a csontkép
ződést, a csontnövekedést és a csontok 
mésztartalmát (denzitását). A statinok 
fokozzák a csont morfogenetikus pro- 
tein-2 (BMP-2)-szintjét rágcsálókban, 
de az emberi sejtekben is. Az eddigi 
adatok szerint azonban a pravastatin 
hatástalan a BMP-2 stimulálása szem
pontjából. Ennek magyarázata a 
pravastatin eltérő fizikokémiai tulaj
donságaiban és viszonylagos hepato- 
szelektivitásában kereshető. Ismeretlen 
azonban, hogy a statinok alkalmazása 
általában milyen hatással van embe
reken a csonttörések alakulására.

Meier és mtsai ezt vizsgálták az 
„UK-based General Practice Research 
Database” (GPRD) segítségével, amely 
közel 300 családorvost foglal magá
ban és ezen adatbázisban szereplő ese
teket dolgozták fel az 1980-as évek vé
gétől 1998. szeptemberig. Az adatbázis 
alapján 91 611, 50 éven felüli egyén 
(közülük 28 340 lipidcsökkentő szert 
szedett, 13 271 nem részesült lipid
csökkentő kezelésben az ismert hy- 
perlipidaemia ellenére és 50 000 volt a 
hyperlipidaemia ismerete nélküli ran
dom minta szerint válogatott egyének 
száma) közül szerzők 3940 csonttö
rést regisztráltak és 23 379 kontrollal 
hasonlították össze. A fő vizsgálati vég
pont a statin, fibrát vagy más lipidcsök
kentő szer szedése volt, szemben az

ilyen kezelésben nem részesülő kont
roliokkal.

Azt találták, hogy a BMI, a dohány
zás, az orvosi vizitek száma, a korti- 
koszteroid és az ösztrogén használata 
szerint korrigálva, a statin alkalmazása 
szignifikánsan csökkentette a csont
törések kockázatát (korrigált esélyhá
nyados 0,55 (95% Cl [0,44; 0,69]) szem
ben a statint nem használókkal. Ez a 
megállapítás azonban nem érvényes a 
Ábrátokra és egyéb lipidcsökkentő sze
rekre, de a pravastatinra sem. A cho- 
lestiramin fokozza a HMG-CoA-reduk- 
táz enzim szintjét és ezáltal várható 
lenne a csonttörések számának emel
kedése, azok csökkenésével szemben. 
A cholestiramin továbbá rontja a D- 
vitamin abszorpcióját és az osteoma
lacia kialakulásának kedvez. A Scan- 
dinavin Simvastatin Survivel Study (4S) 
keretében a simvastation (20-40 
mg/die) hatását vizsgálták az összhalálo- 
zásra. Azt találták, hogy átlagosan 5,5 
éves követés során placebóval össze
hasonlítva a kezeltek körében a halá
lozás 30 százalékkal csökkent. A vizsgá
lók 155 csonttöréses esetet regisztráltak, 
de nem találtak statisztikailag szigni
fikáns összefüggést a kezeltek és a nem 
kezeltek között az eset-kontroli vizs
gálat során. Kétségtelen, hogy egyrészt 
az adatok újraértékelése bizonyos hi
balehetőséget hordozhatott magában 
a 48 vizsgálat eredményeinek elemzé
se során, tekintettel arra is, hogy nem 
a csonttörések alakulása volt a fő vizs
gálati végpont, másrészt a placebocso- 
portban a követés során a személy-év 
kisebb volt, mint a simvastatin-cso- 
portban és itt több haláleset fordult 
elő (relatív rizikó 0,70; (95% Cl [0,58, 
0,85]) valamint nagyobb volt a drop-out 
arány is a placebocsoportban (13% ver
sus 10%).

Három, egymástól független meg
figyeléses epidemiológiai vizsgálat 
(JAMA, 2000,283, 3205-3210; Lancet, 
2000, 355, 2185-2188; és JAMA, 2000, 
283, 3211-3216) hasonlóan bizonyí
totta, hogy rágcsálókban és emberben 
is a csontok mésztartalma növekedett. 
Prospektiv, kontrollált epidemiológiai 
vizsgálatok szükségesek a csontsűrűség 
és a csonttörések, mint végpontoknak 
az elemzéséhez, annak bizonyítására, 
hogy a statinok valóban megelőzik, il
letve kedvezően befolyásolják az os- 
teoporosist.

Orosz István dr.
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Nemkívánatos gyógyszerhatások. 
Komputeres követési rendszer szere
pe a szövődmények megelőzésében, 
korai felismerésében és korai kezelé
sében. Krebs, S., Dormann, H. és mtsai 
(Inst, für Experimentelle u. Klinische 
Pharmakologie u. Toxikologie, Fried
rich-Alexander Universität Erlangen- 
Nürnberg Fahrstrasse 17, 91054
Erlangen): Dtsch. Med. Wschr., 2000, 
125, 984-987.

A szerzők részletesen tárgyalják a 
gyógyszerek nemkívánatos mellékha
tásainak egészségügyi -  s ezen belül 
közgazdasági -  jelentőségét, valamint 
felismerésük, ill. a felismerés javítását 
lehetővé tévő módszereket, valamint 
azok problémáit.

Az első -  közismert -  probléma jel
lemzésére közöltekről csak egy adatot 
idézünk: 6 hónapos megfigyelési idő 
alatt egy 9 ágyas fertőző osztályon kb. 
125 000 DM-re, egy 29 ágyas kórházi 
osztályon pedig jóval több mint 
400 000 DM-re volt becsülhető a nem- 
kívánatos gyógyszermellékhatások mi
att kezeltek ápolási költsége.

Véleményük szerint a nemkívánt 
mellékhatásoknak megalább a fele elő
re látható és ezért nagy valószínűség
gel elkerülhető lenne. Erre azonban a 
ma, Európában széles körben alkal
mazott módszerrel -  ti. az önkéntes 
bejelentéssel -  nincs lehetőség.

A megfigyelés hatásfokának javítá
sára először kidolgozott módszer, az 
intenzív utókövetés volt. A módszer 
lényege, hogy egy adott, ill. önkényesen 
kiválasztott betegcsoport teljes kór
házi dokumentációját egy szakértő cso
port áttanulmányozta. Kiderült, hogy 
kellő odafigyeléssel sok mellékhatás 
időben felismerhető lett volna. A mód
szer tehát sok eredményt hozott, de 
két nagy hátránya is volt: egyrészt egy- 
egy ilyen széles körű vizsgálat igen költ
séges volt, másrészt akkor derült fény 
a nemkívánatos hatásra, amikor a be
teg már elhagyta a kórházat.

Az általuk kidolgozott, ill. javasolt 
módszerben a bizottság helyét a kom
puter vette át. Két kérdőívet dolgoz
tak ki (egy, a mellékhatás lehetőségé
nek valószínűségét, a másik pedig a 
lehetséges mellékhatás súlyosságát kö
veti nyomon) s ezek számítógépes ki
értékelése alapján határozzák meg a 
mellékhatás kialakulásának valószí
nűségét és súlyosságának fokát (a 
közleményben mindkét kérdőív -  és 
értékelésének módszere -  is megta
lálható).

Bár a módszer első pillanatra költ
ségesnek tűnik, de ha összehasonlítjuk 
az ily módon megtakarítható kórházi 
vagy ambuláns kezelés költségeivel, gaz
dasági előnye (is) vitathatatlan.

Nagy Gábor dr.

Clopidogrel. Elohlfeld, T. (Inst, für Phar
makologie u. Klinische Pharmakologie, 
Heinrich-Heine-Universität Düssel
dorf, Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125, 
9339-940.

A Clopidogrel a klinikumban az évek 
óta jó eredménnyel használatos tic- 
lopidin egyik származéka. Előnye a 
ticlopidinnel szemben, hogy annál 
hatékonyabb (75 mg/die clopidogrel 
thrombocyta-gátló hatása azonos 500 
mg/die ticlopidin ilyen jellegű hatásá
val). További előnye, hogy míg a tic
lopidin igen gyakran, addig a clo
pidogrel igen ritkán okoz diarrhoeaét.

[Re/: Statisztikai adatokat nem kö
zöl.]

Jóllehet, az ateroszklerotikus ere
detű cardiovascularis szövődmények 
megelőzésében hatása egyenértékű. 
„... vagy csekély mértékben felül is 
múlja” az ÁSS ilyen irányú hatását, 
nem tekinthető az ÁSS pótszerének. 
Részben azért, mert a két gyógyszer 
támadáspontja és hatásmechanizmu
sa eltérő, részben azért, mert a terápi
ás költségek a clopidogrel használa
takor jóval magasabbak. A ticlopidin 
vonatkozásában döntő súllyal esik lat
ba, hogy a clopidogrel mellékhatásai 
lényegesen ritkábbak és enyhébbek. 
(A szerző a dolgozat lábjegyzetében 
hangsúlyozza, hogy egyetlen gyártó cég
gel sem áll anyagi összeköttetésben.)

Nagy Gábor dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
Cytolethal Distending Toxin a Heli
cobacter pullorum avian és humán izo- 
látumaiban. Fox, J. G. és mtsai ( Div. 
Comp. Med. Massach. I. Technoi., 
Cambridge, Ma, USA): J. Infect. Dis., 
2000,182, 620-623.

Az enterohepaticus Helicobacter speci
esek fontos patogéneknek tűnnek per- 
zisztáló fertőzésük révén, mely krónikus 
gyulladáshoz és neopláziák megjele

néséhez vezethet. Közülük a Helicobac
ter pullorum izolálható tünetmentes 
csirkékből, tyúkok májából és gastro- 
intestinalis tractusából, mely mögött 
vibrioszerű hepatitis áll fenn, valamint 
humán acut gastroenteritis esetekből.
H. pullorum-ot Chilében izoláltak be
tegek epéjéből és epehólyagjából kró
nikus cholecystitis esetekben, sőt epe- 
hólyag-cc. esetekben is.

A H. pullorum elkülönítése első
sorban a Campylobacter speciesektől 
nem könnyű; az izolátumok többsége 
C. coli vagy C. lari téves diagnózissal 
regisztráltatik.

A molekuláris biológiai módszerek 
nem teljesen megbízhatóak a H. pullo
rum diagnosztikájában. A szerzők el
végezték a biokémiai próbákat (oxidáz, 
kataláz, indoxil-acetát, H2S-termelés), 
az antibiotikum-szenzitivitást, valamint 
a 16S rRNS-re épülő PCR tesztet az 
összegyűjtött törzseken. A H. pullorum 
fenotípusnak megfelelők Cytolethal 
Distending Toxint (CDT) is termeltek 
-  HeLa-sejteken kimutatva a tenyé
szetek ultrahangos feltárt anyagával.

Mindezek alapján ajánlják, hogy a 
H. pullorum diagnózisához a PCR mel
lett alkalmazzák a CDT kimutatását 
is.

[Ref: Régi és sokszor megerősített 
adat, hogy a nagyüzemi módon előál
lított csirkék magas arányban fertő
zöttek valamely Campylobacter speci- 
es-szel; nálunk elsősorban C.jejuni-val 
és C. coli-val. Különösen masszívan 
szennyezett a csirkemáj -  Budapesten 
és New Yorkban egyaránt, mintegy 
80%-ban. Az is ismert, hogy hazánk
ban a humán Campylobacter-fertőzések 
aránya megközelíti a salmonellos iso- 
két. A cikk azon megállapítása, hogy a 
Campylobacter-diagnózis mögött He
licobacter pullorum lehet -  legalábbis 
figyelmet érdemel.

Ami a Cytolethal Distending Toxint 
illeti, Escherichia coli klinikai izolá- 
tumokban írták le először. Nevét on
nan nyerte, hogy citotoxicitása mellett 
sejtkultúrákban progresszív sejtmegna
gyobbodás is megfigyelhető. Patológiai 
jelentősége ma sem tisztázott, elsősor
ban azért, mert több más virulencia- 
faktor mellett található. Később leírták 
Shigella dysenteriae, sőt Campylobac
ter jejuni törzsekben is. Az utóbbi miatt 
kétséges, hogy segítheti-e a Helicobac
ter pullorum biztosabb diagnosztiká
ját.]

Kétyi Iván dr.
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Fascioliasis törökországi tartózkodás
után. Metter, K. és mtsai (Klinik für 
Allgemeine Innere Medizin, Gastroen
terologie und Hepatologie, Stuttgart- 
Bad Cannstatt. Tropenklinik Paul- 
Lechler-Krankenhaus, Tübingen.): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125,
1160-1163.

A 42 éves férfi 4 hónappal ezelőtt tért 
haza egyhetes törökországi útjáról. Két 
hónappal később a jobb vállba kisu
gárzó epigastrialis fájdalmai lettek. 
Újabb 2 hónap múlva 39 °C-os lázai és 
erős viszketései jelentkeztek, éjjel iz
zadt, 6 kg-ot fogyott.

A vizsgálat enyhén magasabb GPT- 
GOT- és gamma-GT-szintet, 15 800-es 
leukocytosist, 40% eozinofiliát és a máj
ban 4x3 cm-es képletet észlelt. A házi
orvosa cholangitis gyanúval eredmény
telenül adott antibiotikumokat.

A klinikán a hőmérséklete 37 °C, a 
hasa puha, nem érzékeny, a mája és a 
lépe nagyobb. A cholestasis param é
terei (AP, gamma-GT), a GOT, a GPT 
és az LDH enyhén magasabbak. A fe- 
hérvérsejtszám 15 900, az eozinofília 
57%. Az ismételt vér-, széklettenyész
tések negatívak. A CMV- és az EBV- 
szerológia akut vagy aktiválódott in 
fekcióra utal. A csontvelőben eozino- 
filgazdag eltérést találtak.

A képalkotó eljárások a májban 
2,5x3 cm-es képletet és több 4 cm-ig 
terjedő gócot jeleztek. Az egyik punk
ciós biopsziája eozinofilgazdag, kró- 
nikus-fibrotikus gyulladást és epithe- 
loid sejtekkel elhatárolt nekrózist 
mutatott ki, Charcot-Leyden-kristá- 
lyokkal. Az utóbbiak elsősorban para- 
sitosisra, például fascioliasisra utalnak.

A beteg Fasciola hepatica-antitest- 
titere közepesen emelkedett volt. A 
székletében fasciola petéket nem ta
láltak. Egy másik májszövettani véle
mény szerint az elváltozásokat ván
dorló, fiatal Fasciola hepatica hozta 
létre. A punktátum  parazitákat nem 
tartalmazott.

Két hónap múlva a beteg panaszai 
fokozódtak, lázai és hasmenései let
tek. A Fasciola hepatica-antitest fitere 
emelkedett. A székletben ekkor sem 
találtak petét. A fascioliasis gyanúja 
ennek ellenére fennállt, ezért -  eddig 
csak az állatorvosi gyakorlatban en
gedélyezett -  triclabendazolt adtak.

Két hónap után a klinikai javulás, a 
szonográfiával kimutatott májelválto
zások eltűnése és az eozinofília 6%-ra 
esése a fascioliasis sikeres kezelését 
igazolta.

Esetükben az eredményes terápia 
következtében a fascioliasisnak csak 
az akut migrációs fázis klinikai képe 
jelent meg, amely 3-4 hónapig tart. A 
peték csak ezután ürülnek a széklettel 
és az epével.

A májmétely életciklusa a metacer- 
cariák, a lárvák egy fejlődési alakja le
nyelésével kezdődik, amelyek a gazda 
-  szarvasmarha, juh, kecske, kivétele
sen az ember -  duodenuma falán át a 
hasűrbe, majd a májba vándorolnak. 
Az epeutakban ivaréretté válnak. A pe
ték az epével és a széklettel ürülnek, 
majd álló és meleg vízben köztes gaz
dába, csigába mennek át, amelyben 
cercariákká, farkos lárvákká alakulnak. 
Ezek elhagyják a csigát és vízi növényre, 
például zsázsára úsznak. A farok lelö- 
kése után fertőzőképes metacercaria 
jön létre.

Rákérdezésre a beteg elmondta, hogy 
egy török hotelben nyers vízi zsázsát 
evett.

Kollár Lajos dr.

Neurológia
Reflex sympaticus dystrophiával járó 
dystoniás betegek intrathecalis bac- 
lofen-kezelése. Van Hilten, B., Van de 
Beek, W-J., Hoff, J. I. és mtsai (Orvosi 
Egyetem, Ideggyógyászati és Idegse
bészeti Osztály, Leiden, Hollandia): N. 
Engl. J. M„ 2000, 343, 625-630.

A reflex sympaticus dystrophia (vagy 
komplex regionális fájdalom szindró
ma) változatos kombinációja a szen
zoros, autonóm vagy motoros zavarok
nak, a tünetek kialakulása gyakran alsó 
végtagi trauma folytatása. Gyógyszere
sen nehezen befolyásolható. Próbálkoz
tak pszichoterápiával, sympaticus -  blo
kád és non-szteroid gyulladásgátlók 
alkalmazásával -  változó eredménnyel. 
A tünetegyüttest fájdalom, paraesthe- 
sia, oedema, valamint a bőr színének 
és hőmérsékletének megváltozása és 
hyperhydrosis jellemzi. A specifikus 
GABA-receptor (B-típus)-agonista bac
lofen a spinalis neuronok szenzoros 
vezetését (input) gátolja.

A szerzők 7 multifokális vagy ge
neralizált dystoniában szenvedő nő
betegnél intrathecalisan (percutan ka
téter a lumbalis subarachnoidealis térbe 
vezetve) dupla-vak randomizált mód
szerrel 26,50 és 75 (lg baclofent és pla- 
cebót alkalmaztak. Minden injekció 
változást hozott, mind a beteg, mind a 
vizsgáló megítélése szerint. Tanulmá

nyuk második része 6 nőbetegnél (ná
luk az implantátum behelyezése előtt 
évekig progrediált a betegség) fél évtől 
3 évig folytatták a kezelést (subcutan 
pumpa segítségével).

50 és 75 (ig baclofen után 6 beteg
nél teljesen vagy részlegesen javult 
a karok -  kevésbé a lábak állapota. A 
kezelést folytatva 3 beteg kézfunkciói 
az első három hónap után tökéletesek 
lettek és közülük kettő (egyik csak a 
szobában) visszanyerte járóképessé
gét. Egyik folyamatos kezelésben ré
szesülő beteg fájdalma és túlmozgásai 
megszűntek és a kar dystoniája is csök
kent. Két nőnél csökkent a spasmus és 
javult az alsó végtagi restlessness.

Szerzők felhívják a figyelmet az int
rathecalis baclofen alkalmazására ref
lex sympaticus dystrophiával járó dys- 
toniánál.

A baclofen -  a GABA jelentős gátló 
neurontranszmitter hatását utánozva 
-  a preszinaptikus B-típusú GABA re
ceptorokra hat. A preszinaptikus gátlás 
depolarizálja az elsődleges afferens ne- 
uronokat s közvetetten aktivizálódnak 
az A-típusú G ABA-receptorok. Mind
két mechanizmus hasonló közvetett 
preszinaptikus gátlás útján depolari
zálja az interneuronokat. Az interne- 
uronok nagy tömegű szenzoros és sup- 
raspinalis inputot kapnak és ezért döntő 
szerepük van az izomtónus és szenzo
ros percepció szabályozásában. Mikor 
ezek károsodnak, a motoros neuronok 
mintegy felszabadulnak a szenzoros 
és supraspinalis input hatástól. Mivel 
a flexor motoros neuronok és velük kap
csolatban lévő interneuronok az elsőd
leges afferens rostok közvetett depolari
zációja útján több szenzoros inputot 
kapnak, mint az extensor motoneu- 
ronok, a flexor izmok részvétele reflex 
sympaticus dystrophiával járó dysto- 
niákban nem meglepő.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy az 
intrathecalis baclofen alkalmazása ha
tásosabb a felső végtagon, mint a lábon. 
A katéter optimális pozíciója magya
rázza az alsó végtag spasticitásának 
gyógyulását. Ez a lelet arra is utal, hogy 
az afferens neuronok kapcsolatban van
nak azokkal a kar flexor- vagy m oto
ros neuronokkal, melyek érzékenyebb 
GABAerg preszinaptikus gátló hatást 
közvetítenek a karok felé, mint az alsó 
végtagokhoz. Az a tény, hogy két be
tegük dystoniája tovább progrediált 
arra utal, hogy más mechanizmusok
nak is szerepük van. Extensor spas
mus (mely glicin-antagonista, s strich- 
nin-mérgezés után alakul ki) rezisz-
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tens intrathecalis baclofen-kezelésre. 
Véleményük szerint orális kezelés a 
spinalis térbe történő gyengébb penet
ráció miatt hoz létre szerényebb válto
zást.

Horváth Szabolcs dr.

Onkológia
A vese metasztatikus adenocarcino- 
májának regressziója non-myeloab- 
lativ allogén perifériás vér-őssejt-transz- 
plantációt követően. Childs, R. és mtsai 
(Hematology Branch, Nat. Heart, Lung, 
and Blood Inst./NIH, 10/7C 103 10 
Center Dr., M. S. C. 1652, Bethesda, 
MD 20892-1652, USA): N. Engl. J. Med., 
2000, 343, 750.

A metasztatikus vese-adenocarcino- 
ma (renal-cell carcinoma) prognózisa 
igen rossz, hiszen az átlagos élettar
tam egy évnél rövidebb és a citotoxikus 
kemoterápia rendszerint hatástalan. 
Legelőször IL-2 és IFNa bizonyult ha
tásosnak, mivel komplett és tartós re- 
missziót váltott ki, jóllehet a citokin- 
terápia kevesebb, mint 20%-ban ered
ményes. Vese-adenocarcinoma immu
nológiai sajátságai alapján meglehető
sen szokatlanul viselkedik szolid 
tumorok között, viszont néhány be
tegben az immunmoduláló terápiával 
sikerült javulást elérni. Az allogén csont
velő-transzplantáció pozitív hatása 
egyes vérképzőszervi betegségekben 
régóta ismert, ami graft-versus-leukae- 
mia (CVL) reakció eredménye. Mivel a 
metasztatikus vese-adenocarcinoma 
kemoterápiával szemben rezisztens, 
mérsékelt intenzitású, és kifejezett im- 
munoszuppresszív preparáló proto
kollt alkalmaztak a transzplantációs 
szövődmények és a mortalitás csök
kentésére. Ezek az őssejt-transzplan- 
tátumok mérsékelt intenzitású előzetes 
preparálás után nemcsak a szövőd
ményeket csökkentik, hanem képesek 
graft-versus-tumor (GVT) reakcióra, 
hematológiai betegségek analógiájá
ra. Mivel régebben sikerült egy eset
ben komplett regressziót elérniük, 19 
beteg eredményeit ismertetik.

Megfelelő donorral rendelkező be
tegek cyclophosphamid (Cy)- és flu- 
darabin (fu)-előkezelésben részesültek, 
ami HLA-identikus testvér perifériás 
véréből származó őssejt allograft transz
plantációval folytatódott. A GVHD 
megelőzésére cydosporint adtak, jólle
het ezt kevert T-sejtes kimerizmusban,

vagy a folyamat progressziója eseté
ben kivonták. Azok a betegek, akik 
nem reagáltak, három infúzióban do
nor lymphocytákat kaptak.

A 19 beteg közül 17 részesült mole
kulárisán tipizált HLA-identikus testvér 
perifériás őssejtjének transzplantáció
jában és ketten olyan testvérekében, 
ahol egyetlen HLA-locusban volt elté
rés. 17-en részesültek citokin-terápi- 
ában, de ennek ellenére a folyamat 
progrediált. A terápiás protokollt ér
demes részletesebben ismertetni. A 
transzfundált CD34 sejtek mennyisé
ge átlagosan 8,0x106/kg, a CD3 T-sej- 
teké 4,2x 108/kg. A neutrofil sejtek szá
ma mindenkiben 100/mm alá esett, 
de átlagosan 10,5 nap múlva már meg
haladta az 500/mm3-t a transzplantáció 
után. Nyolc napra volt szükség ahhoz, 
hogy a thrombocytaszám az 50 000 
/mm3-tmeghaladja. 13 beteg throm- 
bocytaszáma viszont nem emelkedett 
20 000/mm3 fölé. A T-sejtek és a myeloid 
sejtvonalak megtapadása folyamatos 
volt. A transzplantáció időpontjában 
a myeloid sejtek donor és recipiens 
eredetűek voltak, az utóbbiak túlsú
lyával.

Tíz betegben az allograft transzplan
táció után a tumortömeg legalább 
50%-kal csökkent, sőt 3 esetben a me- 
tasztázisokat sem lehetett kimutatni. 
A tumor regressziója a transzplantá
ció után átlagosan 4 hónapon át foly
tatódott, de akadt olyan beteg is, ahol 
8 hónap múltán is megfigyelhető volt 
és a metasztázisok eltűnését, vagy meg- 
kisebbedését akkor is ki lehetett mutat
ni, ha a cydosporint felfüggesztették; 
3 beteg ugyancsak a cyclosporin elha
gyása után, 30 napos intervallumokban, 
emelkedő adagban donor lymphocy
tákat kapott. Progresszív folyamat mi
att 4 beteg részesült a transzplantáció 
után IFNa- és IL-2-kezelésben, ami 3 es
etben azért volt sikertelen, mert III. fokú 
GVHD alakult ki, de a 4.-ben a me
tasztázisok tömege drámaian csökkent 
az IFNa 5. adagja után.

Mellékhatások 10 betegben fordul
tak elő II., III. és IV. fokú GVHD for
májában, átlag 55 nappal a beavatko
zás után, de megfelelő terápiára jól 
reagáltak; egyetlen beteget veszítettek 
el a gastrointestinalis rendszer IV. fokú 
GVHD-ja miatt. Az egyik beteg pedig 
GVHD+bakteriális szepszisben hunyt 
el.

A progressziómentes élettartam 
ugyancsak átlagosan 402 napnak bi
zonyult, de van olyan betegük is, aki 
831 nap elteltével életben van.

A metasztatikus folyamat regresszió
ja csak komplett T-sejtes kimerizmus 
esetében következett be, ami a cyc
losporin felfüggesztése u tán a 10 be
teg közül 8-ban folytatódott. A tumor 
és a metasztázisok regressziója azokban 
a betegekben volt gyakoribb, akikben
II., III., IV. fokú GVHD keletkezett. A 
terápiás válaszreakciót végeredmény
ben az akut GVHD jósolta meg. Vég
eredményben sikeres terápia csak 
komplett T-sejt-kimerizmus esetében 
volt észlelhető.

A közlemény szerzői viszont kriti
kusan hangsúlyozzák, hogy a betegek 
száma még kicsi ahhoz, hogy egyér
telműen kimondják: ez az egyetlen si
keres terápia metasztatikus vese-ade- 
nocarcinomában és a transzplantáció 
szövődményeit sem lehet elhanyagol
ni, hiszen életveszélyes is lehet, ezért 
most mindössze biztató lehetséges 
beavatkozásról van szó.

Bán András dr.

A prevenció kérdései
A niacin hatása a perifériás artériás 
betegségű diabetesesek lipidháztartá- 
sára és vércukorkontrolljára. Az 
ADMIT tanulmány: randomizált vizs
gálat. Elam, M. B. és mtsai (Div. of 
Clin. Pharmacol., Univ. of Tennessee, 
874 Union Ave, Memphis, TN 38163, 
USA): JAMA, 2000, 284, 1263-1270.

Az Arterial Disease Multiple Interven
tion Trial (ADMIT) prospektiv és pla- 
cebóval kontrollált tanulmányban a 
betegek antioxidáns vitaminokat és kis- 
adagú antikoaguláns gyógyszert kap
tak a további érrendszeri károsodások 
kiküszöbölésére. Ennek a tanulmány
nak egyik oldalága a niacin (nikotin- 
sav)-kezelés. Ezt a terápiát azért áhította 
be a szerzőcsoport, hogy meggyőződjék 
a niacin lipidháztartásra és a tanul
mányba bevont diabeteses betegek 
szénhidrátháztartására gyakorolt ha
tásáról.

Eredetileg 1171 beteget vontak be a 
tanulmányba, közülük választották ki 
előzetes felmérés u tán azokat, akik 50 
mg niacint is tartalmazó placebót, il
letve 50-től napi 3000 mg-ig emelkedő 
adagú kizárólagos niacin-terápiában 
(Niacor) részesültek. Az így kettéosz
tott 231-231 résztvevőből 61-64 volt 
diabeteses, 170-173-nak nem voltdia- 
betese. Az összesen 60 hétig tartó vizs
gálatot valamennyi csoportban csak
nem azonos számban fejezték be a
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betegek, a diabetesesek között kisebb 
volt a niacin mellékhatása m iatti le
morzsolódás. Gondosan ellenőrizték 
a résztvevők lipidháztartását (ezen belül 
a lipoproteinket is), továbbá a vércu- 
korszint, a HbAIC alakulását, az alinin 
aminotranszferáz- és a húgysavszin- 
tet, a diabeteses betegek antidiabetes- 
es terápiájának alakulását, a résztve
vők hozzáállását, s a mellékhatásokat.

A kiválogatásnál természetszerűleg 
magasabb volt a diabeteses résztve
vők indulási éhomi vércukorszintje, 
HbAIC-szintje, és alacsonyabb volt a be
tegek húgysavszintje. Ami a diabete
sesek gyógykezelését illeti, majdnem 
azonos arányban kaptak külön-külön 
inzulint vagy per os gyógyszereket (át
lagos életkoruk 67 év volt).

Az eredmények nagyjából úgy ala
kultak, m int ahogyan az irodalomból 
ezeket várni lehetett. így a niacinra 
szignifikánsan megemelkedett a HDL- 
koleszterin és ugyancsak szignifikán
san csökkent a triglicerid- továbbá az 
LDL-koleszterin-szint a nem diabete- 
sesekhez, valamint a placebóval ke
zeitekhez viszonyítva. A placebóval ke
zeltek között ezek az értékek -  ha nem 
is túlzottan jelentősen -  növekedtek. 
Ami a szénhidrát-háztartást illeti, a 
niacin hatására nagyon diszkréten nö
vekedett az éhomi vércukorszint a dia- 
betesesekben és a nem diabetesesek- 
ben is (0,4 és 0,3 mmol/1). A HbAlc 
szintje a kiindulási értéktől számítva 
lényegtelen változást mutatott a nia- 
cinnal kezeltek között, a placebóval 
kezeltek HbAIC-szintje diszkréten csök
kent. A terápiás kísérlet során a marín
nal kezeltek között az inzulin adagját 
13%-ban növelni kellett, a placebocso- 
portban csak 4%-kal, a vizsgálat befe- 
jeztekor azonban az inzulin napi adagjá
ban nem volt a kiinduláshoz viszonyítva 
jelentősebb emelkedés. A szájon át 
adott hypoglycaemisáló szerek adaja 
a niacin-terápia során nem változott. 
A niacinra visszavezethető mellékha
tások (elsősorban kipirulás, forróságér- 
zés) miatt a diabetesesek között 23%-os, 
a nem diabetesesek között 16%-os volt 
a niacin-terápia megszakítási aránya.

Úgy tűnik tehát, hogy a niacin-Re- 
zelés a kiválasztott diabetesesek kö
zött a lipidháztartásra előnyös hatású 
volt és a diabeteses anyagcserét sem 
befolyásolta károsan. Mindezek alap
ján a szerzőcsoport azt javasolja, hogy 
azok a diabeteses betegek, akik a li- 
pidcsökkentő statin- vagy fibrát-készít- 
ményeket nem tolerálják, niacinnal ke
zelhetők.

[Ref: Nálunk a ‘60-as években voltak 
jelentősebb próbálkozások a nikotin- 
sav-készítményekkel az artériás kerin
gési betegségek kezelését, illetve meg
előzését illetően, de az 50 mg-os 
tablettát sem tolerálta a betegek jelen
tős része. Akkoriban az amerikai ta
pasztalatoknak megfelelően grammos 
adagban is előállították a nikotinsav 
tablettákat (Ac nicotinicum), de a mel
lékhatások annyira kifejezettek voltak, 
hogy ez a terápiás próbálkozás szép 
lassan „elhalt” nálunk.]

Iványi János dr.

A statinokról: ritkábban alkalmazzák 
azoknál, akik körében előnyös lehet. 
Azoknál, akiknél a 10 évre vonatkozó 
cardiovascularis betegség kockázata 
magas, ajánlják a kezelést. Hulley, S. 
B., Grad, D., Browner, W. S. (Depart
ment of Epidemiology and Bio
statistics and Department of Medicine, 
University of California San Francis
co, San Francisco, Egyesült Államok): 
BMJ, 2000, 321, 971-972.

Szerzők véleményüket azzal kapcso
latban fejtik ki, hogy az Egyesült Álla
mok Food and Drug Administration 
(FDA) hivatala elutasította a gyógy
szergyártók azon javaslatát, hogy a lo- 
vastatin és pravastatin recept nélkül 
kapható legyen a gyógyszertárakban. 
Az FDA tanácsadók véleménye sze
rint a kezelőorvosnak kell eldönteni, 
hogy ki kapja azt és nekik kell az eset
leges mellékhatásokat is monitorizálni. 
A fő érvek a javaslat mellett, amelyek 
egy gyógyszergyártók által szponzo
rált konferencián hangzottak el, a kö
vetkezők voltak: a statinok hatásosak, 
egyszerűen és viszonylag biztonságo
san alkalmazhatók és számosán nem 
kapják, annak ellenére, hogy kapniuk 
kellene.

A statinok nem megfelelő haszná
latának káros volta a legnyilvánvalóbb 
azokban a másodlagos megelőző epi
demiológiai vizsgálatokban -  ismert 
atherosclerosisos betegek körében al
kalmazva -  ahol bizonyítottan kedvező 
eredmények származnak a statinok al
kalmazásából a myocardium-infarctus, 
a stroke és a halálozás megelőzése szem
pontjából. Egyik legutóbbi áttekintés 
alapján myocardium-infarctus után, 
ismert hypercholesterinaemiában csu
pán a betegek 37%-a szedett lipidcsök- 
kentő gyógyszert és még kevesebb be
tegnél érték el a kívánt optimális

koleszterin-koncentrációt. Sok betegnél, 
akiket az LDL-koleszterin-szint emelke
dése is veszélyeztet, a statinok OTC 
listára („over the counter”) kerülése 
használatuk gyakoriságát növelné meg, 
az aszpirinhez hasonlóan.

A statinok nem kellően gyakori al
kalmazása elsősorban a primer pre
venció szempontjából jelent problé
mát, azokban az esetekben, ahol még 
nincs nyilvánvaló atheroscleroticus el
változás és az eddigi bizonyítékok alap
ján nem kétséges, hogy a koszorúér
betegség kifejlődésének megakadályo
zásában a statinok szedésének kedvező 
hatása óriási és nyilvánvaló. Egyik leg
utóbbi metaanalízis szerint a statinok 
35%-ban csökkentették és előzték meg 
a myocardium-infarctus kialakulását 
és a koszorúér eredetű halálozást, bár 
kétségtelen, hogy az összhalálozást csu
pán 11%-ban mérsékelték (amelynek 
oka valószínűleg az lehet, hogy a pri
mer prevencióban részesülő népesség 
73%-ában a halálokok nem kardiális 
eredetűek).

A gyakorlati irányelvek pontosan 
meghatározzák azok körét, akik ko
szorúér-történések szempontjából fo
kozott kockázatnak vannak kitéve és 
lipidcsökkentő gyógyszerekkel való ke
zelésük szükséges. A cardiovascularis 
rizikó számításához például a módo
sított Sheffield-tábla ebből a szempont
ból kiváló és könnyen használható. A 
tízéves időperiódusra vonatkozóan 
30%-os kockázat esetén mindenkép
pen, de 15%-os rizikó fennállásakor is 
szükséges a statin-kezelés elkezdése.

Az életkor az egyik legfontosabb 
koszorúér-rizikótényező és két primer 
prevenciós epidemiológiai tanulmány 
alapján a statin-kezelés elkezdése fér
fiak körében 45 év felett, nők esetében 
55 év felett már ajánlott. A statinok al
kalmazása lényegesen biztonságosabb 
és sokkal kevésbé okoz súlyos szövőd
ményt, mint az aszpirin. A korábban 
észlelt erőszakos halálesetek megsza
porodása nem igazolódott, májfunk
ciós zavar vagy a rhabdomyolysis is 
nagyon ritkán jelentkező szövődmény 
és a SGOT-emelkedés legtöbbször re
verzibilis. A hosszú távú, évekig tartó 
statin-kezelés során emelkedő szám
ban előforduló daganatos betegségek 
azonban problémát jelenthetnek.

A költségek is komoly meggondo
lást igényelnek az alacsony kockázatú 
népesség körében, a statin-kezelés meg
kezdése előtt. Ez különösen érvényes a 
fiatal egyénekre, akik körében a keze
lési költségek összességében évente 1
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millió angol fontot (1,4 millió amerikai 
dollárt) tennének ki. Amíg a statinok 
ára megfelelő szintre nem csökken, ez 
az egészségügyi kiadások növelését nem 
indokolhatja. Természetesen akik jól 
állnak, azokat a költségek nem befo
lyásolják, de jelenleg az FDA a statin- 
kezelés előírásának eldöntését az egész
ségügyi finanszírozók kezébe adja.

A jelenlegi álláspont a kezelőorvo
sokra hárítja a döntés jogát; és az, hogy 
sok beteg nem kapja a szükséges sta- 
tin-kezelést, részben a kezelőorvos is
mereteinek hiányából, részben gazda
sági okokból eredeztethető. Szerzők 
véleménye, hogy itt az ideje, hogy ezt 
az akadályt megszüntessék. A kezelő
orvosoknak pontosabban kellene kö
vetniük a kezelési irányelveket a 
lipidcsökkentő kezelést illetően is, kü
lönösen azok esetében, akik körében az 
elkövetkező tízéves időtartam során a 
koszorúér-betegség kialakulásának koc
kázata nagy, ami legtöbbször klinikai 
tünetekkel bíró koszorúér-betegeket 
jelent és azon idősebb egyének eseté
ben, akiknél a koszorúér-betegség ha
marosan kifejlődhet.

Orosz István dr.

Sportorvostan
A vér tejsavszintje és a kritikus úszásse
besség a 10-12 éves úszókon. Denadai, 
B. S. és mtsai (UNESP, Ribeiroao Preto, 
Brazília): J. Sports Sei, 2000,18, 779.

A terhelésre adott tejsav-választ az 
edzésfolyamat hatásosságának méré
sére is használják. „Anaerob küszöb”, 
amikor a tejsavtermelődés és -elimi
náció egyensúlya éppen megszűnik. A 
„kritikus haladási sebesség” is erre a 
mozgásintenzitásra utal, többnyire a 
4 mmol/l-es tejsavszintet előidéző in
tenzitás tartható fenn néhány tíz percig. 
Szoros kapcsolatot láttak a 4 mmol/l-es 
tejsavszintet előidéző úszássebesség kö
zött, ha úszó-ergométerben, ha meden
cében úsztak, vagy ha a kritikus sebes
séget hat, különböző iramban leúszott 
táv idejének extrapolálásával nyerték.

A jelen mérésben 16 úszó vett részt. 
A leggyorsabb 50, 100 és 400 méter 
ideje és a távok a m/sec kritikus sebes
séget adta Wakayoshi és mtsai módszere 
szerint (Int. J. Sports Med., 1992, 13, 
367-371.), a 4 mmol/l-es laktát-küszö- 
böt pedig a 200 méter 90, 95 és 100%- 
os intenzitással történt kúszása után 
nyert vér analízisével állapították meg.

A 4 mmol/l-es tejsavszintet kiváltó 
úszássebesség (a kezdőknél 0,82 m/sec,

az edzetteken 1,19 m/sec) jelentősen 
nagyobb volt, mint a „kritikus sebes
ség” (kezdőkön 0,78, az edzetteken 1,08 
m/sec). Csak a kezdőkön volt a két se
besség között szoros kapcsolat. A kri
tikus sebesség után mért tejsavszint 
2,7, illetve 3,1 mmol/1 volt.

A „kritikus sebesség” alábecsüli a 4 
mmol/l-es „anaerob küszöb-sebessé
get”.

Apor Péter dr.

Szervátültetés
CD20 monoklonális antitest (rituxi- 
mab) az Epstein-Barr-vírus-lympho- 
ma terápiájában haemopoeticus ős
sejt-transzplantáció után. Kuehnle, I. 
és mtsai (Center for Cell and Gene 
Therapy and Texas Children’s Cancer 
Center, Baylor College of Medicine, 
Houston, USA): Blood, 2000, 95, 1502.

A B-sejtes lymphoproliferativ betegség 
(LPD) rizikója csontvelőtranszplan
táció után jól ismert, ha ez csoportide
gen családtagok v. éppen idegen do
norok csontvelejével történik. Ha pedig 
az infundált donor-csontvelőt olyan 
ellenanyagokkal kezelik, melyekkel sze
lektíven eltávolítják a T-sejteket, akkor 
a graft-versus-host disease (GVHD) ri
zikója ugyan csökken, de ezzel szem
ben az Epstein-Barr-vírus (EBV)-LPD 
12-25%-ban fordul elő. A terápia lé
nyege az EBV-vel szembeni immunvá
lasz növelése. Adoptív immunterápia 
nem válogatott donor-leukocytákkal vi
szont hatásosnak mutatkozott, ameny- 
nyiben a legtöbb szeropozitív egyénben 
EBV-reaktívcitotoxikus T-lymphocyták 
(CTL) nagyszámú alloreaktív frekven
ciákat tartalmaztak. Igaz azonban, hogy 
az ilyen termékek nagy számban tar
talmaznak alloreaktív lymphocytákat 
és GVHD-t indukálnak. Hogy ezt a 
problémát kikapcsolják, rutinszerűen 
fejlesztettek donor-eredetű EBV-spe- 
cifikus CTL-t, azon betegek számára, 
akikben EBV-LPD fokozott kockáza
tával kellett számolni. Ezzel a straté
giával az EBV-vel szembeni immunitást 
sikerült helyreállítani és az EBV-lym- 
phomát csökkenteni azokban a recipi- 
ensekben, akik csoportidegen v. nem 
rokon donorok csontvelejét kapták, 
amennyiben profilaktikusan alkalmaz
ták. Az EBV-specifikus CTL, mint te
rápia is hatásos, annak ellenére, hogy 
vannak korlátái. Kis rizikójú betegek
ben csoportazonos testvér BMT után 
is keletkezik EBV-asszociált LPD, ha

nem kerül sor profilaktikus CTL-re. 
Ezenkívül azokban a betegekben, akik
ben autológ BMT, vagy intenzív kemote
rápia után EBV-LPD fejlődik ki, a donor
ból származó T-sejtek hatása behatárolt, 
sőt egyes klinikai stádiumokban a CTL 
hatástalan vagy a beteg állapotát rontja, 
így például adoptív CTL-k hatástala
nok szteroidterápiában vagy ha az elvál
tozás infiltrativ vagy nagy kitérjedésű. 
Az EBV epitopok mutációja következ
tében az infundált CTL-lel szemben 
rezisztencia fejlődhet ki.

Másféle immunterápiát jelentenek 
a B-sejtellenes antitestek többek közt 
az anti-CD21 és anti-CD24, jóllehet 
rutinszerűen nem alkalmazzák és nincs 
konzisztens aktivitásuk BMT utáni 
EBV-lymphomában. Újabban az US 
Food and Drug Administration (FDA) 
hozzájárult egy B-sejt-antigén CD20 
(ritoximab) kiméra humán-egér anti
test-terápiához, relaptáló CD20-pozitív 
kis malignitású follicularis lympho- 
mában, aminek potenciális effektusát 
egyéb malignus B-sejtes betegségek
ben is vizsgálják. A közlemény három 
poszttranszplantációs lymphoma te
rápiájáról számol be, amikor a betegek 
az anti-CD-t jól tolerálták és akikben 
hatásosnak bizonyult. A metodikai 
részben ismertetik a transzplantációs 
procedúrát, az EBV-DNS kimutatását 
és az immunfenotipizálást.

1. Eset. Nagy kockázatú folyamat 
CTL nélkül. Kétéves fiúról van szó, 
akut lymphoblastos leukaemiája 
(ALL) van a második remisszióban; 
nem rokon donor HLA-identikus T- 
sejt-mentes csontvelejét kapta. A ké
sőbbi lefolyást a máj és a bőr GVHD- 
je komplikálta. BMT utáni 228. napon 
lázas, mája, nyirokcsomói megnagyob
bodtak, a szérum transzaminázok emel
kedtek. A beteg EBV-DNS szintje rendkí
vül magas (20 000 genom/pg) a vérben, 
ami korrelált az EBV-lymphoma ki
alakulásával. Nem volt donor-specifi
kus CTL és GVHD miatt donor-lym- 
phocytákat nem adhattak, ezért a BMT-t 
követő 237. napon egyetlen rituximab 
adagot kapott (373 mg/m2 BSA). A 
DNS-másolat száma a kezelés 7. nap
jára nullára csökkent, a klinikai tüne
tek és a transzaminázok rendeződésével 
együtt. Kilenc hónapja tünetmentes.

2. eset. Nagy kockázatú beteg tüdő- 
beszűrődéssel, egyidejű szteroidkeze- 
léssel. A 4 éves fiúgyermek relaptáló 
ALL miatt csoportazonos nem rokon 
donor T-sejt-mentes BMT-ben része
sült. Az EBV-DNS szint 40-ről 4 000 
genom/pg-ra emelkedett 3 hét alatt.

255



Kilencven nappal a BMT után egy- 
adagban 2x 1(L donor EBV-specifikus 
CTL-t kapott IRB protokoll keretében; 
ezután lázas lett és interkurrens lég
zőszervi infekció alakult ki az egyik 
tüdő beszűrődésével együtt, aminek 
létrejöttében az infundált CTL szerepét 
nem lehetett kizárni. A szteroidterá- 
pia elkezdése után a beteg klinikai ál
lapota ugyan javult, de a kezelés befe
jezésekor a beszűrődés kiújult. Az 
EBV-DNS koncentrációja kezdetben 
a CTL hatására csökkent, majd újra 
emelkedett, mikor a kortikoszteroi- 
dok adagját emelték. Ezután egy adag 
rituximab (375 mg/irf) hatására a kon
centráció mérhetetlen szintre csökkent, 
a tüdő beszűrődése felszívódott és a 
beteg 8 hónapja jól van. Ennek ellenére 
sem lehet megkülönböztetni az EBV- 
specifikus CTL és a CD20 antitest te
rápiás effektusát. Végeredményben a 
CD20 antitest a CTL additív adagjával 
együtt ebben a helyzetben lehetséges 
alternatíva.

3. eset. EBV-LPD kis rizikójú BMT- 
recipiensben, kimutatható CTL nélkül. 
13 éves fiúgyermek CML-ben betege
dett meg és csoportazonos testvértől 
kapott csontvelőt. BMT-t követő rövid 
szteroidkezelés alatt I. fokú GVHD 
alakult ki. Harminc nap múlva beláza
sodott, de semmilyen infekciót nem 
tudtak kimutatni. Hatvan nappal ké
sőbb kétoldali perifériás nyirokcsomó
duzzanat és splenomegalia jött létre az 
EBV-DNS emelkedésével együtt. Szö
vettani diagnózis; nagysejtes lympho
ma, EBV-DNS in situ hibridizáció po
zitív. Mivel a folyamat rizikója kicsi 
volt és EBV-specifikus CTL nem állott 
rendelkezésre, egyadagban kapott ri- 
tuximabot (375 mg/m2 BSA), amelynek 
hatására állapota javult és az EBV-DNS 
there normalizálódott. Hét hónapja jól 
van, EBV-DNS-t nem lehet kimutatni.

Mivel a rituximabnak humán kom
ponense is van, ezért felezési ideje hosz- 
szabb, mint az egér antitestekén és 
legalább 6 hónapig tartó B-sejt-deplé- 
ciót tud kiváltani. Egyik betegben sem 
keletkezett opportunista infekció. Kér
déses, hogy a CD20-terápia pótolja-e 
az adoptív immunterápiát a donor T- 
sejtjeivel vagy CTL-lel? Potenciálisan ká
ros effektusa is van, mivel a B-sejt-dep- 
léció tovább növeli a recipiens immun- 
deficienciáját és a beteg relaptál, mert a 
B-sejt-prekurzorok nem expresszálnak 
CD20-at. Azt sem lehet tudni, hogy az 
EBV-fertőzött sejtek gátolják-e az EBV- 
specifikus immunitást, aminek kö- 
vekeztében később lymphomák kelet

keznek, sőt az is kérdéses, hogy az EBV 
B-sejt-rezervoár depléciója primer in
fekcióra hajlamosít.

Az EBV-lymphoma mortalitása más
képpen is csökkenthető, többek között 
a donor B- és T-sejtjeinek a deplé- 
ciójával. Mások vizsgálatai szerint ilyen 
hatású monoklonális antitestek ugyan
csak csökkentették 19-ből 7 betegben 
az EBV-LPD keletkezését. Mindezek
ből felvethető, hogy a graft manipulá
lásával és celluláris alapon nyugvó el
lenanyagokkal lényegesen csökkenteni 
lehet a jövőben az EBV-lymphomák 
előfordulását BMT-recipiensekben.

Bán András dr.

Szerzett immundefektus
Biológiai megfontolások a Humán Im- 
mundeficiencia Vírus-vakcina kifej
lesztésével kapcsolatban. Nathanson, 
N„ Mathieson, B. J. (Off, AIDS Rés., 
NIH, Bethesda, MD, USA): J. Infect. 
Dis., 2000, 182, 579-589.

A HIV-1 1984-ben történt izolálása arra 
az optimista következtetésre vezetett, 
hogy megfelelő támogatás mellett pár 
év múlva hatékony HIV-vakcina fog 
rendelkezésünkre állni. Sajnos ez a cél
kitűzés megvalósítása még ma is távo
linak tűnik.

A vakcina előállítására vonatkozó 
vizsgálatok egy csoportja lényegében 
a hepatitis B-vakcina analógiáját vette 
alapul, ahol a felszíni protein (HBsAg) 
biztonságosan kellő protektiv immu
nitást biztosít. A HÍV felszíni gliko- 
proteinje (gpl20) m ár a klinikai I. és 
II. fázisú vizsgálatokban elégtelen ne- 
utralizáló antitest-inducernek bizonyult 
és hordozókat (HIV+) vakcináivá nem 
észleltek különbséget vakcináltak és 
nem vakcináit kontrollok között a plaz
ma víruspartikula-számában.

Egy másik irányzat az attenuálás 
lehetőségét célozta meg, modellként 
ázsiai (macaca) majmokat és a SIV-et 
(Simian Immundeficiencia Vírus) hasz
nálta. A különböző mutációkat hor
dozó attenuált jelöltek azonban felnőtt 
állatok esetén hosszabb, újszülött ál
latoknál rövid távon nem nyújtottak 
védelmet vad-típusú SIV-fertőzéssel és 
következményeivel szemben. Fokozott 
óvatosságra intett az ún. „Sydney 
cohort” tanulmányozása; e csoport 
transzfűzió révén fertőzött HIV-1-gyei, 
de a donor és a fertőzöttek egyaránt 
olyan törzset hordoztak, melynek egy

regulátorgénje (nef) deletiót szenve
dett. E mutáns majmokon attenuáltnak 
bizonyult és a hordozók CD4+ sejtszá
ma nem csökkent, valamint klinikai 
következmények sem alakultak ki 10 
év alatt. 12 év után azonban a Th- 
sejtszám csökkenni kezdett és foko
zatosan kialakult az AIDS.

A szándékolt protektiv immunitás 
több „mellékkérdést” is felvet; az egyik 
ilyen, hogy van-e infekciós immuni
tás? Azaz, vad-típusú HIV-1 hordozá
sa, vagy egy attenuált törzs véd-e egy 
ismételt fertőzéssel szemben. Ezt Af
rikában lehetett csak vizsgálni, ahol a 
HIV-1 több genotípusa (eladja) cir- 
kulál. Kevés ilyen jellegű vizsgálattal 
rendelkezünk, de a mai afrikai izolá- 
tumok mintegy 50%-a két genotípus 
rekombinánsa. Ez legfeljebb részleges 
védelmet jelent egy szekunder fertő
zéssel szemben. Ezt erősíti meg né
hány csimpánzon végzett vizsgálat 
(AIDS nem alakul ki csimpánzokban), 
mely csak részleges védelmet muta
tott ki szekunder fertőzéssel szemben. 
Analóg eredményre jutottak HIV-2- 
hordozók esetében. A részleges védelem 
SIV-macaca modellben azért annyit 
jelentett, hogy a ráfertőző SIV-parti- 
kula száma század részére redukáló
dott a kontrolihoz viszonyítottan.

Egy további kérdés arra utal, hogy 
helyes-e, ha az immunválasz megíté
lését a neutralizáló antitestekre ala
pozzák. Nagyon valószínű, hogy a cel
luláris immunválasz is esszenciális.

A genotípusokkal kapcsolatos az is, 
hogy vajon az immunválasz szélesspekt- 
rumú-e, avagy clad-specifikus. Egy ter
mészetes HIV-1-fertőzés során elemez
ték ezt a felvetést. Tíz akut fázisban 
lévő, immunválaszt adó HIV+ közül 8 
egyén szélesspektrumú immunválaszt 
adott, kettő azonban clad-specifikusat.

Alig vizsgált a mucosalis immuni
tás jelentősége. Erre azon rizikócso
portok adnak választ, melyek gyakori 
HIV-expozíció mellett (például pros
tituáltak) HIV~-ak maradnak. Az ex
pozíciót és a mucosalis immunitás je
lentőségét egyaránt igazolja, hogy ezen 
egyének szérumában magas a HIV-spe- 
cifikus IgG-szint, mucosalisan a slgA 
és mindkét helyen magas számban ak
tivált CD8+ sejteket mutattak ki.

Immunológiai kérdés a „terápiás 
vakcinálás” gondolata. Az adatok arra 
utalnak, hogy a hatékony kemoterápia, 
mely az erősen redukált víruspartiku- 
la-számban, ill. a virális RNS mennyi
ségében fejeződik ki, egyúttal az im
munválaszt, elsősorban a cellulárist
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redukálja. így, modellkísérletekkel alá
támasztottan a terápiás vakcinálás meg
fontolást érdemel.

Az eddigi felvetésekből kitűnik, hogy 
effektiv és biztonságos HIV-vakcina 
kifejlesztéséhez több ismeret szükséges 
a HÍV biológiáját illetően. Ami példá
ul a gpl20 felszíni glikoproteint illeti, 
megállapítást nyert: erős glikoziláltsága 
az oka a gyenge neutralizáló antitest in
dukáló képességének. Egy kísérletben -  
SIV modellben -  két poliszacharida kö
tőhelyet töröltek, s ezzel a vírus nem
csak érzékenyebb lett neutralizálásra, de 
hatékonyabban is indukált ilyen anti
testeket. A HIV-1 közvetlen attenuálását 
a hosszú látencia, vagyis a meghosz- 
szabbodó látencia miatt valószínűleg 
el kell vetni. ígéretesebbek a rekom- 
bináns vakcinák -  számos strukturá
lis HIV-proteint hordozó vakcina-al
fa- stb. vírussal. Egy bizonyos, a siker 
idejét nem lehet megjósolni.

[Ref: Az áttekintés minden, csak 
nem optimista; a szerzők meg is jegy
zik, hogy saját és nem a NIH, vagy an
nak AIDS kutatási csoportjának véle
ményét fejtik ki. Bizonyos, hogy más 
vírusvakcinákkal szemben külön ne
hézség a hatékonyság (esetenként a biz
tonság) ellenőrzésének rendkívül hosszú 
ideje, hiszen a HIV-1 látenciája akár 
15 év is lehet. Célszerű a vizsgálatokat
-  ebben a témában különösen -  igen 
jó ellenőrzési feltételek mellett végez
ni, azaz magas szintű laboratóriumi 
feltételek között és ettől nem függetlenül
-  milyen rizikócsoportból válasszák az 
önkénteseket.]

Kétyi Iván dr.

HTLV-II-fertőzéshez társult, bőrre lo
kalizálódó T-sejtes lymphoma, HIV-1 
fertőzésben szenvedő betegen. Poiesz, 
B. és mtsai (Dept, of Medicine, SUNY 
Health Science Center at Syracuse, 750 
E Adams St., Syracuse, NY 13210, USA): 
N. Engl. J. Med., 2000, 342, 930-936.

A Humán Immundeficiencia Vírussal 
fertőzött személyeknél különböző da
ganatos megbetegedések (Kaposi-sar- 
coma, non-Hodgkin-lymphoma, analis 
és cervicalis carcinoma) alakulhatnak 
ki. A HTLV-I és II vírusok az onkogén 
retrovírusok családjába tartoznak. A 
HTLV-II az USA-ban elsősorban intra
vénás kábítószer-élvezők között fordul 
elő és a ritka, T-sejt eredetű, általában 
CD8+ fenotípusú daganatokért felelős. 
A HÍV- és HTLV-II-fertőzés együtt na
gyobb esélyt jelent a T-sejtes leukae- 
mia-lymphoma kialakulása szempont

jából, mint a HTLV-II-fertőzés önma
gában. A kétféle vírusfertőzés klinikai- 
lag súlyos erythrodermás desquamativ 
bőrelváltozással jár. Szerzők egy kettős 
vírusfertőzésben szenvedő beteg esetét 
ismertetik, akinél az alacsony dózisú ke
moterápia (cyclophosphamid, metho- 
trexat, prednisolon) és az egésztest-be
sugárzás jelentős klinikai javulást hozott 
létre, bár egy év múlva a beteg sziszté
más toxoplasmosis és a daganat kiújulá- 
sa következtében elhunyt.

Szlávik János dr.

Az opportunista infekciók kemopro- 
filaxisa HIV-fertőzött betegeknél.
Kovács, J. A. és Mauser, H.: (National 
Institutes of Health, Clinical Center, 
Critical Care Medicine Dept., 10 Cen
ter Drive, Bethesda, MD 20892, USA 
[Dr. H. Mauser]): N. Engl. J. Med., 
2000, 342, 1416-1429.

A HIV-fertőzött betegeknél nagy gya
korisággal fellépő opportunista infek
ciók jelentős morbiditása és mortali
tása miatt a primer (az első fertőzés 
megelőzése) és a szekunder (a relap- 
szusok megelőzése) kemoprofilaxis a 
terápia fontos tényezője.
A nagy hatékonyságú antiretroviralis 
gyógyszerkombinációk az AIDS-hez 
kapcsolódó opportunista fertőzések in- 
cidenciáját csökkentették, ezért szük
ségessé vált ezen infekciók profilaxi
sának irányelveit újraértékelni. 1992 és 
1997 között az opportunista fertőzé
sek előfordulása a fejlett országokban 
összességében kb. 55%-kal csökkent, 
de az egyes kórokozók vonatkozásá
ban jelentős különbségek figyelhetők 
meg. így például a Mycobacterium avi
um complex- és a cytomegalovírus-fer- 
tőzések száma a Pneumocystis carinii- 
hez képest meredekebb esést mutat. 
Az incidencia drámai csökkenése el
lenére az opportunista fertőzések ab
szolút arányszáma 1997-ben még min
dig magas volt, aminek elsődleges oka 
az, hogy a kemoprofilaxist az AIDS 
stádiumba lépő betegek jelentős ré
szében (PCP esetében 20%-ban, M. avi
um complex esetében 50%-ban) nem 
alkalmazták.
A fertőzések iránti fogékonyság leg

jobb indikátora a klinikusok többsé
gének véleménye szerint az abszolút 
CD4 lymphocytaszám. Korábban ál
talánosságban a 200/mm3 abszolút CD4 
sejtszám feletti értéket tartották a 
küszöbértéknek, amely biztonságos vé
delmet nyújtott a legtöbb kórokozó

ellen. Prospektiv és retrospektív vizs
gálatok azt bizonyították, hogy ez a 
szám fertőző ágens szerint változhat, így 
Pneumocystis carinii esetében 
200/mm3, CMV-, Mycobacterium avi
um complex-, Cryptosporidium- vagy 
toxoplasma-fertőzéseknél 50 és 
100/mm3 a küszöb, de Mycobacterium 
tuberculosis és néhány Candida species 
vonatkozásában fertőzés még igen 
magas értékeknél is előfordulhat. Az op
portunista infekciók gyakorisága csök
kenthető bizonyos nonubiquiter pa- 
togének esetében az expozíció elkerü
lésével. Ubiquiter kórokozóknál (P. ca
rinii, M. avium) ez nem lehetséges, de itt 
is célszerű a nagyfokú expozíció (példá
ul PCP-s beteggel közös kórterem) kivé
dése.

A Pneumococcusok által előidézett 
légúti fertőzések gyakorisága miatt 
minden HIV-fertőzöttnél indokolt Pne- 
umococcus-vakcina alkalmazása az im- 
munizáció 3-5 évenkénti ismétlésével. 
Hepatitis B vírus elleni vakcináció meg
fontolandó szeronegatív betegeknél, kü
lönösen ha egyidejű hapatitis C vírus- 
fertőzés is fennáll. A HlV-fertőzöttek- 
nél kialakuló hepatitis B és C vírus-in
fekciók súlyos májkárosodást indu
kálhatnak. Jóllehet nincs arra 
bizonyíték, hogy HIV/AIDS betegség
ben az influenza lefolyása súlyosabb 
lenne, mégis ésszerű az évenkénti ol
tás. Általánosságban HIV-fertőzöttek 
vakcinációja elölt kórokozókkal vagy 
rekombináns készítményekkel bizton
ságos, míg élővírus-oltóanyagok nem 
javasoltak. Varicella-zoster vírus ex
pozíciójának kitett szeronegatív egyé
neknek 96 órán belül varicella-zoster- 
immunglobulin adandó.

Pneumocystis carinii-pneumonia el
leni primer kemoprofilaxis indokolt 
200/mm3 alatti CD4 sejtszám esetén, 
vagy ha a kortörténetben oropharyn- 
gealis candidiasis szerepelt. Az első 
választandó terápia trimethoprim-sul- 
phamethoxazol naponta történő alkal
mazása, mely egyúttal védelmet nyújt a 
toxoplasmosis, egyes bakteriális lég
úti fertőzések és néhány enterogén pa- 
togén ellen. Ha enyhébb mellékhatások 
miatt a kezelést meg kell szakítani, a 
dózis lépcsőzetes emelésével a profi
laxis újra megkísérelhető és csak en
nek sikertelensége esetén javasoltak 
az alternatív gyógyszerek, mint a dap- 
son-pyrimethamin-leucovorin kombi
nációja, a pentamidin aeroszol vagy 
az atovaquon. Mycobacterium tuber
culosis elleni primer kemoprofilaxis 
indokolt korábban még nem kezelt be
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tegeknél, pozitív tuberkulinteszt ese
tén, valamint bizonyított friss expozíció 
után. A választandó terápia isoniazid 
pyridoxinnal kiegészítve 9 hónapig, míg 
INH-rezisztencia esetén rifampicin 
plusz pyrazinamid adandó 2 hónapon 
keresztül. Multidrog-rezisztens kóroko
zóval történt expozíció esetén a tbc 
kezelésében jártas szakemberrel tör
ténő konzultáció javasolt. A tubercu
losis esetében szekunder kemoprofi- 
laxis nem szükséges, mert a relapszus 
aránylag ritka és az ismétlődő beteg
séget sokkal inkább reinfekció okozza. 
A M. avium complex-infekciók elleni 
primer kemoprofilaxist a CD4 sejtszám 
50/mm3 alá csökkenésekor szükséges 
megkezdeni azithromycinnel vagy cla- 
rithromycinnel. Rutinszerű primer ke- 
moprofilaxis nem javasolt a herpes- 
vírusok (CMV, HSV, VZV) és a gombák 
(Candida fajok, Cryptococcus neofor- 
mans, Histoplasma capsulatum, Coc- 
cidiodes immitis) ellen a gyógyszer
interakciók és -rezisztencia kialaku
lásának lehetősége, valamint a terápia 
magas költségei miatt. Mikotikus fer
tőzések kialakulásakor a rövid idejű 
fluconazol- vagy itraconazol-terápia 
igen jó hatékonyságú.

Szekunder kemoprofilaxis inkább 
a súlyos, életveszélyes opportunista in
fekciók megelőzésére (kivéve tuberculo
sis) indokolt, az enyhe fertőzések vonat
kozásában inkább a relapszusok eseti 
kezelése javasolt. A hatékony antiret- 
roviralis gyógyszer-kombinációk kö
vetkeztében létrejövő immunrekonst
rukció felvetette azt a kérdést, vajon a 
korábban élethosszig folytatott kemo
profilaxis megszakítható-e. Széles körű, 
részben nem befejeződött prospektiv 
vizsgálatok arra utalnak, hogy a pri
mer pneumocystis és toxoplasma elleni 
profilaxis biztonsággal abbhagyható, 
amennyiben a CD4 szám 3-6 hónapig 
terjedő intervallumban 200/mm fölé 
emelkedik (M. avium vonatkozásában 
ez a szint 100/mm3). A szekunder ke
moprofilaxis megszakítása tekinteté
ben a klinikusok álláspontja kevésbé 
egységes, figyelembe véve a betegek 
bizonyított immunológiai fogékony
ságát ezen fertőzésekre és a potenciá
lisan életet veszélyeztető kórlefolyás 
lehetőségére. A rendelkezésre álló ada
tok szerint P. carinii-pneumonia sze
kunder kemoprofilaxisa biztonsággal 
megszakítható, ha a CD4 sejtszám tar
tósan (3-6 hónap) 200/mm fölé emel
kedik. CMV-retinitis szekunder profi
laxisa is felfüggeszthető bizonyos 
szigorú oftalmológiai kritériumok fenn

állása esetén akkor, ha a CD4 sejtszám 
tartósan 100-150/mm3 felett van. A 
profilaxis újraindítása tekintetében az 
előbbi CD4 sejtszámtól függő kritéri
umokat kell alapul venni, de magas, 
10-20 000 víruskópia/ml feletti érté
kek esetén még korábban kell elkez
deni a kemoprofilaxist. Ez utóbbi eset
ben a betegek CD4 sejtszámát legalább 
3-6 havonta, esetenként még gyakrab
ban is monitorozni kell.

Lieber Zsuzsa dr.

Terápiás kérdések
A rezisztens mikrobák és az empirikus 
antibiotikus kezelés. Manthous, C. A. és 
Adjepong, Y. A. (Division of Pulmonary 
and Critical Care, Bridgeport Hospital 
and Yale University School of Medici
ne): Chest, 2000, lid, 9-11.

Az utóbbi évtizedben az antibiotikum- 
rezisztens baktériumok száma jelen
tősen nőtt. Közülük legjelentősebbek 
a meticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureas, a vancomycin-rezisztens en
terococcus, a több szerre rezisztens 
Gram-negatív pálcák és a rezisztens 
Streptococcus pneumoniae, melyek 
leggyakrabban az intenzív osztályo
kon (ICU) fordulnak elő. A rezisztens 
patogének kialakulásának esélyét nö
veli a megelőző antimikrobás kezelés, 
a hosszabb ideig alkalmazott centrális 
vénás katéter és az alacsony szérum- 
albuminszint. E körülmények isme
rete megkönnyíti a rizikócsoportokba 
való besorolást, de ugyanakkor több 
kérdést is felvet: 1. Minden beteg eseté
ben el kell-e fogadni a rezisztens fertőzés 
lehetőségét, ahol e rizikófaktorok közül 
akár egy is szerepel? 2. Ha nem, milyen 
antibiotikum-rezisztencia-prevalencia 
esetén kell az empirikus kezelésnek a re
zisztens patogénekkel szemben is hatá
sosnak lenni? 3. Ha liberalizáljuk az an
tibiotikum-használatot, nem járulunk-e 
hozzá a multirezisztens kórokozók szá
mának szaporodásához?

A rezisztencia általában az ICU-kon 
a legnagyobb mértékű. Ebben nagy sze
repet játszik a túlzott antibiotikum
használat és a fertőzés átvitele. Alaposan 
meg kell tehát vizsgálni az antibioti
kum-rendelési szokásokat és megfelelő 
programot kell kialakítani a rezisz
tens mikrobák terjedésének megaka
dályozására. Nehéz döntés, hogy mi 
legyen az elsővonalbeli antibiotikum

rezisztens fertőzés gyanúja esetén. Ál
talános javaslat nem adható, mert a 
rezisztenciaviszonyok intézetenként 
-  sőt sokszor azokon belül is -  és idő
ben is változnak. Általánosságban az 
mondható, hogy 15-20% az a rezisz
tenciaküszöb, amelyet az ICU-n ke
zeltek emprikus kezelésének megvá
lasztásánál már figyelembe kell venni.

A legfontosabbakat összegezve:
1. A beteg immunkompetenciáját 

és a mikroba virulenciáját mérlegelve 
kell egyénre szabottan dönteni az azon
nali, vagy halasztott, illetve széles vagy 
szűk spektrumú antibiotikum adásának 
előnyeiről és hátrányairól. A klinikai 
adatok és a helyi rezisztenciaviszonyok 
ismeretében kell a feltételezhető kór
okozó adekvát kezelésére alkalmas -  
nem feltétlenül széles spektrumú -  anti
mikrobás szert választani.

2. A tenyésztés és a rezisztencia le
lete alapján módosítani kell a kezelést, 
éspedig azt a legszűkebb spektrumú 
antibiotikumot kell választani, amelyre 
a kórokozó érzékeny.

3. A kezelés egész időtartama alatt 
az optimális dózist kell alkalmazni, hogy 
elkerüljük a rezisztens patogének sze
lektálódását. A terápia kívánatos idő
tartamát a kórokozó, a fertőzés lokali
zációja és a beteg immunkompetenciája 
határozza meg.

4. El kell kerülni az antibiotikum- 
„szörfözést”! Ez részletesebben azt je
lenti, hogy elegendő ideig kell egy an
tibiotikumot alkalmazni, mielőtt a ke
zelés kudarca miatt gyógyszert váltunk.

5. Igen fontos a kórházi infekció- 
kontroli. Meg kell akadályozni, hogy 
az egészségügyi dolgozók betegről be
tegre átvigyék a fertőzést. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni a megfelelő gya
koriságú és minőségű kézmosás fon
tosságát, és ebben a vezetőknek kell 
példát mutatni. Különösen nagy a fer
tőzés átvitelének lehetősége a tenyész
tési eredményre való várakozás idején. 
Célszerű a beteget addig izolálni, amíg 
az infekció/kolonizáció nem zárható ki.

6. Az antibiotikum-használat korlá
tozása fontos eszköz a gyógyszer-rezisz
tencia kialakulásának megakadályo
zásában. A korlátozások azonban nem 
lehetnek önkényesek, azoknak mindig a 
konkrét helyi adatokon kell alapulni. 
Igen fontos az intenzív terapeuta, in- 
fektológus, kórházi epidemiológus és 
gyógyszerész együttműködése és a klini
kusok meggyőzése.

Károlyi Alice dr.
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Toxikológia
Idült ólommérgezés okozta gyermek
kori encephalopathia. Kölfen, W. és 
mtsa (Klinik für Kinder und Jugen
dliche des Elisabeth-Krankenhauses 
Rheydt, Mönchengladbach. Kinderkli
nik der Universität Mannheim): Pädiat. 
Prax., 2000,58, 425.

A 2 és féléves leány lázas vírusinfekci
óban betegedett meg, hányt. Pár nap 
múlva grand-mal rohama lett. Hypo- 
natraemiát, anaemiát, enyhén emel
kedett GPT- és bilirubinszintet találtak. 
Néhány nap múlva a betegsége okának 
tisztázása nélkül hazaengedték.

Pár hét után fokozódó nyugtalan
sággal, zavartsággal és puffadt hassal 
vitték vissza. Aluszékony, anaemiás 
volt, kissé magasabb GOT és gamma- 
GT-szintekkel. Haemolyticus-uraemi- 
ás szindróma gyanúja merült fel. A 
gyermek gyorsan rendbejött.

Négy hét múlva drámai rosszabbo
dás lépett fel neurológiai jelekkel: som
nolentia, hányás, bradycardia. A leányt 
intubálni és mesterségesen lélegeztet
ni kellett. A koponya-CT hydroce- 
phalust és agynyomás-fokozódást talált.

A következő napokban többször vol
tak görcsrohamai, a tekintete jobbra 
irányult, a bal szájzuga és a bal karja 
rángatózott. A liquorában nem talál
tak eltérést, ezért az encephalitist és a 
meningitist kizárták. Az anaemia, a 
kissé magasabb bilirubin- és transz- 
amináz-értékek nem változtak.

Ekkor tűnt fel a vörösvértestek ba- 
zofil pontozottsága. A vér ólomszintje 
74 pg/dl (normálisan 0,5-5.) volt. A 
vizeletben magas volt az aminolevu- 
linsav- és porfirin-kiválasztás. A gyer
mek napokig aluszékony volt. Az EEG 
frontocentralis gócot mutatott foko
zott görcskészséggel.

DMPS- és CaNa2-EDTA-kezelés után 
pár napra a leányt extubálni lehetett. A 
viselkedése normálissá, a beszéde kevés
bé elkentté vált. Az agykamrák még kis- 
fokú tágulatot mutattak. Több hét után 
a beteg elhagyhatta a kórházat, de még 
fokális görcsrohamai jelentkeztek. Egy év 
után is enyhe jobb oldali agyatrófiát mu
tattak ki. A vér ólomszintje éveken át 30- 
40 pg/dl között ingadozott. Három és fél 
éves korában tisztán beszél, de a felfogása 
és a finommotóriuma gyengébb.

Az ólommérgezést Görögországból 
hozott kanna okozta, amelyből a leány 
évek óta teát ivott. A teában az ólom 
koncentrációja 37 400 |ig/l volt.

Kollár Lajos dr.

Tüdőgyógyászat
Etán a kilélegzett levegőben, a lipid- 
peroxidáció jelzője krónikus tüdőbe
tegeken. Paredi, P. és mtsai (Nat. Heart 
and Lung Inst., London): Am. J. Respir. 
Crit. Care Med., 2000,162, 369.

A reaktív oxigén gyökök különböző me
chanizmusokkal okozhatnak szövetká
rosodást. COPD-ban a neutrofil, az 
eozinofil és a makrofág sejtek tevékeny
sége s tőlük függetlenül is a cigarettafüst 
peroxinitrátok és szabad oxigén gyökök 
felszaporodásával járnak. A peroxid a 
telítetlen zsírsavak peroxidációját idézi 
elő, a sejtmembrán károsodását okozva, 
zavarva a membránhoz kötődés recep
torait, a membránenzimeket. Ismert, 
hogy a nitrogén-monoxid (NO) és a 
-szénmonoxid (CO) nagyobb mennyi
ségben ürül a szteroiddal nem kezelt 
COPD-seken. A hidrokarbonok foko
zott exhalációja évtizedek óta ismert, de 
a metodikai nehézségek miatt nem vált 
eljárássá a mérésük.

Mivel az etánkoncentráció a kilég
zés folyamán egyre nagyobb és a ki
légzési áramlással is nő, a holttér levegő 
elhagyásával és 10-11 1/perc flow-val 
kilélegzett levegőt gyűjtöttek s ebből 
végezték a NO, CO és az etán megha
tározását, utóbbit kromatográfiával. Az 
életkor nem befolyásolja az értékeket.

Az egészséges kontrollszemélyek- 
kel szemben mintegy háromszor na
gyobb volt a szteroiddal nem kezelt 
COPD-es kilélegzett levegőjének etán- 
tartalma, a CO és NO mintegy kétszer 
magasabbnak bizonyult. Az etánkon
centráció korrelált a FEVj százalékos 
értékével. A szteroidddal kezeltek etán- 
koncentrációja alacsonyabb volt, mint 
a kontrolloké, a CO és az NO nem kü
lönbözött attól.

A szteroidok nem fékezik a neutrofil 
gyulladásos reakciót és talán nem csök
ken olymértékben a CO és NO szintje, 
m int az etáné.

E három, a kilélegzett levegőben 
mérhető termék feltehetően sikereseb
ben jelezheti, hogy melyik COPD-s be
teg nyerhet a szteroidkezeléssel.

Apor Péter dr.

A közösségben nevelkedett csecsemők 
esélye a gyermekkori asztmára. Ball, Th.
M. és mtsai (Univ. of Arizona, Tucson):
N. Engl. J. Med., 2000, 343, 538-543.

Az asztma a leggyakoribb krónikus 
gyermekbetegséggé vált. Ennek felté

telezett okai között szerepel az, hogy 
kevesebb infekciónak vannak kitéve, 
mely tényt a csecsemőkor igénybevé
telén kívül az együtt nevelt testvérek 
száma is jelezhet.

A Tucson Children’s Respiratory 
Study keretében 1035 gyermeken ta
nulmányozták, hogy van-e kapcsolat 
a 6-13 éves korban kifejlődött asztma 
vagy az évente gyakrabban, mint há
romszor jelentkező zihálás és az együtt 
nevelkedett gyermekek száma között.

A tanulmány 6., 8., 11. és 13. évében 
kérdőívre válaszoltak a szülők, amely
ben az orvos által felállított „asztma” 
diagnózisra, illetve a sípolások-zihá- 
lások gyakoriságára válaszoltak. A 6. 
és a 11. évben a helyi allergéneknek 
megfelelő bőrpróbát (prick) végeztek 
és ugyanakkor az össz-IgE-szintjét is 
megmérték. Magasnak hatéves kor
ban a 161 IU/ml, 11 évesen az 570 fe
letti értéket tekintették.

Az derül ki, hogy ahol egy vagy több 
idősebb testvér volt a családban a gyer
mek születésekor, a későbbi asztma 
esélye testvérenként 0,8-cal csökkent. 
Ugyancsak csökkent a későbbi aszt
ma esélye azokon, akik az első fél élet
évükben csecsemőotthoni közösségben 
töltötték a napjaikat, bár az ő esetük
ben a sípolás-búgás a kétéves kor tá
ján gyakoribb volt, m int a infekciók
tól jobban megkímélt, otthon tartott 
gyermekeken. Hatéves korukra már a 
korábban csecsemőotthonban nevel
teken is ritkább lett a sípolás-búgás 
(relatív rizikó 0,8), méginkább a 13 
éves korra (relatív rizikó 0,3).

A testvérek között vagy közösség
ben felnövő gyermekek esélye kisebb 
a későbbi asztma jelentkezésére.

[Ref: A hazai, igen szélesen szóródó 
szociális és kulturális miliő egy ilyen 
„szakmai” kérdés differenciált vizsgá
latát igényelné. Nem biztos, hogy min
den szempontból, minden gyermek szá
mára előnyös a gyermekek otthon 
tarthatóságának szociális és anyagi tá
mogatása.]

Apor Péter dr.

Tobramycin-oldat belégzése ritkítja 
a köpet Pseudomonas aeruginosa-tar- 
talmát bronchiectasiásokon. Barker, 
A. F. és mtsai (Oregon Health Sei. 
Univ.): Am. J. Respir. Crit. Care Med., 
2000,162, 481.

A hörgőtágulatos betegek rossz prognó- 
zisú csoportja a pseudomonassal fer
tőzöttek. A cystás fibrosisos betegeken
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az intermittáló (egy hónapos szaka
szokban) belélegzett napi 300 mg tob
ramycin jelentősen csökkenti az in
fekciót, javíthatja a klinikai állapotot. 
A szisztémás gyógyszermellékhatások 
nélkül. Vajon hasonlóan kedvező a TOBI 
beszívása a bronchiectasiásokon is?

TOBI-beszívást végzett naponta két
szer, 4 héten át 37 beteg, a kontrollok 
a hasonló ízű kininszulfátoldatot szív
ták be placebóként, Pari Le plus jet 
készülékkel.

Az elsődleges kiértékelési szempont 
a Ps. aeruginosa-sűrűség (log 10 cfu/g 
köpet) volt a 4. hét végére. Másodla
gos szempont volt a tenyésztési lelet a 
2. és 6. héten, az orvos véleménye a 
beteg állapotáról, a FEV, alakulása, a 
mellékhatások előfordulása.

A baktérium ritkulása a kezelt cso
portban nagyon jelentős volt m indhá
rom mérési időpontban, a kontrolioké 
nem változott. A kezeltek egyharma- 
dában a kezelést követően nem  lehe
tett Pseudomonast kitenyészteni. Az 
„általános állapot” a kezeltek 62%-ánál, 
a kontrollok 38%-ánál javult. Tobra- 
mycin-rezisztencia (MIC legalább 
négyszeresére emelkedése) 8 kezelten 
és 4 kezeletlenen mutatkozott. A be- 
légzést követő egy órán belül a legma
gasabb tobramycin-vérszint 2,6 pg/1 
volt (10 fe le tt tekinthető nem kívána
tosán magasnak; Ref). A FEV, nem 
változott számottevően, fizioterápiás

kezelés nem történt. Kellemetlen mel
lékhatások: mellkasi fájdalom, nehéz
légzés, köhögés, sípolás a kezeltek 70, 
a kontrollcsoport 51%-ában fordult elő, 
de nem kellett megszakítani a keze
lést.

A belélegzett tobramycin jelentő
sen ritkítja a Pseudomonast a hörgő- 
tágulatos betegek köpetében. A klinikai 
felhasználhatóság érdekében a kísérő 
kellemetlenségek kivédését, a fiziote
rápia segítségét is ki kellene próbálni.

[Ref: A hazai Brulamycin ampulla 
sajnos csak 80 mg tobramycint tartal
maz, az öt ampulla beszívása az inha- 
lálási időt ötszörösére növeli. Viszont 
nem fenollal van stabilizálva a szer, 
ami nagy előny a fenolmérgezés lehe
tőségének elkerülése miatt.]

Apor Péter ár.

Urológia
Ileovesicalis fistula. Mundy, I. és mtsa 
(Departments of Urology and Surgery, 
Auckland Hospital, Auckland, New 
Zealand): BJU International, 2000, 86, 
753.

A 85 éves nőt 4 hónapos fogyás, has
menés és visszatérő húgyúti infekci
ók miatt UH-gal vizsgálták. Úgy tűnt, 
hogy a hólyagba vezetett katéter a hó

lyagon kívülre jutott. A cisztogram fis- 
tulát mutatott a hólyag boltozata és az 
ileum vége között. A cisztoszkópia és 
a fistula biopsziája cystitist jelzett a 
malignitás, a Crohn-betegség és a tbc 
jelei nélkül. A CT nem utalt rendelle
nességre.

A laparotomiakor kemény képletet 
tapintottak a retroperitoneumban. A 
fistulát megnyitva az ileum végétől a 
vékonybél mesenteriumán át a pan
creas felé nyomuló 20 cm hosszú m ű
anyag kést találtak, amelyet eltávolí
tottak.

A beteg néhány hónappal korábban 
kést nyelt, amely fennakadt a term i
nális ileumban és a hólyagba fúródott, 
mielőtt a mesenteriumon át a retro- 
peritoneumba jutott.

Az ileovesicalis fistula ritkán fordul 
elő Crohn-betegségben, lymphomában, 
leukaemiában, az ileum diverticuliti- 
sében és a perforált Meckel-diverti- 
culumban. Lenyelt idegen test okozta 
ileovesicalis sipolyt még nem írtak le. 
A betegnek nem volt pneumaturiája 
vagy fecaluriája, de már hónapokkal a 
diagnózis megállapítása előtt vissza
térő húgyúti infekcióval kezelték.

[Ref: A közleményből nem derül ki, 
hogy milyen volt a lenyelt 20 cm-es 
„plastic knife”? (műanyag, alakítható, 
képlékeny kés?)]

Kollár Lajos ár.

BESZÁMOLÓK

A Magyar Mesterséges Táplálási 
Társaság Kongresszusa 
Budapest, 2000. október 20-21.
Hotel Rege

Az MMTT a Magyar Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Társaságból „nőtt 
ki”, de tagjai között sebészek, belgyó
gyászok, gasztroenterológusok, diétás
nővérek is vannak. Az MMTT évi 
kongresszusát váltogatva valamelyik 
nagyobb városunkban szokta rendez
ni, most újra Budapest került sorra.

A program pénteken 14 órakor 
kezdődött, „Mesterséges táplálás ne- 
uropsychiátriai betegségekben” c. 
kerekasztal-konferenciával, melyet 
Dárdai Ernő főorvos moderált. A cím 
az agyi vascularis kórképeket, gyulla
dásokat, térszűkítő folyamatokat, tra 
umát, st. epilepticust, métából ikus 
encephalopathiát, mérgezéseket öleli

fel. E betegek közül mesterségesen 
táplálni azt kell, aki nem tud és aki 
nem akar táplálkozni.

A koponyasérültek (Ökrös Ilona 
főorvos) hipermetabolikusak, hypergly- 
kaemiásak, inzulinrezisztensek, hyper- 
natraemiásak: a hiperozmolaritás mi
att nő a koponyaüregi interstitialis 
folyadék. Parenteralis táplálás csak 
ICP-kontroll mellett biztonságos. Az 
enteralis (jejunalis, praepyloricus 
szonda, PEG, PEJ) táplálást az oxige- 
nizáció és a hemodinamika stabilizá
lódása után szabad elkezdeni 25-35 
kcal/ttkg-mal. Mesenterialis ischaemia 
kontraindikációját képezi! Az enteralis 
táplálást a gyomor-bélrendszer mo- 
tilitászavara nehezíti. Leküzdésére a 
Motilium és az erythromycin szirup 
vált be. A gyógyulást napi 12 mg zink- 
szulfát bevitele elősegíti.

A stroke utáni táplálás (Köves Ág
nes főorvos) problémái hasonlóak. E 
betegek közel 50%-ban nyelészavar
ban szenvednek, m ár ezért is mester
séges táplálásra szorulnak.

Horváth Emília fül-orr-gégész fő
orvos videofilmen mutatta be a PEG- 
behelyezés, ill. -eltávolítás techniká
ját. Utóbbi után a gyomorban maradt 
csonkkal 2 probléma fordulhat elő: 1. 
nem megy tovább, ilyenkor gaszt- 
roszkóppal kell eltávolítani, 2. a bél
rendszerben akad el: hashajtás, 
rtg.-observatio, végső esetben műtét.

Futó Judit főorvos az idegsebészeti 
betegek, Harsányi László egyetemi 
docens a sebészeti betegek mestersé
ges táplálásának részleteit ismertette, 
majd ismét Ökrös Ilona főorvos kapott 
szót, egy kevéssé ismert betegcsoport, 
a bulimiás gyermekek táplálásával 
szerzett tapasztalatai ismertetésére. E 
gyermekek nem akarnak felnőni, át
lagos túlélésük nem is haladja meg a 10 
évet és mesterséges táplálásuk is megol
datlan, sőt megoldhatatlannak látszik.

Dénes Zoltán főorvos az agysérül
tek rehabilitálásában a PEG biztosítá
sának a fontosságát emelte ki, mint az 
enteralis táplálás hatékony és higiéni
kus módját.
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Kávészünet után gyógyszergyártó 
és -forgalmazó cégek kaptak lehető
séget termékeik, ill. tevékenységeik is
mertetésére. így a Numil Kft. a házior
vosi gyakorlatban végzett kiegészítő 
enteralis tápszeralkalmazás előnyös ha
tásait, a Glaxo-Wellcome Kft. a Heli
cobacter pylori kéthetes eradikációjára 
alkalmas Pylorid-Claritidin kombiná
ciót és a Medicom-Glaxo gasztroente- 
rológiai kiskönyvtárat, a Novartis Kft. a 
frissen forgalomba került, Impact nevű 
arginin-, omega-3 zsírsav- és RNS nuk- 
leotid-tartalmú immunonutriens készít
ményt, végül a Nutricia Kft. a PEG-gel 
ellátott betegek ellátását célzó „Ott
honápoló Szolgálatuk” működését is
mertette.

A délutáni programot 9 szabadon vá
lasztott előadás fejezte be. Ezek a máj- és 
vesebetegek tápláltsági állapotával, a rö- 
vidbél-szindrómás, a Crohn-betegek, az 
acut pancreatitisesek, a szívoperáltak 
táplálásával, végül a PEG szövődménye
ivel foglalkoztak. Részben az előadások
ból, részben az elnöklő Pap Ákos pro
fesszor megjegyzéseiből néhány jó 
tanácsot is le lehetett szűrni.

Rövidbél-szindrómában elég lehet 
enyhe fertőtlenítőszer (például Suspen- 
sio Cliochinoli FoNo) és bizmut alkal
mazása. Crohn-betegségben szteroid + 
Imuran-kezelés mellett nem fordul elő 
relapsus. A szondatáplálást célszerű 
oralis rehidrációs oldattal kezdeni: nincs 
hányás, hasmenés.

Zárszavában Harsányi docens, az 
MMTT elnöke, örömmel állapította meg 
az előadások színvonalának az emel
kedését, új és új előadók jelentkezését 
és a technikai kivitelezés (számítógé
pes vetítés) korszerűségét.

Az estét ültetett állófogadás zárta.
A másnap reggeli program 8 szaba

don választott előadással kezdődött. 
Ezek főleg az intravénás glutamin (Di- 
peptiven) adásával foglalkoztak. Ki
emelkedett Újhelyi Enikő főorvos előadá
sa a glutamin intenzív ellátást igénylő 
gyermekbetegeken való sikeres alkal
mazásról. Említésre méltó Nádai Zoltán 
előadása is a súlyos égettek enteralis 
táplálásáról. Szerinte az alacsony szé- 
rumalbuminszint prediktív paraméter a 
posztoperatív szövődményekre nézve.

Kávészünet után neves külföldi 
előadó Prof. Maria Ermelinda Camilo

(Lisszabon) tartott angol nyelvű előadást 
a máj elégtelenségben való mesterséges 
táplálás előnyeiről. A szemléletválto
zást jelzi, hogy májcirrhosisban 0,8-1,5 
g/ttkg/nap lipidemulzió stimulálja a 
májregenerációt, természetesen amino- 
savak (30%-ban elágazódó szénlánccal), 
glükóz, antioxidánsok és mikrotáp- 
anyagok mellett.

Ismételt kávészünet után (addigra 
a hallgatóság legalább 120 főre bővült) 
a Fresenius Kabi Hungary Kft. szim
póziuma következett: „Klinikai táplá
lás a XXI. század küszöbén” címmel.

Az angol nyelvű bevezető előadást 
Prof. Peter Fürst (Stuttgart) tartotta 
„Evidence based advances in artefi- 
cial nutrition. Present status and future 
perspectives” címmel. Kiderült, hogy 
az NSZK-ban sem törődnek a betegek 
felvételkori tápláltsági állapotával, ho
lott a hiányosan tápláltan érkező bete
gek ápolási ideje 6 nappal hosszabb, 
mint a normálisan tápláltaké. A táplá
lással foglalkozó tanulmányok terve
zése kifogásolható: a betegcsoportok 
nincsenek jól meghatározva, az alcso
port-analízis hiányzik. Ma új, kedvező 
hatású szubsztrátumok hozzáférhetők: 
közepes és rövid szénláncú trigliceridek 
(MCT, SCT), omega-3 zsírsavak (hal
olaj), többszörösen telítetlen zsírsa
vak (PUFA), a glutamin alaninnal, ill. 
glicinnel képzett dipeptidjei (Dipep- 
tiven, ill. Glamin). A Dipeptiven védi 
a bélmucosát, megakadályozza a be
lekből való bakteriális transzlokációt, 
csökkenti a mortalitást. EBM tanul
mányok igazolják, hogy a korszerű 
mesterséges táplálás az ápolási idő le
rövidítése által (elmarad az anaszto- 
móziselégtelenség, a peritonitis, a 
posztoperatív pneumonia stb.) bete
genként 3000-10 000 US$ megtakarí
tást jelent.

A következő előadásban Varga Pé
ter dr., az MMTT tiszteletbeli elnöke a 
mesterséges táplálás helyzetét mérte fel 
Magyarországon napjainkban. 1994- 
ben a betegek 15-20%-a szorult (vol
na) kiegészítő táplálásra. Akkor a be
tegek aminosavszükségletük 42%-át, 
zsírszükségletük 9%-át kapták meg pa- 
renteralisan. 1999-ben a helyzet alig ja
vult. Ekkor a betegek a szükséges en
teralis tápoldatok 2,2%-át kapták meg. 
Ausztriában, Euro-ra átszámítva 16-szor

költenek többet tápszerekre, mint mi. 
Kiutat a szemléletváltozás és a financi
ális háttér megteremtése jelentene.

A program kerekasztal-konferenci- 
ával folytatódott, Varga Péter dr. mo
derálásával. Harsányi dr. megemlítette, 
hogy az USA-ban a hiányos tápláltság 
korrekciója hozzátartozik a minőség- 
biztosításhoz. Fürst professzor az eu
rópai viszonyokat vázolta. A kórházi 
malnutritió 27-41%-os. Hét ország kór
házaiban van „Táplálási Team”. Egy 
dán tanulmány szerint, a betegek fel
táplálásával 60-120 millió Euro lenne 
megtakarítható. Bogár Lajos professzor, 
mint intenzíves orvos, a természetes 
(peroralis, enteralis) módszerek korai 
elkezdését helyezi előnybe. Javasolta 
a fruktóz-1, 6-difoszfát tápanyagként 
való alkalmazását. Vasi Imre sebészfő
orvos az acut pancreatitis nasojejuna- 
lis táplálásának nehézségeit sorolta: 
hiány van szondában, oldatban, mű
anyag infúziós zsákban. Az alternatí
vaként használható tűkatéteres jeju- 
nostomiának szövődményei vannak. 
Újhelyi Enikő főorvos szerint a gyermek 
kicsi ugyan, de nem olcsó. A betegen
ként! súlyszám 75 ezer Ft. Nyugaton a 
súlyszám 5%-át fordítják gyógyszerre, 
ők 10—12%-át (8500 Ft-ot), de ez anti
biotikumra se elég. Ismeretekre is 
szükség van, holott ezt sehol nem ta
nították. Dénes János főorvos az Or
szágos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
gondjait sorolta. Kanyó Mária dr., az 
Eü. Minisztérium részéről elismerését 
fejezte ki a szakma iránt. A költségve
tésről 2 évre lekéstünk, de a miniszté
rium és az OEP talán még tud segíteni.

A hozzászólásokban Harsányi dr. 
hangsúlyozta, hogy nincs olyan kor
szerű orvosi eljárás, ami a tápláláshoz 
hasonlóan költségkímélő lenne! [Ref: 
De van: a zárt rendszerű anesztézia.] 
Weltner János c. egy. docens az ada
tok alapján végzett szakmai ellenőr
zést tartotta fontosnak. Ki kell számí
tani a megnyert életéveket: a szakma 
életmentést végez! Ennek elmaradá
sát kell számon kérni a politikától.

A nagysikerű szimpóziumot ismét 
kitűnő, ültetett állófogadás zárta.

A kongresszus olajozott lebonyo
lításáért Hamvas József főorvost illeti 
elismerés.

Incze Ferenc dr.

A 7. Magyar Magnézium Szimpózium 2001. június 7-9. között Balatonszéplakon lesz megtartva. Téma: a magnézium 
és a mikroelemek orvosi és egyéb vonatkozásai. A nemzetközi részvétel miatt hivatalos nyelv: magyar és angol. 
Az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást adnak: Mihályi Terézia, 1027 Budapest, Fő u. 68. Tel.: 1-201-6883 és dr. Kiss 
A. Sándor, 6726 Szeged, Fő fasor 73A/2. Tel./Fax: 62-432-298
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II. Országos Nyílt Orvos Fallabda 
Bajnokság és Nőorvosok 
Teniszbajnoksága
2001. április 20-21. Hotel Lido 
(1031 Budapest, Nánási út 67.)
A Magyar Fallabda Szövetség és a Péterfy Sán
dor utcai Kórház Tudományos Köre második 
alkalommal rendezi meg a Magyar Orvosok 
Országos Fallabda Bajnokságát a római parti 
Hotel Lidó és Squash Centrum helyiségeiben. 
Ezzel egyidőben ugyanott nőgyógyász szak
orvosok 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 
Rendezvényiroda
Telefon: 374-7030,331-5627 Fax: 312-1582 
E-mail: benyhe@congress.blavo.hu

Eladó elhalálozás miatt megüresedett fel
nőtt háziorvosi praxis Kalocsán. 
Érdeklődni a 06 (20) 9113-843 vagy a 
06 (20) 3556-200 telefonszámon lehet.

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán hatékony 
kezelésére ITCH STOPPER™ ORKI által 
minősített speciális amerikai thermothe- 
rápiás 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

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház (BIK) 2001. február 12-én, 14.30 
órai kezdettel tartja következő tudomá
nyos ülését az ORFI Lukács Klubban, 
melynek programja:
BIK egyes osztályainak bemutatkozása II.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
Hivatala Vezetője (1139 Budapest, Teve u. 
4-6.) pályázatot hirdet Budapest területén 
lévő alapellátó rendelőben betöltendő or
vosi állásra.
Munkahely és munkakör megnevezése: 
ORFK Hivatala Egészségügyi és Pszicho
lógiai Egyesített Központ, közalkalmazot
ti jogviszonyú szakorvos.
Pályázati feltételek: magyar állampolgár
ság, foglalkozás-egészségügyi szakvizsga, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
Csatolandó: diploma és szakorvosi oklevél 
másolata, OONY-ba vétel, MOK-tagság iga
zolása, szakmai tevékenységet is tartalma
zó önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. 
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 
Határidő: a megjelenéstől számított 

15 napon belül.
Az álláshely azonnal betölthető.
A pályázat benyújtása az ORFK Hivatala 
Vezetőjéhez
(levélcím: 1093 Budapest, Pf. 314/15) 
Érdeklődés: Dr. Csatai Tamás ro. ezredes 
osztályvezető főorvosnál a 443-5588-as te
lefonszámon.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kórháza 2 fő  állást hirdet, 2001. február 
1-jétől szakorvosok részére.
Munkaterület: Sürgősségi Betegellátó Osztály 
Követelmény: Oxiológus, belgyógyász vagy 
neurológus szakképesítés 
Bérezés: megbeszélés tárgyát képezi + mi
nősített ügyelet

Férőhely: igény szerint biztosított.
Az SBO-n az orvosok egy műszakban, 
ügyeleti rendszerben dolgoznak. 
Jelentkezni lehet és részletes információ 
kérhető: Dr. Erdélyi Zsuzsanna mb. osz
tályvezető főorvosnál (6000 Kecskemét, 
Nyíri u. 38. Tel.: 76/516-718).

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet Egészségügyi osztályvezetői 
és Bűnügyi szakorvosi munkakör betöltésére. 
Bérezés -  az 1996. évi XLIII. törvény alap
ján -  osztályvezetői munkakörben az I/VI., 
bűnügyi szakorvosiban az I/V. besorolás
nak megfelelően.
Feltételek:
Hivatásos állományú pályázók: orvostu
dományi egyetem általános orvosi karán 
szerzett diploma, rendőri szakképesítés. 
Külső pályázók: orvostudományi egyetem 
általános orvosi karán szerzett diploma, 
magyar állampolgárság, 35 évet be nem 
töltött életkor, letöltött sorkatonai szolgá
lat, egészségügyi alkalmasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, külső pályázók ese
tén az iskolai végzettséget igazoló diplo
ma másolatát.
A pályázat elbírálásánál a patológiai és/vagy 
igazságügyi orvostani szakvizsga előnyt jelent. 
A bűnügyi szakorvos részére szükség ese
tén kisméretű szolgálati lakást tudunk 
biztosítani.
A pályázatokat a Veszprém Megyei Rend
őr-főkapitányság Személyzeti Osztályára

(8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.) kell benyúj
tani, 2001. február 28-ig. További részleteket a 
88/428-022/1066 telefonszámon lehet kérni.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (5600 
Békéscsaba, Gyulai út 19.; 5601 Békéscsa
ba, Pf. 49) főigazgató főorvosa pályázatot 
hirdet Fül-orr-gégeosztályra osztályvezető 
főorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek: orvosi diploma, 
fül-orr-gége szakvizsga, 10 éves szakmai 
gyakorlat, idegennyelv-ismerete.
Előnyt jelent: endoscopos, valamint plaszti
kai sebészeti ismeret.
Bérezés: Kjt. szerint. Családosoknak lakás 
is szóba jöhet. Egyedülállóknak garzonla
kást biztosítunk.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat a kórház (5601 Békéscsa
ba, Pf. 49) dr. Nagy Balázs főigazgató főor
vos címére kell benyújtani.

Az Országos Vérellátó Szolgálat Központ
jának Vérkészítmény-előállítási Osztálya
(1113 Budapest, Karolina út 19-21.) felvé
telre keres klinikai laboratóriumi asszisz
tensi, vegyésztechnikusi vagy gyógyszertá
ri asszisztensi alapképesítéssel rendelkező 
munkatársakat vírusszerológiai feladatokra. 
Elvárások: automatavizsgáló-készülékek ke
zelésében való jártasság, számítógép fel
használó szintű ismerete.
Előny: vírusszerológiai gyakorlat, angol- 
nyelv-tudás.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet: 372-4190-es telefonszá
mon, dr. Ollár György osztályvezetőnél.
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A CVI. sorozat megoldásai: 1:A, 2:D, 3:C, 4:D, 5:B, 6:D, 7:E, 8:A, 9:E, 10:E.

Indoklások:
CVI/1. A. A betegnek polymyositise van, szerzett -  immun - 

patogenezisű -  myopathia, melyet a proximalis vég
tag- és törzsizmok subacut gyengesége jellemez. Né
hány hét, vagy hónap alatt fokozódnak a tünetek. Ha 
jellegzetes bőrelváltozás is kíséri, dermatomyositis- 
ről van szó. Gyakori a dysphagia is és a nyakizmok 
gyengesége. A betegek felében észlelhetők „kolla
gén” (kötőszöveti) gyulladásos kórképek tünetei (SLE, 
rheumatoid arthritis, scleroderma, Sjögren-szind- 
róma). A diagnózist a szérumban a CPK enzim 
emelkedése, az izombiopszia szövettani lelete és a 
jellemző EMG erősíti meg. Az izomdisztrófiáktól a 
rövidebb kórlefolyás és a családi anamnézis hiánya, 
míg a myasthenia gravistól a szemizmok érintettsé
gének és a kolinészteráz gátló gyógyszerekre való vá
lasz hiánya különíti el.

CVI/2 D. A betegnek bal arcfél és jobboldali végtaggyengesé
ge van, amit „keresztezett hemiplegiának” nevez
nek. Az ilyen tüneteket az agytörzs laesiói okozzák, 
jelen esetben a pons baloldali alsó részén levő in
farktusról lehet szó. Ezt az art. basilaris egyik ágának 
az elzáródása okozhatja. Az infarktus a baloldali VI. 
és VII. agyideget károsította a pons bal oldalában, 
ami a balra tekintéskor jelentkező kettőslátást és a 
facialis gyengeséget eredményezi. Ugyancsak káro
sodott a pons bal oldalán a tractus corticospinalis a 
nyúltvelőben való kereszteződéstől proximalisan, ez 
okozza a jobboldali végtagok gyengeségét (Millard- 
Gubler-szindróma).

CVI/3. C. Az AIDS neurológiai komplikációi (vagy a HÍV pri
mer infekció, vagy az immunszuppresszió szekun
der következménye) az esetek legalább egyharma- 
dában előfordulnak. Az AIDS késői stádiumában 
gyakori a demencia, mely progresszív jellegű és mo
toros abnormalitásokkal társul -  ezt közvetlen a 
HIV-infekcióra vezetik vissza -, míg az immunde- 
ficiens állapottal kapcsolatos az agyi toxoplasmosis, a 
herpes zoster encephalitis vagy az agyi lymphoma. Leír
tak distalis sensoros polyneuropathiát és gyulladásos 
demyelinisatiós folyamatokat is, mint az AIDS neuroló
giai szövődményét.

CVI/4.D. Az agytályog 15-20%-os mortalitású gócos, gennye- 
sedő, gyulladásos folyamat, amelyre prediszponál a 
paranasalis sinusok, a középfül infekciója, tüdőtá
lyog. Gyermekekben hajlamosító körülmény lehet a 
congenitalis vitium. Nem az esetek felében, hanem 
csak 10%-ában jön létre koponyatörés vagy intracra- 
nialis műtéttel kapcsolatos fertőzés következtében. 
A liquorlelet nem specifikus és a beékelődés veszé
lye nagy, ezért agytályog gyanúja esetén a lumbálpunk- 
ció kontraindikált. A CT a választandó diagnosztikai el
járás.

CVI/5. B. A nagy fájdalommal kezdődő, majd annak csökkenésé
vel együtt kialakuló végtaggyengeség plexus bra- 
chialis neuropathiával kapcsolatos. Ez kialakulhat

védőoltást vagy vírusinfekciót követően, vagy tisz
tázatlan okból is. Az EMG, ENG lokális neurogén za
vart jelez. A prognózis kedvező, de a beteget figyel
meztetni kell, hogy a végtag normális funkciója 
sokszor csak hónapok múlva tér vissza.

CVI/6.D. A Parkinson-kórt a substantia nigra dopaminban gaz
dag sejtjeinek a megfogyatkozása jellemzi. A dopa- 
minszint csökkenése az alapja a rigiditás, a brady- 
kinesis és tremor klasszikus triászának. Széles 
körben alkalmazott kezelés a levodopa adása. Ez a 
substantia nigrában dopaminná alakul, majd a stria- 
tumba kerülve ott stimulálja a dopamin-receptoro- 
kat. A levodopát rendszerint dekarboxiláz-inhibitor 
hatású carbidopával együtt adják, így gátolják a le
vodopa gyors lebontását, ami lehetővé teszi az ala
csonyabb dózisok alkalmazását. A bromocriptin 
dopamin-agonista, közvetlenül stimulálja a dopa- 
min-receptorokat.

CVI/7. E. Barbiturát-túladagolás esetén, ha a beteg légzése 
nem állt le az elsősegélynyújtás idején -  esély van a 
teljes felépülésre. Az EEG-n látszó „elektromos 
csend” barbiturát-intoxikációban nem egyenlő az 
agyhalállal.

CVI/8. A. A látászavarral társuló fejfájás differenciáldiagnosz
tikája fontos, mert számos rendellenesség okozhatja 
a tünetegyüttest. A migrén általában familiáris be
tegség, amely gyermekkorban vagy korai felnőtt
korban jelentkezik. A roham 5-10 s-ig tartó beveze
tő tünetekkel (szikralátás, arczsibbadás, bizsergés, eny
he aphasia) kezdődik. A tünetek átmeneti jellege segít 
az elkülönítésben, a súlyosabb neurológiai körfolya
matok (cerebralis vérzés, infarctus, hátsó scala tumor) 
esetén a kórjelek tartósan észlelhetők (látótér-de
fektus, perzisztáló paresis, beszédzavar, végtag-koor- 
dinációszavar). Féloldali látásvesztést idős egyének
ben lüktető fejfájással az artéria temporalis óriássej
tes arteritise okozhat.

CVI/9. E. Az amyotrophiás lateralsclerosis esetén jellemző a 
súlyos izomatrófia társulása a végtagok hiperreflexi- 
ájával.

CVI/10.E. A felsoroltak mindegyike érvényes a narcolepsiás 
betegre. A fő tünet a nagyfokú nappali álmosság. 
Napközben a rövid alvási periódusokat követően - 
amelyek ritkán tartanak 15 percnél tovább -  a beteg 
felfrissülve ébred. Catalepsiás attakok is gyakran 
előfordulnak (hirtelen fellépő izomtónusvesztéssel, 
összeeséssel - főként emocionális hatásra). Az al
vásszabályozás defektusa áll a háttérben. Amíg az 
egészségesek elalvásakor csak 1-2 óra ún. nem 
REM-alvás után lép fel a gyors szemmozgással járó 
(RÉM) periódus, a narcolepsiások már igen hamar a 
REM-alvásba jutnak. Ezt a „rövid látenciát” (vagy 
korai kezdetű REM-alvást) poligráfiás rögzítéssel 
megfelelő alváslaboratóriumban ki lehet mutatni.
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CVII. sorozat

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

CVII/1. Melyik krónikus polyneuropathiában elsődleges pato
lógiai folyamat a segmentalis demyelinisatio?
A. INH-okozta polyneuritis
B. paraneoplasiás neuropathia
C. alkoholos polyneuritis
D. krónikus gyulladásos polyneuropathia

CVII/2. Kétoldali perifériás facialis bénulás esetén mire kell 
gondolni?
A. sarcoidosis vagy Lyme-kór
B. akut vírushepatitis
C. hypoparathyreoidismus
D. systemás lupus erythematosus

CVII/3. Az ún. transiens ischaemiás attackra (TIA) érvényes állí
tás:
A. a TIA sohasem előrejelzője az agyi infarktusnak
B. klinikai jelekből egyértelműen megjósolható, hogy 

TIA esetén kinél fog később „stroke” kialakulni
C. kettőslátás, kétoldali arczsibbadás és dysarthria ver- 

tebrobasilaris területi ischaemiára utal
D. a carotisrendszer TIA-i általában egyidőben érintik 

a szemet és az agyat

CVII/4. A trauma által indukált konvulzióra vonatkozóan igaz:
A. rendszerint petit mai roham jelentkezik koponya

trauma után
B. a görcs legtöbb esetben nem befolyásolható anti- 

konvulzív szerrel
C. minél nagyobb az intervallum a trauma és az első 

konvulzió megjelenése között, annál valószínűbb a 
komplett remisszió

D. ha nincs a betegnek contusiója vagy lacerált agysé
rülése, úgy a trauma nem növeli a konvulziók jelent
kezésének a kockázatát

CVII/5. A pseudotumor cerebrire érvényes állítás:
A. látótérvizsgálatnál nem mutatkozik a vakfoltok meg

nagyobbodása
B. a gondolkodás gyakran károsodott
C. főleg fiatal nőknél fordul elő; látászavar, szédülés a 

panasz
D. a legrettegettebb komplikáció a beékelődés a meg

növekedett koponyaűri nyomás következtében

CVII/6.A Huntington-choreára jellemző, KIVÉVE:
A. herediter betegség, autoszomális domináns öröklés- 

menettel
B. gyakran társul subduralis hematomával (a gyakori 

elesések miatt)
C. a nucleus caudatus és a putamen pusztulása észlel

hető
D. a choreoathetosis mindig megelőzi a pszichés elté

réseket

CVII/7. Melyik klinikai tünet utal arra, hogy a jobb lábba kisu-
?;árzó alsó háti fájdalommal jelentkező betegben az SÍ 
első sacralis) gyök kompressziója okozza a bajt, KIVÉ

VE?
A. Achilles-reflex kiesése
B. a comb és a lábszár hátsó felszínén, valamint a külső 

talpszélen érzett fájdalom
C. a IV. és V. lábujj érzészavara
D. a sarkonjárási nehézség

CVII/8. Friss keletű Broca-aphasiás beteg neurológiai vizsgála
takor melyik eltérés található?
A. szókimondás zavara
B. szóismétlés nehézsége
C. jobb facialis és felsővégtagi gyengeség
D. súlyos írászavar
E. mindegyik felsorolt

CVII/9. A felső plexus brachialis károsodását szenvedett beteg
nél melyik izom gyengesége észlelhető?
A. m. deltoideus és m. infraspinatus
B. m. triceps
C. m. flexor carpi ulnaris
D. m. biceps

CVII/10. Sclerosis multiplexre érvényes:
A. opticus neuritis mindig előfordul a diagnózis felállí

tása előtt
B. a betegek több mint 50%-ában jelentkezik konvul

zió a kórlefolyás alatt
C. a perifériás idegkárosodás jellemző kezdeti tünet
D. a kisagyi ataxia és a sensoros ataxia jellemző módon 

kombinálódhat a betegségben

A megfejtések beküldési határideje: 2001. február 15.

(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap Szerkesztőségébe, Budapest, Pf. 857. 1463)
A helyes választ beküldők között egy jutalomkönyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (némi indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét a következő 
havi második számunkban közöljük.
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulm á
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), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

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

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalm azhat, 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 m on
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 m ár 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 irodalm át is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
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
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A csontvelő-átültetés után kialakuló korlátozott 
ellenanyagkészlet -  homogén immunglobulinok

Puskás Éva dr., Hajdú Melinda, Barta Anikó dr., Sipos Andrea dr., Uher Ferenc dr. és 
Pálóczi Katalin dr.

Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet, Budapest (főigazgató: Petrányi Győző dr.)

Az immunrendszer csontvelő-transzplantációt követő re
generációja hosszan tartó -  a humorális immunitás tartós 
hiányával, illetve csökkenésével -  járó folyamat. A szer
zők munkájuk során a poszttranszplantációs monoklo- 
nális és oligoklonális immunglobulinok előfordulását és 
jellegzetességeit, továbbá a klinikai állapottal és a labo
ratóriumi eredményekkel való összefüggéseit tanulmá
nyozták. A vizsgált 29 chronicus myeloid leukaemiás, 
allogén csontvelő-transzplantáción átesett betegnél 
hosszabb időn keresztül követtéka szérumimmunglobu
linok (IgG, IgA, IgM)-, illetve a C-reaktív protein (CRP)- 
szint változásait. A transzplantáció utáni 20-1750. nap 
között a 29 beteg közül 23 esetben jelent meg átmeneti, 
illetve tartós oligoklonális és/vagy monoklonális immun
globulin a szérumban. A homogén immunglobulin kom
ponensek megjelenése azonban nem hozható összefüg
gésbe sem a graft versus host betegséggel, sem EBV- 
vagy CMV-fertőzéssel, sem egyéb klinikai megbetegedéssel. 
A csontvelő-transzplantációt követő oligo- és/vagy mo
noklonális immunglobulin-termelés tehát a B-sejt-rege- 
neráció általánosan előforduló -  az aktuális B-sejt-re- 
pertoár beszűkülésére utaló -  kísérőjelensége.

Kulcsszavak: B-sejt-regeneráció, csontvelő-átültetés, homogén 
immunglobulinok, immundeficiencia

A haematopoeticus őssejtátületés utáni lymphoid regenerá
ció sajátos, részben az ontogenezis korai szakaszára emlé
keztető, részben attól erősen eltérő és meglehetősen időigé
nyes folyamat (1, 17, 22, 24, 26). Ennek során a betegek 
szérumában gyakran mutathatók ki homogén -  oligo-, sőt 
monoklonális eredetű -  immunglobulinok (H-Ig) (12,31). A 
H-Ig-ok kialakulásának mechanizmusa, funkcionális és 
esetleges diagnosztikai jelentősége azonban erősen vitatott, 
annak ellenére, hogy már 1972-ben megfigyeltek átmeneti 
monoklonális IgG-termelést egy súlyos kombinált immun
deficiencia szindróma miatt transzplantált gyermekben 
(28). A csontvelő-átültetések számának az 1980-as évek
ben bekövetkezett közel exponenciális növekedése és a

R ö v i d í té s e k :  CML = chronicus myeloid leukaemia; CMV = cyto
megalovirus; CRP = C-reaktív protein; DBM = dibróm-mannitol; 
DBM-kondicionálás = DBM/cytosin arabinosid/cyclophosphamid kon
dicionáló kezelés; EBV = Epstein-Barr-virus; GVHD = graft versus host 
betegség; H-Ig = homogén immunglobulin(ok); IgA = immunglobulin 
A; IgG = immunglobulin G; IgM = immunglobulin M; PTLD = poszt
transzplantációs lymphoproliferativ betegség

Restricted antibody diversity after bone marrow trans
plantation -  homogeneous immunoglobulins. After 
bone marrow transplantation, a prolonged dysregula- 
tion of humoral immunity, including restricted electro
phoretic heterogeneity of serum immunoglobulins and 
the appearance of homogeneous immunoglobulin com
ponents, can be observed. The current study was under
taken to characterize further and define the posttrans- 
plantational incidence of monoclonal and oligoclonal 
immunoglobulins, as well as the clinical and laboratory 
correlations of these phenomena. For this purpose, serial 
serum protein (IgM, IgG, IgA and CRP) quantification, 
electrophoresis and immunofixation were performed on 
29 patients undergoing allogeneic bone marrow trans
plantation for chronic myeloid leukemia. 23 out of the 
29 patients developed transient oligoclonal and/or mo
noclonal gammopathies that appeared between 20 and 
1750 posttransplantational days. No correlation, how
ever, between the development of graft versus host dis
ease, EBV or CMV infections, or any other symptomes and 
development of homogeneous immunoglobulin compo
nents was seen. Therefore, the development of oligo
clonal and monoclonal gammopathies after bone marrow 
transplantation may be an ubiquitous finding reflecting 
the inadequacy, ie oligoclonality of the recovering B-cell 
system.

Key words: B-cell regeneration, bone m arrow transplantation, 
homogeneous immunoglobulins, immunodeficiency

radiációs kimérákkal végzett állatkísérletek során aztán 
kiderült, hogy a H-Ig-ok megjelenése a transzplantált be
tegek és a kísérleti állatok szérumában egyáltalán nem 
ritka jelenség (13,19,20,29). Autológ, szingén és allogén 
csontvelő-átültetés után, gyermek- és felnőttkorú reci- 
piensekben egyaránt előfordulnak H-Ig-ok, függetlenül 
attól, hogy mi volt a recipiens(ek) alapbetegsége (csont
velői eredetű neoplasia, anaemia, prim er immundefi
ciencia stb.) és milyen előkészítő (kondicionáló) kezelésben 
részesültek a betegek az őssejtátültetés előtt. A H-Ig-ok 
döntő zöme IgG, kis része IgM vagy igen ritkán IgA izotípusú 
(7,20,36). Antigén-specificitásuk általában ismeretlen, ezek 
az ellenanyagok sem a legfontosabb saját struktúrákkal, sem 
a legelterjedtebb kórokozókkal nem reagálnak (8, 9).

Jelen munkánkban 29, a hazánkban kifejlesztett di
bróm-mannitol (DBM)/cytosin arabinosid/cyclophospha- 
mid-kondicionálás (a továbbiakban: DBM-kondicioná
lás) (14, 15, 25) után allogén csontvelővel transzplantált 
CML-es betegben vizsgáltuk a H-Ig-ok előfordulását. Meg
állapítottuk, hogy rövidebb-hosszabb ideig tartó oligo-
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és/vagy monoklonális immunglobulin-termelés 23 be
tegben (az összes beteg 79%-ában) figyelhető meg, tehát 
a H-Ig-ok előfordulása a DBM-kondicionálás után transz- 
plantált betegekben is igen gyakori jelenség. A H-Ig-ok 
megjelenése nem köthető sem az akut és/vagy krónikus 
GVHD kialakulásához, CMV-, EBV- vagy más gyakori 
vírus-, gomba- és baktériumfertőzéshez. Eredményeink 
tehát arra utalnak, hogy a csontvelő-transzplantáció utáni 
B-sejt-regeneráció nagy valószínűséggel oligoklonális jelle
gű. A H-Ig-ok megjelenése a recipiensek szérumában ennek 
a sajátos regenerációs folyamatnak az egyik -  immunoké
miai módszerekkel is jól követhető -  megnyilvánulása.

Betegek és módszerek
Munkánkban 29 -  az Országos Haematológiai és Immunológiai 
Intézet Csontvelő-transzplantációs és Immunoterápiás Osztá

lyán 1993 és 1998 között -  DBM-kondicionálás után allogén 
csontvelővel transzplantált CML-es beteg szérum IgM-, IgG- és 
IgA-, valamint CRP-szintjének időbeli változását követtük ne- 
felometriás módszerrel (Beckman Array360 Protein System, 
Beckman Instruments, Inc., Brea, CA, USA). A méréseket a 
transzplantációt követő első két hónapban hetente egy alka
lommal, az első évben havonta egyszer és a továbbiakban 3-6 
havonta végeztük a beteg állapotától függően. Az egyes szé
rummintákban található immunglobulinok heterogenitását aga- 
rózgél-elektroforézis és immunfixáció segítségével vizsgáltuk 
(Hydrasis LC, Sebia, Issy-Ies-Moulineaux, France). A mérések 
során minden esetben a készülékeket gyártó és az alkalmazott 
reagenseket forgalmazó cégek (Beckman és Sebia) utasításait 
követtük. A betegek legfontosabb adatait az 1. táblázatban fog
laltuk össze.

A 29-ből két betegben (Sz. G. és V. Cs.) került sor az alapbe
tegség relapsusa m iatt második őssejtátültetésre. Az újabb 
csontvelő-átültetést megelőző kondicionáló kezelés mindkét 
esetben egésztest-besugárzásból (12 Gy, négy frakcióban) és 
intravénásán adott cyclophosphamidból (120 mg/testsúlykg 
összdózis) állt.

1. táblázat: DBM-protokollal kondicionált, majd allogén csontvelővel transzplantált CML-es betegek legfontosabb adatai és 
transzplantációval kapcsolatos szövődményei

Beteg Nem Életkor
(év) Donor

Szövődmények1
H-Ig3

akut GVHD krónikus
GVHD2

CMV-reakti
váció

bakteriális
sepsis

invazív
gombainfekció

H. H. K. nő 46 HLA-id. lánytestvér - - - - - +
T. A. nő 23 HLA-id. fiútestvér - - - - - +
Sz. G.4 nő 18 nem HLA-id. fiútestvér (IIP) (L) - (?) (?) +
T. ZS. férfi 26 HLA-id. fiútestvér - L + - - -
B. U. férfi 22 HLA-id. lánytestvér IV“ E + + - +
T. G. nő 24 HLA-id. fiútestvér P E + - + -
Cs. V, nő 54 HLA-id. fiútestvér (IIP) L (+) (+) - +
K. J. férfi 39 HLA-id. fiútestvér (1°) (E) - - - +
V. Cs4 férfi 20 HLA-id. fiútestvér (P) - (+) - - +
GY. J. férfi 42 HLA-id. lánytestvér (P) (E) - (+) (+) +
L. J. nő 37 HLA-id. fiútestvér - - - - - +
H. Zs. férfi 32 HLA-id. fiútestvér - - - - - +
J. K. A. férfi 54 HLA-id. fiútestvér IV“ - + ? - -

R. S. nő 47 HLA-id. lánytestvér (11°) (L) - - - +
J.A. férfi 54 HLA-id. lánytestvér - (L) - + - +
P.M. nő 38 HLA-id. lánytestvér - (L) - - - +
V. Z. férfi 38 HLA-id. lánytestvér (11°) (E) (+) - - +
M. A. nő 36 HLA-id. lánytestvér p E - + ? -
C.J. férfi 45 HLA-id. fiútestvér (11°) (L) - - - +
H. P. férfi 28 szingén - - - - - +
B. K. férfi 39 HLA-id. fiútestvér - - - (+) - +
E. B. nő 42 HLA-id. lánytestvér IP - + - - +
K. B. F. férfi 31 HLA-id. fiútestvér p - - - - -
M. J. férfi 42 HLA-id. lánytestvér (P) - (+) - - +
K. F. férfi 42 HLA-id. fiútestvér p - - - - +
O.J. férfi 49 HLA-id. fiútestvér IP L - - - +
F. L. nő 47 HLA-id. lánytestvér p L - + - +
P.Z. férfi 26 HLA-id. fiútestvér IV“ - - + + +
B. E. nő 54 HLA-id. lánytestvér p - - - - -

'A zárójelbe tett adatok azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek nem a homogén immunglobulin első megjelenése előtti két hónapban kezdődtek 
(krónikus GVHD), illetve zajlottak (akut GVHD, CMV-reaktiváció, bakteriális szepszis, invazív gombainfekció).
2 Krónikus GVHD: extenzív (E) vagy limitált (L)
3 H-Ig: Homogén immunglobulin megjelenése
4 Az alapbetegség relapsusa miatt második csontvelő-átültetésre került sor TBI/Cy-kondicionálás után; az adatok a második transzplantációra vonatkoznak 
? A laboratóriumi eredmények a klinikai diagnózist nem erősítették meg
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Eredmények
Munkánkban azt vizsgáltuk, hogy allogén csontvelő-át
ültetést követően milyen gyakorisággal jelenik meg mono
vagy oligoklonális immunglobulin a recipiensek széru
mában, és hogy ezen H-Ig-ok megjelenése összefüggésbe 
hozható-e valamilyen klinikai jelenséggel, például GVHD- 
vel vagy fertőzéssel. 1999. március 1-jével bezárólag vé
geztük el 29, allogén csontvelő-átültetésben részesült CML— 
es beteg szérum IgM-, IgG- és IgA-szintjének, valamint 
az Ig-ok heterogenitásának vizsgálatát, illetve az értékek 
klinikai adatokkal való összevetését. A recipiensek a transz
plantáció előtt DBM-kondicionáló kezelést kaptak. Két 
betegben (Sz. G. és V. Cs.) -  az alapbetegség relapsusa 
miatt -  második csontvelő-átültetésre került sor. Ezek
ben az esetekben a második kondicionáló kezelés teljes- 
test-besugárzás/cyclophosphamid-kezelésből állt. E két 
beteg esetében adataink a második transzplantációra vo
natkoznak. Az utánkövetési idő átlag 1005 nap (82-2059 
nap között) volt. Az utánkövetési idő alatt négy beteg 
meghalt (3 férfi, 1 nő), további öt betegnél (3 férfi, 2 nő) 
pedig az alapbetegség relapsusa volt észlelhető.

Az IgM és IgG izotípusú immunglobulinok mennyisé
ge 2-3, illetve 6-8 hónappal az őssejtátültetés után általában 
normalizálódott a betegekben. A szérum IgG-szintekben 
időnként megfigyelhető jelentős, de átmeneti emelkedések 
és ingadozások az intravénás immunglobulin-szubszti
túció következményei, tehát nem függnek össze a beteg 
saját IgG-termelésével. A szérum IgA-szint a legtöbb be

tegben nem normalizálódott az utánkövetési idő alatt 
(részletesen 1. később az egyes betegek ismertetésénél: 2., 
3., 4. és 5. ábra).

A 29 recipiens közül 23-nak (79%) a szérumában for
dultak elő homogén Ig-ok. Homogén IgG-t minden eset
ben, homogén IgM-t két esetben (1 nő és 1 férfi), homogén 
IgA-t egyszer sem észleltünk. Monoklonális fehérjekép
zést mind a 23 betegnél találtunk, közülük 7 recipiens 
szérumából biklonális, 2 recipiens szérumából pedig oli
goklonális fehérjét tudtunk kimutatni. A vizsgált beteg
csoportban H-Ig-t -  az időbeli megjelenési mintázat sze
rint -  az alábbi megoszlásban detektáltunk:

-  egyszer, illetve igen rövid ideig (< 30 napig): 8 eset
ben (4 férfi és 4 nő);

-  egyhuzamban, de rövid ideig (> 30 napig < 180): 1 
recipiensnél (1 nő);

-  többször, rövid epizódokban (az egyes epizódok 
hossza < 180 nap): 8 beteg szérumában (6 férfi és 2 nő);

-  hosszabb időn keresztül, folyamatosan (> 180 nap): 
1 esetben (1 nő);

-  többször, epizódszerűen, ezek közül legalább egy
szer > 180 napig: 5 betegnél (4 férfi és 1 nő);

-  6 recipiensnél (3 férfi és 3 nő) nem tudtunk homo
gén fehérjét kimutatni.

A mono-, illetve oligoklonális fehérje a transzplantá
ció utáni 20. és 1750. nap között bármikor megjelenhe
tett, tartós perzisztálás esetén pedig akár több mint egy 
évig is kimutatható volt (1. ábra). A recipiensek jellem
zőit vizsgálva (kor, nem, donor), nem találtunk össze-

Utánkövetési idő, nap
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1. ábra: Homogén immunglobulinok megjelenése a DBM-protokollal kondicionált és allogén csontvelővel transzplantált CML-es 
betegek szérumában
Monoklonális INI l , biklonális és oligoklonális immunglobulin
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függést arra vonatkozóan, hogy a homogén fehérje m i
kor, mely betegek szérumában jelenik meg és mennyi 
ideig detektálható (1.1. táblázat és 1. ábra).

A következő kérdésünk az volt, hogy van-e olyan pro
vokáló tényező, amely a H-Ig-ok képződésének folyama
tát beindítja? Ezért a klinikai adatokból visszakerestük, 
hogy a recipiensekben milyen jelentős klinikai esemény 
-  akut GVHD vagy krónikus GVHD, CMV-reaktiváció, 
bakteriális szepszis és invazív gombainfekció -  követke
zett be az utánkövetés ideje alatt, illetve, hogy ezek közül 
melyek történtek a H-Ig első megjelenését megelőző 60 
napon belül. (Az eredményeket az 1. táblázatban foglal
tuk össze.) Ezen időszakban 8 esetben lépett fel a vizsgált 
események valamelyike, a recipiensek többségénél azon
ban nem találtunk olyan tényezőt, amely kiváltó okként 
szerepelhetett volna. A betegek szérum CRP-szintjének 
esetleges emelkedése(i) is mindig valamely súlyos fertő
zéssel és nem a H-Ig-ok megjelenésével függtek össze (az 
adatokat nem mutatjuk).

A továbbiakban a vizsgált betegek közül négynek az 
esetét mutatjuk be részletesen, amelyek szintén azt szem
léltetik, hogy a H-Ig-ok megjelenését semmiképpen sem 
lehet egyetlen meghatározó okra (GVHD, fertőzés stb.) 
visszavezetni:

B. U. A beteg CML-jét 1993 augusztusában diagnosztizálták; 
1994. október 11-én került sor allogén csontvelő-átültetésre, 
donora HLA-identikus lánytestvére volt. A transzplantáció több 
súlyos szövődmény árán vezetett az alapbetegség gyógyulásá
hoz. A +4.-tői a +24. napig ismeretien eredetű szeptikus láz lépett 
fel, amely antibiotikus, illetve a később bevezetett antimikotikus 
terápia hatására megszűnt. A +39.-tői a +59. napig ismételten 
láz jelentkezett, amely a leletek alapján CMV-reaktivációnak 
bizonyult, ennek megfelelő kezelést alkalmaztak. A +79. naptól 
a +85. napig újból szeptikus láz lépett fel. A +95. naptól kezdve 
magas láz mellett súlyos központi idegrendszeri szövődmény 
alakult ki, amely grand mal típusú görcsrohamokkal és egyre 
mélyülő, a dekortikációig fokozódó tudatzavarral járt, és a +169. 
napra klinikailag teljes mértékben gyógyult. Az etiológia tisztá
zatlan maradt, felmerült a vírusencephalitis, a toxikus leuko- 
encephalopathia és az immunvasculitis lehetősége is. Ezt köve
tően magas láz mellett akut bronchitisnek megfelelő kép alakult 
ki, a terápia hatására a panaszok a +190. napon megszűntek.

A +24. napon akut GVHD (IV°) kezdődött; a bevezetett 
immunszuppresszív terápia mellett a tünetek lassan javultak, a 
kórkép azonban igen extenzív krónikus GVHD-be ment át, 
ezért az immunszuppressziót tovább kellett folytatni. Az ezt

nap

2. ábra: B.U., DBM-protokollal kondicionált és allogén 
csontvelővel transzplantált CML-es beteg szérum IgM-, IgG- és 
IgA-szintjének változása a transzplantációt követően 
A nyilak a H-lg-ok megjelenését mutatják

követő két évben többször kórházi kezelésre került sor, akut gast
roenteritis, toxoplasmosis gyanúja, hypadrenia, sinusitis maxiUaris 
és krónikus tüdő GVHD miatt; ezután is gyakran fordultak elő 
gastrointestinalis és felső légúti panaszok.

Szérumában a homogén lg először csak átmenetileg jelent 
meg a +118., majd a +472. napon. A következő periódusban - a 
+598. és a +727. nap között -  váltakozva lehetett mono- és 
oligoklonális fehérjét kimutatni, ezután a +797. naptól a +832. 
napig ismét jelen volt a homogén fehérje a szérumban. Igen 
masszív, tartós monoklonális Ig-termelést detektáltunk a +986. 
és a +1543. nap között. Intravénás Ig-szubsztitúcióra a proto
koll szerint került sor -  a CMV-reaktiváció ideje alatt emelt 
adagban; az immunglobulin pótlását a 192. napig folytatták az 
alacsony gammaglobulin-szint miatt. A szérum IgM a +876. 
naptól, a szérum IgG a +986. naptól, a szérum IgA a +1503. 
naptól a normális tartományban volt (2. ábra).

M. J. A betegnél 1996 augusztusában diagnosztizáltak CML-t, 
majd 1997. október 14-én allogén csontvelő-átültetés történt, 
HLA-identikus lánytestvér donortól. A transzplantációt köve
tően a +26. napon enyhe akut GVHD (1°) alakult ki, amely 
szteroidkezelésre gyógyult. A +26. napon klinikai tünetekkel 
nem járó gyenge CMV-antigenaemia lépett fel és néhány alka
lommal a CMV-PCR is gyenge pozitivitást mutatott, a +77. nap 
után azonban már semmilyen kóros eltérést nem lehetett ész
lelni. A +76. napon húgyúti fertőzés jelentkezett, néhány alka
lommal kórokozó is kitenyészett a vizeletből. 1998 júliusában 
az alapbetegség citogenetikai, majd hematológiai relapsusa kö
vetkezett be. A terápiaként alkalmazott donor leukocyta-in- 
fúzió eredménytelen maradt.

nap

3. ábra: M.J., DBM-protokollal kondicionált és allogén 
csontvelővel transzplantált CML-es beteg szérum IgM-, IgG- és 
IgA-szintjének változása a transzplantációt követően 
A nyilak a H-lg-ok megjelenését mutatják. A keretben a beteg + 547. 
napi szérummintájának immunfixációs képét mutatjuk

A homogén lg többször rövid ideig jelent meg szérumában: 
a +130. napon, a +179. naptól a +214. napig monoklonális, a 
+431. és a +547. napon oligoklonális formában. A 3. ábrán jól 
látható a három halvány homogén csík az immunfixációs ké
pen, az IgG mellett a monoklonális IgM is megjelent. Intravé
nás Ig-szubsztitúcióban a protokollnak megfelelően, majd az 
akut GVHD kezelésére alkalmazott plusz immunszuppresszió 
és a CMV-antigenaemia miatt emelt dózisban részesült. A szé
rum IgG-szint a +100. nap után általában normális vagy kis
mértékben csökkent, a +547. napon magas volt. A szérum IgA 
és IgM a +503. naptól normalizálódott.

O. J. A betegnél 1996 októberében diagnosztizáltak CML-t és 
1997. november 11-én allogén csontvelő-átültetésre került sor 
HLA-identikus fiútestvér donortól. A transzplantáció szövőd
ményeként a +43. naptól kezdve akut GVHD (II0) lépett fel. Ezt 
követően a recipiens májfunkciója fokozatosan romlott és icte
rus alakult ki, amelynek hátterében az anamnézist is figye- 
lembevéve, hepatitis-B-reaktiváció állt. így a kiegészítő im
munszuppresszív terápiát csak a +54. napon vezették be,
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melyet a későbbiekben a tünetek javulásával párhuzamosan 
lassan építettünk le. A továbbra is fennálló tartós hasmenések 
hátterében Clostridium difficile kóroki szerepét erősítette meg 
a toxinvizsgálat. Székletéből több alkalommal Sacharomyces 
cerevisiae is kitenyészett. A +69. napon klinikai tünetek nélküli 
CMV-antigenaemia lépett fel, emiatt anti-CMV-kezelést kezd
tek. Otthonába bocsátása után a betegnél limitált krónikus 
GVHD fejlődött ki. A továbbiakban gyakran fordultak elő felső 
légúti és gastrointestinalis fertőzések.

A szérum Ig-vizsgálata során először a +62. napon volt ki
mutatható monoklonális lg (a 4. ábrán nyíllal jelöltük), amely 
tranziensnek bizonyult. A homogén fehérje ismét megjelent a 
+ 125. napon és azóta váltakozva mono-, illetve oligoklonális 
formában folyamatosan detektálható. Látható, hogy a csontve
lő-átültetés után a szérum Ig-szint tág tartományban mozgott. 
Intravénás immunglobulin adására eleinte hetente egyszer, majd 
az akut GVHD miatti plusz immunszuppresszió és a CMV-reak- 
tiváció miatt gyakrabban (naponta-másnaponta) és emelt dó
zisban került sor a +112. napig. Feltételezhetően ez okozta a 
+90-100. nap körüli nagymértékű IgG-szint-növekedést (4. ábra). 
A szérum IgG-szint a gammaglobulin-szubsztitúció után is nor
mális, időnként magas volt, a szérum IgA a +139. naptól, az 
IgM-szintje a +147. naptól normalizálódott.

P. M. A beteg CML-jét 1995 áprilisában ismerték fel, ezt követő
en 1996. február 6-án került sor allogén csontvelő-átültetésre, 
HLA-identikus lánytestvértől. Néhány napig tartó subfebrilis álla
pottól eltekintve, a transzplantáció szövődménymentesen zajlott le. 
Limitált krónikus GVHD alakult ki, amely az immunszuppresszív

O.J. 1997-99

4. ábra: O.J., DBM-protokollal kondicionált és allogén 
csontvelővel transzplantált CML-es beteg szérum IgM-, IgG- és 
IgA-szintjének változása a transzplantációt követően 
A nyilak a H-lg-ok megjelenését mutatják

5. ábra: P.M., DBM-protokollal kondicionált és allogén 
csontvelővel transzplantált CML-es beteg szérum IgM-, IgG- és 
IgA-szintjének változása a transzplantációt követően 
A nyíl a H-lg megjelenését mutatja

terápia hatására inaktiválódott - az immunszuppressziót 1997 
februárjában építettük le teljesen. Hosszabb távon a betegnél ab
normális nőgyógyászati vérzések, stomatitis infectiosa, fissura ani, 
pneumonia, toxoplasma-reaktiváció és enteralis salmonellosis, il
letve gyakori légúti és gastrointestinalis panaszok léptek fel.

Az utánkövetés ideje alatt szérumában egyszer lehetett csak 
homogén Ig-t detektálni (5. ábra): a +531. napon. A transzplantáció 
után a protokollnak megfelelően kapott intravénás immunglobu
lint, tartós hypogammaglobulinaemiájára való tekintettel azonban 
még három éven át időnkénti gammaglobulin-szubsztitúcióra volt 
szükség. Ezt követően a szérum IgG-szintje normalizálódott. A 
szérum IgM általában a normális tartományban mozgott, a szé
rum IgA azonban tartósan alacsony maradt.

Megbeszélés
Munkánkban 29, a hazánkban kifejlesztett DBM-kon- 
dicionálás (14,15,25) után allogén csontvelővel transzplan
tált betegben vizsgáltuk a H-Ig-ok előfordulását. Megál
lapítottuk, hogy rövidebb-hosszabb ideig tartó, átmeneti 
oligo- és/vagy monoklonális immunglobulin-termelés 23 
betegben figyelhető meg. A H-Ig-ok előfordulása tehát a 
DBM-kondicionálás után transzplantált betegekben is 
gyakori jelenség, azaz nem köthető valamilyen meghatáro
zott kondicionáló kezelés -  például a teljestest-besugárzás 
-  alkalmazásához. Mivel mind a 29 recipiens alapbetegsége 
CML volt, a H-Ig(-ok) megjelenése a szérummintákban 
nem utalhat az alapbetegség relapsusára. Az utánkövetési 
időszakban poszttranszplantációs lymphoproliferativ be
tegség (PTLD), illetve szekunder lymphoma (11, 23, 24) 
nem fordult elő a betegekben, így kizárható, hogy a meg
figyelt H-Ig-okat malignus B-sejt-klón(ok) termelnék.

Az ilyen -  ismeretlen eredetű -  H-Ig-ok megjelenését 
a transzplantált betegek szérumában sokféleképpen pró
bálták már magyarázni. Számos szerző feltételezte, hogy 
a jelenség az immunválaszt szabályozó (segítő) T-sejtek 
regenerációjának zavarára, illetve lassúságára vezethető 
vissza (18,22, 31). A korai állatkísérletek valóban ezt lát
szottak igazolni, hiszen thymus-irtott egerekben őssejt
átültetés után gyakrabban fordulnak elő H-Ig-ok, mint 
normális thymussal rendelkező állatokban (19). A mű
ködőképes thymus és/vagy a CD4 pozitív T-sejtek hiánya 
azonban nem lehet elsődleges ok, hiszen a H-Ig-ok gyer
mekkorú -  azaz működő thymussal rendelkező -  csont- 
velő-transzplantált recipiensekben is igen gyakoriak (7). 
Mitus és mtsai (20) az immunrendszer őssejtátültetés 
utáni regenerációját gátló akut és/vagy krónikus GVHD- 
ben (6, 30) vélték megtalálni a H-Ig-ok keletkezésének 
okát, csakhogy ezek a fehérjék a szingén és az autológ 
grafttal transzplantált betegekben is előfordulnak (20, 31, 
36). Az EBV, a CMV és más kórokozók mono/oligoklonális 
ellenanyag-termelést indukáló szerepe szintén felmerült 
magyarázatként, de igazolni ezt sem sikerült (5,11). Saját 
eredményeink szerint a H-Ig-ok megjelenése a betegek 
szérumában nem köthető egyértelműen sem az akut és/vagy 
krónikus GVHD kialakulásához, CMV-, EBV- vagy más 
gyakori vírus-, gomba- és baktériumfertőzéshez (1. táb
lázat).

Hasonló H-Ig-okat csak nagyon idős emberek és im
munhiányos gyermekek szérumában lehet kimutatni (4, 
16, 19, 29). Ugyanakkor az immunglobulin-nehézlánc 
variábilis gének felhasználásának és a harmadik hipervariá- 
bilis régió nukleotid szekvenciájának az összehasonlító 
vizsgálata, azt igazolta, hogy a rendelkezésre álló B-sejt
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(és ellenanyag)-repertoár m inden csontvelő-transzplan- 
tált betegben oligoklonális (10, 21, 27, 32, 35). Ezt az 
oligoklonális repertoárt valószínűleg bármilyen antigén- 
stimulus könnyen kibillenti az egyensúlyából és ilyenkor 
jelennek meg a betegek szérumában -  látszólag teljesen 
véletlenszerűen -  az immunokémiai módszerekkel is ki
mutatható H-Ig-ok. Mindenesetre a B-sejt-repertoár in- 
stabilitása, arra (is) utal, hogy a transzplantált betegekben 
nem alakul ki olyan -  idiotípus -  anti-idiotípus kölcsön
hatásokon alapuló -  centrális immunrendszer, mint a 
foetusban, illetve az újszülöttekben (2, 3, 33, 34). Az 
őssejtátültetés utáni B-sejt-regeneráció tehát semmikép
pen sem az ontogenezis korai szakaszára jellemző B- 
sejt-fejlődés megismétlődése.

Konklúzió
A csontvelő-transzplantációt követően tehát átmenetileg egy 
olyan korlátozott diverzitású, oligoklonális B-lympho- 
cyta-repertoár alakul ki a recipiensekben, amely sem az 
ontogenezis korai szakaszában, sem egészséges gyerme
kekben és felnőttekben nem -  legfeljebb nagyon idős 
emberekben és kísérleti állatokban (16, 29) -  fordul elő. 
Ennek legfőbb veszélye, hogy fertőző megbetegedés ese
tén a beteg specifikus antitestválasza is korlátozott, azaz 
számos kórokozóval szemben hatástalan lesz. A B-sejt-reper
toár beszűkülése így nagyban hozzájárul az őssejtátülte
téseket követő tartós immunhiányos állapot kialakulásához.

Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA (T030205), az ETT 
(092/1998 és 389/1999) támogatta.
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Intraabdominalis sclerotisáló panniculitis -  
malignitást utánozni képes myofibroblast-proliferáció
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Az intraabdominalis sclerotisáló panniculitis a hasüregi 
zsírszövet ismeretlen eredetű fibroinflammatoricus el
változása. A szerzők közleményükben 4 különböző klinikai 
manifesztációjú (Neust okozó heges mesenterialis reak
ció, vastagbélrák transmuralis terjedését, illetve intra- 
peritonealis metasztázisát utánozó laesio és colitis ulce
rosa melletti véletlen melléklelet) másodlagos, azaz egyéb 
bélelváltozás vagy etiológiai tényezők mellett észlelt ese
tet mutatnak be és összefoglalják az elváltozás jellemzőit 
az irodalom áttekintése alapján. A kórképet orsósejtes 
proliferáció, fibrosis (sclerosis), krónikus gyulladás, zsír- 
necrosis jellemzi. Immunhisztokémiai vizsgálataik alap
ján az orsósejtek myofibroblastoknak felelnek meg és 
ezek, sok más, de nem minden myofibroblast-laesióval 
analóg módon CD-34 negatívak. Az elváltozás jelentősé
gét talán az adja meg, hogy a legritkább esetben sikerül 
a helyes diagnózist felállítani a hasüreg megnyitása és 
egyes bélszakaszok eltávolítása nélkül, holott a betegség 
csak bélelzáródás esetén indokolna sebészi megoldást. 
Vélhetően a másodlagos esetek, a laesio ismeretében 
nem is annyira ritkák, annak ellenére, hogy a primer, 
egyéb kórképekkel, vagy etiológiai ágensekkel összefüg
gésbe nem hozható esetek csak kis százalékban fordul
nak elő a napi gyakorlatban. Véleményük szerint mind a 
primer, mind a szekunder esetek a zsírszövetet ért noxára 
adott válaszként értelmezendők, csak az előbbieknél a 
noxa mibenléte marad rejtett.

Kulcsszavak: retractilis mesenteritis, mesenterialis lipodystro- 
phia, intraabdominalis nodularis panniculitis, mesenterium

Az intraabdominalis sclerotisáló panniculitis (IASP) a 
hasüregben található zsírszövet, elsősorban a mesente
rium vagy a mesocolon fibroinflammatoricus elváltozá
sa, amely nemritkán tumort utánozhat. Attól függően, 
hogy egyéb vele esetlegesen összefüggésbe hozható be
tegséggel társul-e vagy sem, másodlagos vagy elsődleges 
IASP-t különböztethetünk meg. A megtévesztő klinikai 
képre való tekintettel 4 eset rövid, lényegre törő ismertetése 
után összefoglaljuk a kórképpel kapcsolatos ismereteinket.

R ö v i d í té s e k :  IASP = intraabdominalis sclerotisáló panniculitis

Intraabdominal sclerosing panniculitis -  a myofibro
blast proliferation that can mimic malignancy. Intra
abdominal sclerosing panniculitis is a fibroinflammatory 
lesion of the intraabdominal fat tissue of unknown ori
gin. The authors report 4 secondary cases, tha t were as
sociated with other kind of intestinal pathology. The 
cases had different clinical manifestation (mesenterial 
sclerosis leading to  bowel obstruction, lesion simulating 
transmural spread or peritoneal metastasis of colorectal 
carcinoma, and chance finding associated with ulcer
ative colitis). They review the literature and summarize 
the features of the reactive process characterized by a 
spindle cell proliferation, fibrosis (sclerosis), chronic in
flammatory infiltrate and fat necrosis. The immunohisto- 
chemical staining pattern of spindle cells favors a 
myofibroblastic origin. These cells, like cells of many 
other, but not all myofibroblastic lesions are CD-34 neg
ative. The significance of recognizing the lesion as such 
is highlighted by the fact that the correct diagnosis has 
been seldom made without excision of the involved 
bowel segment. Theoretically surgical excision should be 
reserved for cases with bowel obstruction, or underlying 
pathology requiring this intervention. They believe that 
with awareness of the lesion secondary cases are not as 
rare as previously thought, although primary cases (those 
not associated with other intestinal pathology or specific 
etiologic agents) are only rarely encountered in everyday 
practice. They share the view that both primary and sec
ondary cases are reactions to noxious agents, but this 
agent is unknown in primary cases.

Key words: retractile mesenteritis, mesenterial lipodystrophy, 
intraabdominal nodular panniculitis, mesenterium

Anyag és módszer
Az ismertetett esetek szövettani vizsgálatát a szerzők egyike vé
gezte a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Patológi
ai Osztályán és közös vonásaik alapján emelte ki őket. Ennek 
megfelelően az esetszám nem tükrözi az elváltozás gyakorisá
gát. A műtéti preparátumok 7%-os pufferolt formaiinban való 
rögzítése után, szokványos szövettani feldolgozás és vizsgálat 
történt haematoxylin-eosin festéssel. Később a paraffinba ágya
zott blokkok metszetein immunhisztokémiai vizsgálatot is vé
geztünk simaizom-actin, desmin, vimentin, CD-68 és CD-34 
ellenanyagokkal; utóbbi reakciókat az Országos Onkológiai In
tézet Patológiai Osztályán végezték.
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Esetismertetések
1. eset
43 éves férfi. Anamnéziséből foglalkozása (ejtőernyős), valamint a 
bélelzáródás miatti műtétet két héttel megelőzően acut appendicitis 
miatt végzett appendectomia emelendő ki. A beteg ileus miatt ke
rült reoperációra. A bélelzáródás miatt, vélhetően a lokalizáció 
alapján Crohn-betegség klinikai diagnózisával jobb oldali hemico- 
lectomiát végeztek. Az eltávolított terminális ileum, coecum és co
lon ascendens anyagában az ileocoecalis szájadék környezetében a 
bélfal jelentős, 1,5 cm-es megvastagodása mutatkozott mind a vé
kony-, mind a vastagbél részéről. A nyálkahártyái rész mind mak
roszkóposán, mind mikroszkóposán ép volt. A subserosus rétegre 
korlátozódó elváltozást viszonylag sejtszegény és rostdús kötőszö
veti sövények jellemezték, tompa végű orsósejtekkel (1. ábra). A sö
vények között szabályos zsírszövet, illetve lipofág sejtek, idegentest 
típusú óriássejtek és kisfokú, dominálóan lymphocytás mononuk
leáris lobsejtes beszűrődés mutatkozott. Kis számban hemoszide- 
rin-tartalmú makrofágokat is azonosítottunk a mintában. A beteg 
3,5 éves követés után jól van.

2. eset
70 éves férfi. Étvágytalanság, 10-15 kg-os fogyás miatti kivizsgálása 
során derült fény vastagbéldaganatára. A colon sigmoideum bi- 
opsziával igazolt adenocarcinomája miatt 28 cm-es bélszakasz ke
rült eltávolításra. A daganat exophyticus növekedést mutatott és a 
tőle orálisán eső bélszakasz jelentős tágulatát figyeltük meg. Mak
roszkóposán a daganat a subserosus réteget is beszűrte. Ezzel szem
ben mikroszkóposán a jól differenciált, mirigyképző tumor a tunica 
muscularis mucosaet éppen hogy áttörte, és a submucosus zsírszö
vetet felszínesen mfiltrálta. A 24 vizsgált nyirokcsomó egyike sem

1. ábra: Intraabdominalis sclerotisáló panniculitis 
Myofibroblastokat tartalmazó kötőszövetes sövények osztják rekeszekre 
a subserosus zsírszövetet (HE; objektív X10; eredeti nagyítás X32)

2. ábra: Intraabdominalis sclerotisáló panniculitis 
Myofibroblastok (középen), habos histiocyták (jobbról) és lymphocyták 
neutrophil granulocytákkal (balról) (HE; objektív X10; eredeti nagyítás X32)

mutatott áttétet (pTlpNOMO, Dukes A). Ugyanakkor a subserosus 
réteget heges, kötőszövetes, orsósejteket tartalmazó sövények osz
tották rekeszekre és ezek mellett nyiroktüsző-képződéssel is járó, 
dominálóan lymphocytás mononukleáris infiltráció mutatkozott. 
Gócosan zsírnecrosist is észleltünk, környezetében nagyobb számú 
neutrophil granulocytával (2. ábra). Utóbbi elváltozás lényegében 
melléklelet volt, mely a makroszkópos észleléskor azonban a daga
nat kiterjedésének túlértékeléséhez vezetett. A panniculitisre emlé
keztető fibroinflammatoricus elváltozás miatt felvetettük sziszté
más betegség lehetőségét is, erre azonban semmi nem utalt.

3. eset
74 éves férfi. Étvágytalanság, fogyás és véres székletürítés indokolta 
vizsgálatát. Kolonoszkópiával és biopsziával igazolt, rosszul diffe
renciált colon descendens adenocarcinoma miatt 38 cm-es bélsza
kaszt távolítottak el. A tumor mind makroszkóposán, mind mikro
szkóposán áttörte a bél izomfalát és 10 eltávolított és azonosított 
nyirokcsomó egyikében sem észleltünk áttétet (pT3pN0M0, Dukes 
B). A daganat bázisánál, a mesocolonban egy 2 cm átmérőjű, szür
késsárga nodularis térimé mutatkozott a preparátum felvágásakor; 
ennek morfológiája megegyezett a műtét során metasztázis gyanú
jával eltávok'tott mesenterialis, 1 cm átmérőjű gócéval. Ezekben a 
gócokban daganatszövet nem volt, ellenben orsósejtes proliferációt 
azonosítottunk, a korábbi eseteknél leírt bpofág sejtek, mononuk
leáris lobsejtek és a tumor körüli gócban nagyobb számú neutro
phil granulocyta kíséretében. A szövettani vizsgálat tehát meta- 
sztázist nem igazolt (a későbbi képalkotó vizsgálatok szintén 
negatív eredményt adtak) és két gócú IASP-t azonosítottunk.

4. eset
32 éves nő. Közel egy éve véres, nyákos székletürítés kapcsán kór- 
ismézett idiopathiás gyulladásos bélbetegség és alapbetegségének 
konzervatív kezelése melletti cachectizálódás, majd mechanikus 
bélelzáródás miatti exploráció emelendő ki anamnéziséből. Az 
exploráció során a beteg elesett állapotára való tekintettel palliativ 
céllal ileosigmoidostomiát készítettek, de észlelték a colon 
transversum flexura lienabs felé eső részének falmegvastagodását, 
amely alapján klinikailag felmerült a malignus tumor lehetősége 
is. Két hónappal később, a beteg általános állapotának javulását 
követően, subtotalis colectomia történt. A 60 cm hosszú, reszekált 
vastagbélrészlet nyálkahártyájában a distalis rész felől oralis 
irányban enyhülő, colitis ulcerosára jellemző elváltozásokat (fel
színes fekélyek, pseudopolypok) észleltünk. Mikroszkóposán a 
folyamat krónikus jellegéből adódó architekturális torzulások 
mellett Paneth-sejtes metaplasia és cryptaabscessusok mutatkoz
tak. Aktivitási jelek a középső és attól proximalisabb területeken 
nem voltak, de a középső (colon transversumnak megfelelő) terü
leten subserosusan orsósejtes kötőszövet felszaporodását figyel
tük meg nyiroksejt-aggregátumokkal. Mivel a colitis ulcerosa jel
legzetesen nem transmuralis gyulladás és jelen esetben is csak a 
submucosus réteg egy részét érintette, a fibroinflammatoricus fo
lyamatot közvetlen reakcióval nehéz lenne magyarázni.

Eredmények
A konvencionális hisztológiai vizsgálat eredményeit az esetis
mertetések során bemutattuk. Az immunhisztokémiai vizsgá
lattal a zsírszövet fibroinflammatoricus elváltozásában elszór
tan vagy kisebb csoportokban histiocytákat igazoltunk a CD-68 
reakció pozitivitásával. Az orsósejtek festődési profilját az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat: Az orsósejtek (myofibroblastok) immunfestődési 
profilja az egyes esetekben

Eset Simaizom-actin Desmin Vimentin CD34

1. +++D _ +F
2. +++D - +G
3. +++D +++D ++F
4. +++D - +++D

D = diffúz, egységes festődés; F = fokális (>25% és <75%) festődés;
G = gócos (<25%) festődés; +, ++, +++: gyenge, közepes, erős pozitivitás
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Megbeszélés
Az IASP a hasüreg kóros elváltozásainak differenciáldi
agnosztikájában viszonylag ritkán szóba jövő eltérés. Gya
koriságának megítélését nehézzé teszi, hogy hasonló meg
jelenésű és vélhetően azonos laesiókat az irodalomban 
más és más névvel illetnek; a terminológiában a retractilis 
vagy sclerotisáló vagy liposcleroticus, esetleg xanthogra- 
nulomatosus mesenteritis, mesenterialis Weber-Christian 
betegség, mesenterialis lipogranuloma vagy lipodystrophia 
(nodularis), mesenterialis vagy intraabdominalis panni
culitis egyaránt szerepelnek. Ezen kórképek egymáshoz 
való viszonya némileg még bizonytalan, de a klinikai és 
szövettani kép alapján az a legvalószínűbb, hogy egy be
tegség különböző elnevezéseiről van szó (2,4, 7). A 3 leg
gyakoribb elnevezés a sclerotisáló mesenteritis, a mesen
terialis panniculitis és a mesenterialis lipodystrophia, 
mely elnevezéseket a domináló szövettani jelenség (fib
rosis, gyulladás, zsírkrózis) alapján elvileg alternatívan 
lehetne használni, de a leginkább következetesen jelenlé
vő komponens alapján egyes szerzők a sclerotisáló 
mesenteritist javasolják (4, 13). Az elnevezések túlbur
jánzása ellenére is helytelennek tartjuk a „mesenterialis” 
jelzőt, hiszen az esetek egy része a mesocolonban, esetleg 
a csepleszben vagy a peripancreaticus zsírszövetben ala
kul ki, amit az intraabdominalis jelzővel hitelesebben tu
dunk jellemezni. A zsírszövet hegesedő gyulladását pe
dig, véleményünk szerint, a sclerotisáló panniculitis írja 
le a legjobban. Fentiek miatt döntöttünk az új, de a kör
folyamat morfológiai lényegét jobban megragadó elne
vezés kialakítása mellett.

Az Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) 23 év
nyi anyagában 84 ilyen primer elváltozást azonosítottak, 
ezek közül 63-at a periódus második felében (4). Egy dán 
tanulmány 3 kórház anyagában 3,5 év alatt 11 esetet azo
nosított, de ezek közül 9 másodlagos volt, és a szerző 
megállapította, hogy leggyakrabban adenocarcinomához 
vagy diverticulitishez társulhat az elváltozás (2). A gya
koriságot csak az idézett közlemények alapján becsül
hetjük meg, hiszen, ahogy az előzőekben is említettük, 
eseteink száma erre nem alkalmas. Figyelembevéve, hogy 
az első esetet 1996-ban, a többit pedig 4 hónap alatt ész
leltük, valószínűnek tűnik, hogy a jelenség megismerése 
révén gyakoribbá válhat a kórismézése is, bár vélhetően 
a primer elváltozások ezek után sem lesznek gyakoriak. 
Eseteink mindegyike a másodlagos elváltozás kategóriá
ba sorolható. Az irodalom alapján a kórfolyamat férfiak
ban és későbbi felnőttkorban gyakoribb (1, 2), aminek 
eseteink sem mondanak ellent.

A kórkép etiológiája ismeretlen, de a másodlagos ese
tek carcinomához, diverticulitishez (2), a bél egyéb gyul
ladásos betegségeihez (például 4. esetünk), traumához 
(15) társulhatnak. Ezek alapján a legkézenfekvőbb azt 
feltételezni, hogy a zsírszövetet érő különböző károsító 
tényezőkre adott válaszreakcióról van szó, akkor is, ha a 
károsító hatás pontos mibenléte, hatásmechanizmusa ez 
ideig ismeretlen maradt (2, 13). Ugyancsak felmerül an
nak lehetősége, hogy az elváltozás hátterében valamelyik 
növekedési faktor is szerepet játszhat, ami alapján a má
sodlagos laesiók paraneoplasticus, parainflammatoricus 
reakciót is képviselhetnek, de erre vonatkozó adatokat 
nem találtunk az irodalomban és a jelenség vizsgálata 
sem állt módunkban.

Az IASP jelentőségét az adja, hogy változatos klinikai 
képek formájában, m int például malignoma, ileus, akut 
has, aspecifikus gastrointestinalis vagy általános tünetek 
(3, 11, 14, 16) manifesztálódhat és természetesen lehet 
tünetmentes is. A legritkább esetben helyes a klinikai di
agnózis, ami miatt leggyakrabban sebészi beavatkozás 
történik, holott, úgy tűnik, hogy a kórfolyamat jó prog- 
nózisú, konzervatívan kezelhető, hacsak nem  jön létre 
bélelzáródás (8,10,16). Bár szinte mindig laparotomia és 
reszekció révén kerül felismerésre a kórfolyamat, né
hány esetben a diagnózist képalkotók is sugallhatják (5, 
9). A túl radikális műtéti megoldás elkerülésében pre- 
operatív kolonoszkópia, irrigoszkópia, esetleg ascites- 
citológia, intraoperativ fagyasztás is szerepet kaphat (16).

A klinikai buktatók elkerülésében lényeges lehet a 
makroszkópos megjelenés ismerete: a laesio soliter no- 
dulus, multiplex göb vagy a subserosus zsírszövet diffúz 
megvastagodása formájában jelentkezhet. A hagyomá
nyos fénymikroszkópos jellemzők a kötőszöveti rostok
kal összefüggő orsósejtes proliferáció, krónikus gyulladás, 
zsírnekrozis, helyenként kórokozómentes gennysejtes be- 
szűrődés. Az immunhisztokémiai festődési profil alapján 
(actin vagy desmin és vimentin) megállapítható, hogy az 
orsósejtek myofibroblastok, így ez az elváltozás is szapo
rítja a különböző myofibroblast-proliferációk körét. Te
kintettel arra, hogy egyes myofibroblast-daganatokban, 
illetve daganatszerű laesiókban (például pseudoangio- 
matosus stromalis hyperplasia emlőben, szoliter fibrosus 
tumor) leírták ezen sejtek CD-34 pozitivitását (6,12) és a 
myofibroblastos kórfolyamatok CD-34 immunfestődése 
nem teljesen ismert (C. Fisher: Tumors and pseudotu
mors of the myofibroblast. XXII International Congress of 
the IAP, Nice, 1998. október 18-23. Symposia, 266-304.), 
megvizsgáltuk az IASP-t is ezen ellenanyaggal, és negatív 
eredményt kaptunk mind a négy esetünkben, ami a leg
több myofibroblastos laesióban megszokott.

A szövettani differenciáldiagnosztikában számos el
változást számításba kell venni. A mesenterialis (intra
abdominalis) fibromatosis (más néven: desmoid tumor) 
esetében a gyulladás és a zsírkrózis nem jellemző, a 
fibrosis a tunica muscularis propriába is beterjed. Az 
idiopathiás retroperitonealis fibromatosistól (Ormond- 
kór) szövettanilag aligha lehet elkülöníteni az IASP-t, az 
elkülönítésben a klinikai manifesztáció és lokalizáció le
het valamelyest segítségünkre, de a két kórkép viszonya 
ez ideig tisztázatlan (4). Az inflammatoricus pseudo- 
tumort klinikailag az általában fiatalabb életkor, a leukocy
tosis, fokozott süllyedés, anaemia fellépése, szövetta
nilag a gyulladásos infiltrátum plazmasejt-dominanciája 
segíthet megkülönböztetni (4, 7). A W hipple-kór (intes
tinalis lipodystrophia) a lipofág sejtek PAS-negativitása 
alapján zárható ki. Tekintettel arra, hogy az AFIP-soro- 
zatban 12 esetet először sarcomának minősítettek (4) -  
annak ellenére, hogy eseteink szövettani képe nem vetette fel 
ezen kórképek lehetőségét -  a folyamatot liposarcomától 
és inflammatoricus fibrosarcomától is fontos elkülöníteni. 
A liposarcoma cellulárisabb, sejtjei atípusosabbak, ér- 
proliferáció kíséri és ritkán fordul elő a mesenteriumban. 
Az inflammatoricus fibrosarcoma szintén cellulárisabb, 
kevésbé scleroticus, jelentősebb gyulladás és atípia társul 
hozzá (4).

Eseteink bemutatásával a nem gyakori elváltozás meg
jelenésének spektrumát próbáltuk szemléltetni, kibővít
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ve saját megfigyeléseinket mások munkájával, hogy ezál
tal is megismertessük az intraabdominalis sclerotisáló 
panniculitisszel klinikus és diagnoszta kollegáinkat.

Köszönetnyilvánítás: Készült a Magyar Tudományos Akadé
mia Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával (Cserni Gá
bor dr.). Köszönet illeti Molnár Lajosnét (Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza) és Gáspár Katalint (Országos Onko
lógiai Intézet) az immunhisztokémiai reakciók kivitelezéséért, 
valamint Abonyi Szilviát, dr. Papp Ferencnét és Ritka 
Józsefnét, a Bács-Kiskun Megyei Kórház orvosi könyvtárának 
dolgozóit, az irodalom hozzáférhetővé tételéért.
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EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK

Hyperinsulinaemiás egyének plazma 
homociszteinszintje

•  •  1 /  / • • t  2Jermendy György dr., Hídvégi Tibor dr. és Hetyési Katalin dr.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, III. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető: Jermendy György dr.) 
Petz Aladár Kórház, Győr, IV. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető: Hídvégi Tibor dr.)1 
Központi Laboratórium (osztályvezető: Hetyési Katalin dr.)2

A szerzők a metabolikus szindróma klinikai jellegzetessé
geit megismerendő szűrővizsgálat keretén belül hyper- 
insulinaemiásnak bizonyult (éhomi inzulin > 15 pU/ml 
és/vagy postprandialis [75 g glükózterhelés után 120 
perc] inzulin > 45jUU/ml) középkorú (életkor: 40-60 év) 
egyénekben (n = 91; férfi/nő: 38/53; életkor: x±SD 47,6 
± 4,3 év; testtömeg index: 34,6 ± 4,9 kg/m2; derék-csípő 
hányados 0,92 ± 0,07; vérnyomás 146 ± 16/87 ± 9 
Hgmm; éhomi inzulin: 24,2 ± 11,3 pU/ml; postprandialis 
inzulin 125,5 ± 103,8 pU/ml, szérum-LDL-koleszterin: 
3,73 ± 1,09 mmol/l, HDL-koleszterin: 1,12 ±0,30mmol/l, 
triglicerid: 2,97 ± 2,38 mmol/l, húgysav279 ± 79/jmol/l) 
megmérték a plazma homociszteinszintjét s meghatá
rozták a homocisztein-anyagcserében szerepet játszó szé- 
rum-B12-vitamin és -folsav értékét is. Az adatokat normális 
glükóztoleranciájú (n = 47), csökkent glükóztoleranciájú 
(n = 24) és a terheléssel diabetesesnek bizonyult (n = 
20) egyének alcsoportjaiban külön-külön értékelték. A 
laboratóriumi normális értéket 47 egészséges egyén (kont
rollcsoport, életkor: 45,0 ± 7,8 év; férfi/nő: 19/28) vizsgá
latával állapították meg. A hyperinsulinaemiás egyének 
és a kontrollcsoport plazma-homociszteinszintje (9,28 ± 
3,81 pmol/l vs. 9,63 ± 2,70 pmol/l), folsavszintje (8,5 ±
5,9 ng/ml vs. 7,5 ± 2,1 ng/ml) és B12-vitaminszintje (423 
± 141 pg/ml vs. 356 ± 121 pg/ml) nem különbözött ér
demben egymástól. A hyperinsulinaemiás férfiak (n = 
38) plazma-homociszteinszintje számottevően (p < 0,001) 
magasabb (11,34 ± 4,72 pmol/l) volt, mint a hyperinsulina
emiás nők(n = 53) értéke (7,86 ± 2,13/umol/l). A plazma 
homocisztein-, folsav- és B12-vitamin-szintje érdemben 
nem különbözött egymástól (p > 0,05) a hyperinsu
linaemiás egyének glükóztolerancia szerinti alcsoportjai
ban. A normális tartomány felső határát meghaladó 
(>12,45 pmol/l) plazma-homociszteinszintet közel azonos 
gyakorisággal találtak a kontrollcsoportban (4/47 = 8,5%) 
és a hyperinsulinaemiás egyének csoportjában (10/91 = 
10,9%). A hyperinsulinaemiás egyének (n = 91) plazma- 
homocisztein-értékei és az életkor között gyenge (r = 
0,222; p < 0,05), a plazma-homocisztein- és szérum- 
kreatinin értékek között szorosabb (r = 0,658; p < 
0,001) korrelációt lehetett igazolni. Hyperinsulinaemiás, 
metabolikus szindróma jellegzetességeit mutató közép
korú egyének plazmájának összhomocisztein-szintje a 
glükózintolerancia stádiumától független, s átlagértéke 
a normális tartományba esik. A metabolikus szindróma 
kórfejlődésének korai stádiumában a plazma-homocisz- 
teinszintnek csak alárendelt szerep tulajdonítható az athe
rosclerosis kialakulásának összetett patomechanizmusában.

Kulcsszavak: metabolikus szindróma, hyperinsulinismus, athe- 
roslerosis, diabetes mellitus, homocisztein

Plasma homocysteine levels in hyperinsulinaemic sub
jects. In order to evaluate the clinical characteristics of 
metabolic syndrome, a screening procedure was per
formed and in a cohort of middle-aged (40-60 years) 
hyperinsulinaemic (fasting plasma insulin > 15 /uU/ml) 
and/or postprandial [120 min after 75 g glucose load] in
sulin > 45/uU/ml) subjects (n = 91; men/women: 38/53; 
age x± SD 47.6 ± 4.3 years; body mass index: 34.6 ±
4.9 kg/m2; waist-hip ratio: 0.92 ± 0.07; actual blood 
pressure 146 ± 16/87 ± 9 mmHg; fasting insulin: 24.2 ± 
11.3 juU/ml; postprandial insulin 125.5 ± 103.8/uU/ml; 
serum LDL-cholesterol: 3.73 ± 1.09 mmol/l; HDL-cho- 
lesterol: 1.12 ± 0.30 mmol/l; triglycerides: 2.97 ± 2.38 
mmol/l; uric acid 279 ± 79/tmol/l) plasma fasting homo
cysteine, vitamin B12 and folic acid levels were simulta
neously determined. The values were separately evalu
ated according to the stages of glucose tolerance 
(normal glucose tolerance [n = 47]; impaired glucose 
tolerance [n = 24] and diabetes mellitus [n = 20]). Labo
ratory normal values were determined in 47 healthy sub
jects (control group, age: 45.0 ± 7.8 years, men/women: 
19/28). There was no significant difference between 
hyperinsulinaemic and control subjects regarding plasma 
homocysteine (9.28 ± 3.81 /jmol/l vs. 9.63 ± 2.70 /Jmol/I), 
folic acid (8.5 ± 5.9 ng/ml vs. 7.5 ± 2.1 ng/ml) and vitamin 
B12 levels (423 ± 141 pg/ml vs. 356 ±121 pg/ml). Plasma 
homocysteine levels were significantly (p < 0.001) higher 
in hyperinsulinaemic men than women (11.34 ± 4.72 
pmol/l [n = 38] vs. 7.86 ± 2.13 pmol/l [n = 53]). There 
was no significant difference between subgroups classi
fied according to the stages of glucose tolerance in 
hyperinsulinaemic groups. Plasma homocysteine values 
exceeding the upper limit of normal range (> 12.45 
pmol/l) were detected at a similar prevalence rate in cont
rol (4/47 = 8.5%) and in hyperinsulinaemic subjects 
(10/91 =10.9%). A weak but statistically significant cor
relation was found between plasma homocysteine values 
and age of subjects (r = 0.222; p < 0.05) whereas a 
stronger correlation was documented between plasma 
homocysteine and serum creatinine values (r = 0.658; 
p <0.001) in hyperinsulinaemic groups (n = 91). Plasma 
homocysteine values independently from the stages of 
glucose tolerance are not elevated in hyperinsulinaemic 
subjects. Hyperhomocysteinaemia is not a characteristic 
feature of hyperinsulinism suggesting that plasma homo
cysteine levels are of no considerable importance in the 
complex pathomechanism of atherosclerosis at early 
stages of metabolic syndrome.

Keywords: metabolic syndrome, hyperinsulinism, atherosclero
sis, diabetes mellitus, homocysteine
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A cardiovascularis megbetegedések epidemiológiája, kli- 
nikuma és a megelőzés lehetőségeinek feltárása világszerte 
az érdeklődés előterében áll. Magyarország epidemioló
giai adatai az elmúlt három évtizedben aggodalomra okot 
adó módon változtak a cardiovascularis megbetegedé
sek, elsősorban az ischaemiás szívbetegség vonatkozásá
ban (29). Számos más kórok mellett a 2-es típusú dia
betes mellhúsnak is nagy jelentőség tulajdonítható e téren, 
egyrészt a növekvő beteglétszám, másrészt 2-es típusú 
diabetes jól ismert macroangiopathiás szövődményei
nek gyakorisága miatt.

A 2-es típusú diabetes mellitus kórfejlődését manap
ság a metabolikus szindróma koncepciója szerint értel
mezzük (12). Az elmélet szerint a jól ismert, s régebben is 
egyértelműen leírt cardiovascularis kockázati tényezők 
(hypertonia, atherogen dyslipidaemia, glükózintolerancia, 
abdominalis típusú elhízás) hátterében végső soron in
zulinrezisztencia és következményes hyperinsulinismus 
húzódik meg. A 2-es típusú diabetes kialakulása során 
egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a csökkent glü
kóztoleranciának, hiszen dokumentált, hogy ezt az álla
potot nem helyes ártalmatlan, enyhe anyagcserezavar
ként értelmezni, hanem az ebben a stádiumban is igazolt, 
fokozott cardiovascularis kockázat miatt az anyagcsere- 
zavar ezen stádiuma is komoly figyelmet érdemel. Nyil
vánvaló azonban az, hogy a kórfejlődés kezdetén lévő, 
normális szénhidrát-anyagcseréjű vagy enyhe szénhidrát
anyagcserezavarral rendelkező, de a metabolikus szind
róma jellegzetességeit hordozó egyének azonosítása és klini
kai jellegzetességeinek megismerése vezethet el a cardio
vascularis kockázat teljes spektrumának megértéséhez.

A metabolikus szindrómával kapcsolatos kísérletes és 
klinikai megfigyelések alapján napjainkban egyre több 
eltérést (hyperuricaemia, hyperfibrinogenaemia, növe
kedett plazminogén-inhibitor-aktivátor-1-szint, micro
albuminuria) sorolnak a szindróma jellegzetességei, s 
így az akcelerált atherosclerosis kockázati tényezői közé 
(13). Legújabban a hyperhomocysteinaemia került az ér
deklődés előterébe, miután az egyre bővülő ismeretek 
alapján ma már elfogadott, hogy a hyperhomocystein
aemia a cardiovascularis megbetegedések önálló kocká
zati tényezője (22). Kevés adat áll azonban rendelkezésre 
a plazma-homociszteinszint alakulásáról a 2-es típusú 
diabetes kórfejlődésének kezdeti stádiumában. E vonat
kozásban szűrővizsgálattal felismert, a metabolikus szind
róma jellegzetességeit hordozó, hyperinsulinaemiás, de 
enyhe fokú szénhidrát-anyagcserezavarban szenvedő egyé
nek vizsgálata látszik ígéretesnek.

Tanulmányunkban a metabolikus szindróma klinikai 
jellegzetességeit megismerendő szűrővizsgálat keretén belül 
hyperinsulinaemiás egyének plazma-homociszteinszintjét 
és a homodsztein-metabolizmusban szerepet játszó folsav- és 
B12-vitamin-szintet vizsgáltuk. Külön analizáltuk a hyper
insulinaemiás egyének laboratóriumi jellemzőit a glükózto
lerancia stádiumai szerint, s az adatokat életkor és nem sze
rint illesztett kontrollcsoport értékeihez is viszonyítottuk.

Betegek és módszerek
Győr városának és vonzáskörzetének háziorvosaival együtt
működve a metabolikus szindróma hazai jellegzetességeit megis
merendő szűrővizsgálatot kezdeményeztünk. Az önkéntes ala

pon zajló szűrővizsgálatra azokat az egyéneket küldték be a há
ziorvosok, akik az alábbi négy klinikai ismérv közül legalább 
eggyel rendelkeztek: nagyobb testtömegindex (> 30,0 kg/m ), 
nagyobb derék-csípő hányados (férfiak: > 0,90; nők: > 0,85), 
újonnan felismert (RR: > 140/90 Hgmm) vagy korábbról kezelt 
hypertonia, ill. pozitív családi anamnézis diabetes, hypertonia, 
elhízás vagy cardiovascularis esemény vonatkozásában. Ismert 
cukorbeteg nem szerepelt a vizsgálatban. A szűrővizsgálaton 
megjelent egyének antropometriai vizsgálatán (testtömegin
dex és derék-csípő hányados megállapításán) túlmenően ada
tokat gyűjtöttünk az életmódról, a fizikai aktivitásról, az étke
zési szokásokról és az iskolai végzettségről. A vizsgálat elején 
(10 perc pihenést követően) és végén (az anamnézis felvétele 
után), ülő helyzetben a jobb- és bal felkaron vérnyomást mér
tünk, nyugalmi vérnyomásnak a négy mérés átlagát tekintet
tük. Ezt követően fizikális vizsgálatot végeztünk, majd éhomi 
vérvételre került sor. Az éhomi vérmintából vércukor, inzulin, 
lipidek, kreatinin, húgysav és vérkép meghatározása történt. 
Minden egyénnél 75 g glükózzal oralis glükóztolerancia tesztet 
is végeztünk, s meghatároztuk a 120 perces vércukor- és inzu
linszinteket is. Tanulmányunkban a hyperinsulinaemiásnak 
(éhomi inzulinszint > 15 pU/ml és/vagy 120 perces postpran- 
dialis inzulinszint > 45 pÚ/ml) bizonyult középkorú egyének 
további vizsgálatát végeztük, melynek során meghatároztuk a 
plazma homocisztein-, folsav- és B12-vitamin-szintjét. Az alap- 
vizsgálat és a hyperinsulinaemiásnak bizonyult egyének homo
cisztein-, folsav- és B12-vitamin-meghatározása között átlago
san egy hónap telt el.

Ezen tanulmányban középkorú (életkor: 40-60 év) hyper
insulinaemiás egyének (n = 91; férfí/nő: 38/53) adatait ismer
tetjük. Vegetáriánus egyént nem vizsgáltunk. A vizsgált cso
port fontosabb klinikai és laboratóriumi adatait összesítve, ill. 
nemek szerinti csoportosításban az 1. táblázat tünteti fel.

A vércukrot hexokináz módszerrel, a kreatinint Jaffe-féle 
kinetikus módszerrel, a lipidek értékét enzimatikus módon, a 
húgysavat urokináz módszerrel, a vérképet hematológiai auto
matával határoztuk meg. A plazma összhomocisztein értékét 
IMx készülékkel (ABBOTT) fluoreszcens polarizációs immu- 
no-assay-vel (leírás szerinti normális tartomány: 4,45-12,45 
pmol/1), a folsavat ionbefogás módszerével (leírás szerinti nor
mális tartomány: 3,1-12,4 ng/ml), a B12-vitamin értékét enzi- 
mo-immuno-assay-vel (leírás szerinti normális érték: 223-1132 
pg/ml), az inzulin értékét enzim-immuno-assay-vel mértük. A 
vérvétel után a vérminták haladéktalanul a laboratóriumba ke
rültek azonnali analízis céljaira.

A ritkábban használt laboratóriumi adatok normális tar
tományát saját magunk is megállapítottuk, életkor és nem sze
rint illesztett, anyagcsere-egészséges egyén (n = 47, férfi/nő: 
19/28, életkor: 45,0 ± 7,8 év) vizsgálatával.

A hyperinsulinaemiás egyének csoportjában az oralis glü
kóztolerancia teszt eredménye alapján három kategóriát (nor
mális glükóztolerancia [n = 47, életkor: 46,3 ± 4,5 év], csökkent 
glükóztolerancia [n = 24, életkor: 48,5 ± 3,5 év], diabetes mellitus 
[n = 20, életkor: 49,5 ± 4,0 év]) állapítottunk meg, a jelenleg ér
vényes kritériumok alapján (30).

Adataink statisztikai értékelése során ANOVA-val vizsgáltuk a 
csoportok közötti különbségeket, ill. korreláció-analízist vé
geztünk. A p < 0,05 értéket tekintettük statisztikailag szignifi
káns különbségnek. A táblázatokban szereplő adatok az átlag
érték és szórás ( x ± SD) értékeit jelentik.

Eredmények
A hyperinsulinaemiás egyének plazma-homociszteinszintje, 
folsav- és B12-vitamin- értéke nem tért el érdemben (p > 
0,05) a kontrollcsoport értékétől (2. táblázat).

A hyperinsulinaemiás férfiak (n = 38) plazma-homo
ciszteinszintje számottevően (p < 0,001) magasabb (11,34 
± 4,72 pmol/1) volt, mint a nők (n = 53) értéke (7,86 ± 
2,13 pmol/1). A hyperinsulinaemiás férfiak és nők között 
nem mutatkozott értékelhető különbség (p > 0,05) a 
folsav (7,1 ± 2,4 ng/ml vs. 9,4 ± 7,3 ng/ml) és a B12-
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1. táblázat: A vizsgált egyének klinikai és laboratóriumi adatai (x±SD)

Összes egyén 
(n=91)

Nők
(n=53)

Férfiak
(n=38)

Szignifikancia 
(nők vs. férfiak) 

p értéke

Életkor (év) 47,6 ± 4,3 47,2 ± 4,5 48,1 ± 4,1 NS
Testtömegindex (kg/m2) 34,6 ± 4,9 35,3 ± 5,1 33,7 ± 4,5 NS
Derék-csípó' hányados 0,92 ± 0,07 0,89 ± 0,07 0,98 ± 0,05 <0,001
Vérnyomás (Hgmm) 146 ± 16/87 ± 9 149 ± 15/86 ± 8 143 ± 17/88 ±9 NS
Éhomi vércukor (mmol/1) 6,08 ± 1,22 5,99 ± 1,28 6,21 ± 1,15 NS
Postprandialis vércukor (mmol/1) 8,47 ± 3,44 8,15 ± 3,34 8,92 ± 3,56 NS
Éhomi inzulin (pU/ml) 24,2 ± 11,3 24,2 ± 12,5 24,1 ± 9,8 NS
Postprandialis inzulin (pU/ml) 125,5 ± 103,8 124,6 ± 103,6 126,8 ± 105,5 NS
Szérumkreatinin (pmol/1) 93 ± 16 85 ± 8 104 ± 17 <0,001
Szérum-LDL-koleszterin (mmol/1) 3,73 ± 1,09 3,78 + 1,12 3,67 ± 1,07 NS
Szérum-HDL-koleszterin (mmol/1) 1,12 ± 0,30 1,17 ± 0,28 1,04 ± 0,31 NS
Szérumtriglicerid (mmol/1) 2,97 ± 2,38 2,61 ± 1,53 3,48 ± 3,16 0,03
Szérumhúgysav (pmol/1) 279 ± 79 257 ± 67 310 ± 87 0,001
Hemoglobin (g/1) 143 ± 16 135 ± 15 155 ± 9 <0,001

NS = nem szignifikáns

2. táblázat: A hyperinsulinaemiás egyének és a kontrollcsoport 
plazma- homocisztein-, folsav- és B12-vitamin-értékei (x ±  SD)

Hyperinsu
linaemiás 

egyének (n=91)

Kontroll
csoport
(n=47)

Szignifikancia 
p értékek

Életkor
(év)

47,6 ± 4,3 45,0 ± 7,8 NS

Plazma-
homocisztein
(pmol/1)

9,28 ± 3,81 9,63 ± 2,70 NS

Folsav
(ng/ml)

8,5 ± 5,9 7,5 ± 2,1 NS

B12-vitamin
(pg/ml)

423 ± 141 356 ± 121 NS

NS=nem szignifikáns

vitamin (415 ± 109 pg/ml vs. 429 ± 161 pg/ml) vonatko
zásában. A hyperinsulinaemiás férfiak és nők alapvető 
klinikai és laboratóriumi adatai összehasonlíthatók voltak, 
mindössze a derék-csípő hányados, a szérumkreatinin, a 
húgysav és a hemoglobin értéke volt szignifikánsan na
gyobb, ill. a HDL-koleszterin értéke volt értékelhetően 
alacsonyabb a férfiak csoportjában (1. táblázat).

Az oralis glükóztolerancia teszt eredménye alapján a 
hyperinsulinaemiás egyének között 47 normális és 24 
csökkent glükóztoleranciájú egyén volt, míg 20 egyén

diabetesesnek bizonyult. A három csoport éhomi inzu
linszintje érdemben nem tért el egymástól, a postpran- 
dialis inzulinszint a csökkent glükóztoleranciájú csoportban 
és a diabeteses csoportban számottevően nagyobb volt, 
mint a normális glükóztoleranciájú csoporté. A diabe
teses csoport postprandialis inzulinszintje értékelhetően 
magasabb volt, mint a csökkent glükóztoleranciájú cso
porté. A plazma homocisztein szintje a három  csoport
ban értékelhetően nem tért el egymástól. A folsav- és 
BI2-vitamin-értékek szerint sem volt értékelhető különb
ség a három csoport között (3. táblázat).

A normális tartomány felső határát meghaladó (> 12,45 
pmol/1) plazma-homocisztein-szintet a kontrollcsoport
ban 4 esetben (4/47), a hyperinsulinaemiás csoportban 
10 esetben (10/91) észleltünk, de az előfordulási gyakoriság 
közel azonos volt a kontrollcsoportban és a glükóztole
rancia egyes stádiumai szerint a hyperinsulinaemiás cso
portban (kontrollcsoport: 4/47 = 8,5%; hyperinsulinae
miás egyének normális glükóztoleranciával: 6/47 = 12,8%; 
csökkent glükóztoleranciával: 2/24 = 8,3%; diabetes melli- 
tusszal: 2/20 = 10,0%).

A hyperinsulinaemiás egyének plazma-homocisztein 
értéke és az életkor között gyenge, de statisztikailag szig
nifikáns korrelációt (r = 0,222; p < 0,05; n = 91) találtunk. 
Ugyanezen csoportban a plazma-homociszteinszint szo
rosabb korrelációt mutatott a szérumkreatinin értékével 
(r = 0,658; p <  0,001; n = 91).

3. táblázat: A vizsgált egyének laboratóriumi értékei a glükózintolerancia stádiumai szerin (x±SD)

Normális glükóztolerancia 
(NGT; n = 47)

Csökkent glükóztolerancia 
(IGT; n = 24)

Diabetes mellitus 
(n = 20)

Éhomi vércukor (mmol/1) 5,51 ± 0,72 5,94 ± 0,70 7,59 ± 1,42***
Postprandialis vércukor (mmol/1) 5,99 ± 0,98 9,01 ± 0,97** 13,68 ± 2,89***
Éhomi inzulin (pU/ml) 25,1 ± 12,2 23,1 ± 12,3 23,2 ± 7,9
Postprandialis inzulin (pU/ml) 91,6 ± 56,2 156,1 ± 116,7* 168,7 ± 144,7***
Folsav (ng/ml) 8,8 ± 7,6 7,4 ± 1,5 9,1 ± 2,8
B12-vitamin (pg/ml) 412 ± 128 440 ± 173 434 ± 134
Homocisztein (pmol/1) 9,65 ± 4,39 8,94 + 3,04 8,50 ± 2,65

*p< 0,05 vs. NGT; **p< 0,001 vs. NGT; ***p< 0,001 vs. NGT/IGT
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Megbeszélés
Keresztmetszeti tanulmányunk eredménye szerint hyper- 
insulinaemiás, metabolikus szindróma jellegzetességeivel 
rendelkező középkorú egyének plazma összhomocisz- 
tein-szintje a glükóz-intolerancia stádiumától független, 
s átlagértéke a normális tartományba esik.

A plazma összhomocisztein értékét egészséges egyé
nekben több tényező befolyásolja. Értéke növekszik az 
életkor előrehaladtával, férfiakban az érték nagyobb, mint 
nőkben (5, 22). Vitatott azonban, hogy milyen érték te
kinthető a normális tartomány felső határának, egyesek 
(28) 15,0 pmol/1 értéknél, mások (16) 14,0 pmol/l-nél 
vonják meg a normális-kóros határt. Újabban a 12,0 pmol/1 
értéket veszik figyelembe, miután igazolták, hogy ezen 
határt meghaladó homocisztein-érték megduplázza az 
érbetegségek kockázatát (11). Magunk a leírás szerinti 
normális tartomány felső határát (12,45 pmol/1) tekintet
tük normális-kóros határnak.

A vizsgált hyperinsulinaemiás csoport életkora 40-60 
év közötti volt, a saját kontrollcsoportunk életkora ér
demben nem  tért el ettől. A laboratóriumi meghatározás 
eredeti leírása szerinti normális tartomány (4,45-12,45 
pmol/1) jó átfedést mutatott a saját kontrollcsoportunk 
értékével (9,63 ± 2,70 pmol/1), s lényegében megfelelt ko
rábbi hazai közlés (2) adatának (40-49 éves 71 egészsé
ges véradó férfi értéke 10,6 ± 4,3 pmol/1 volt). A vizsgált 
hyperinsulinaemiás egyének viszonylag szűk életkortar
tománya ellenére korrelációt tudtunk igazolni az életkor 
és a homocisztein értékek között, hasonlóan mások meg
figyeléséhez (4,22).

A hyperhomocysteinaemia előfordulási gyakorisága 
közel azonos volt a kontrollcsoportban (8,5%) és a hyper
insulinaemiás egyének csoportjában (10,9%). Adatunk 
megfelel azon populációs tanulmányok eredményeinek, 
amelyek szerint a hyperhomocysteinaemia előfordulási 
gyakorisága 5-30% között változik, a vizsgált populáció
val és a normális-kóros határérték megvonásával össze
függésben (24).

A hyperinsulinaemiás férfiak homociszteinszintje m a
gasabb volt, mint a nőké. Valószínű azonban, hogy a nemi 
megoszlás hátterében a férfiak magasabb szérumkrea- 
tinin-értéke is szerepet játszhatott, figyelembevéve az 
irodalomban dokumentált (s jelenlegi tanulmányunkban 
is megfigyelt) összefüggést a homocisztein és a kreatinin 
értéke között (4).

Tanulmányunkban a folsav- és B12-vitaminszintet mér
tük, de nem  találtunk eltérést a kontrollcsoporthoz vi
szonyítva, illetve a két vitamin értékei érdemben nem 
tértek el egymástól a hyperinsulinaemiás egyének glü
kózintolerancia szerinti alcsoportjaiban. A homocisztein- 
metabolizmusban jelentős szerepet játszik a folsav, a B6_ 
és a B12-vitamin. A folsav és a B12-vitamin a homocisz- 
tein-metionin remetilizációs folyamat, a B6-vitamin pe
dig a homocisztein-cisztein átalakulás nélkülözhetetlen 
kofaktora (5,22). Hiányukkal összefüggő mértékben hyper
homocysteinaemia alakul ki, míg bevitelükkel a hyperho
mocysteinaemia csökkenthető. A gyógyszeres vitamin- 
bevitellel zajló, a plazma-homociszteinszint alakulását 
tisztázó, s a cardiovascularis megbetegedések alakulását 
is figyelemmel kísérő intervenciós, prospektiv tanulmá
nyok jelenleg zajlanak, eredményeikre még várni kell. 
Addig a mai tudásunk szerint, korrekció céljaira populá

ciószinten csak diétás előírások betartása (fokozott vita
minbevitelt biztosító, gyümölcsben-zöldségekben gazdag 
étkezés) ajánlható (22). Megemlítendő, hogy hazánkban 
olyan, folsawal, B12 és B6-vitaminnal dúsított kenyeret is 
forgalmaznak, amelynek rendszeres fogyasztásától nem
csak az idegcső-záródási fejlődési rendellenességek vissza
szorítása, hanem a plazma-homociszteinszint csökkenése 
is remélhető (6).

A hyperhomocysteinaemia és a szív- és érrendszeri 
megbetegedések közötti összefüggést a homocystinuria 
jellegzetes, korai érrendszeri szövődményei vetették fel 
(19). Később kiderült, hogy a plazma-homociszteinszint 
enyhébb, nem öröklődő jellegű emelkedése is növeli az 
atherosclerosis kockázatát (20). Úgy látszik, hogy a koc
kázat 2-es típusú cukorbetegekben fokozottabb, mint nem 
diabeteses egyénekben (15). Egyértelmű, hogy diabeteses 
nephropathiában (mind 1-es, mind 2-es típusú diabe- 
tesben) a homociszteinszint növekedése figyelhető meg, 
s e tény szerepet játszhat a veseszövődményben szenvedő 
cukorbetegek cardiovascularis megbetegedéseinek kialaku
lásában (4,18). Figyelemreméltó, hogy egy tanulmányban 
a 2-es típusú diabetesben gyakran használt metformin 
homocisztein-szintet emelő, mérsékelt hatását igazolták 
(14). Tanulmányunkban a szűrővizsgálaton való megje
lenés kizáró kritériuma volt az ismert diabetes, így a 
hyperinsulinaemiás csoport a metabolikus szindróma 
kórfejlődésének korai stádiumát képviselte, ez nyilván
valónak tekinthető a normális vagy csökkent glükóz- 
toleranciájú egyének esetén, s joggal feltételezhető a ter
heléssel felismert cukorbetegek esetében (13).

Több megfigyelés tárgya volt, hogy az inzulinnak van-e 
szerepe a homocisztein-metabolizmusban. Egy korábbi 
megfigyelés a plazmainzulinszint és a homocisztein-ér- 
tékek között inverz összefüggést talált 2-es típusú dia
betesben (7), de az eredmények később diszkusszió tárgyát 
képezték (3, 8). A hyperinsulinaemia és a hyperhomo
cysteinaemia között pozitív összefüggést figyeltek meg 
egy korábbi tanulmányban (10), míg egy közelmúltban 
megjelent közlemény ezzel ellentétes, negatív összefüg
gésről tudósított (1). Egészséges egyénekben clamp-tech- 
nikával igazolták, hogy acut hyperinsulinaemia hatására 
a plazma homociszteinszintje csökken (21), 2-es típusú 
diabetesben viszont hasonló technikával ezt a csökke
nést nem lehetett megfigyelni (9). Klinikai megfigyelés 
szerint 2-es típusú diabetesben a plazma-homocisztein- 
szintet mind az anyagcserehelyzet, mind a betegségtartam 
befolyásolja (23). Mások azonban 2-es típusú diabetes
ben nem tudtak a homociszteinszint és az anyagcsere
helyzet (vércukor, HbAlc-érték) között összefüggést iga
zolni (16). Állatkísérletes adat szerint a diabetes indukálása 
következtében kialakuló homociszteinszint csökkenés ki- 
védhetőnek bizonyult inzulin adagolásával (17). Tanul
mányunk eredménye leginkább egy közelmúltban publi
kált kínai (Tajvanból származó) megfigyelésnek felel meg, 
amely szerint a plazma homociszteinszintje és az inzu- 
linrezisztencia között nem volt összefüggés igazolható 
normotoniás és hypertoniás egyénekben (25). Nyilván
való, hogy az inzulin- és a homociszteinszint összefüggé
se bonyolult, s a részletek tisztázása még további megfi
gyeléseket igényel.

Metabolikus szindrómában mind a hyperinsulin- 
aemiának, mind a plazma összhomocisztein-szintjének sze
repe lehet az atherosclerosis kialakulásában. Elsősorban
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endothelt károsító hatások jönnek szóba a patomecha- 
nizmusban (26, 27). A jelenlegi vizsgálatunk alapján azon
ban úgy látszik, hogy a metabolikus szindróma kórfejlődésé
nek korai stádiumában a plazma összhomodsztein-szintjé- 
nek csak alárendelt szerep tulajdonítható az atherosclerosis 
kialakulásának összetett patomechanizmusában.

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány kiemelt tárcaszintű kutatás 
(ETT 049/1996) keretén belül készült. A vizsgálatot a Smith 
Kline Beecham Kft. támogatta. A statisztikai analízist Bíró La
jos dr. végezte; szíves fáradozását köszönjük.
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A MEGELŐZÉS KÉRDÉSEI

Nyomelemeket és vitaminokat tartalmazó készítmény 
hatása óvodába járó gyermekek betegségi tendenciájára

Endre László dr.1 és Dolowschiák Annamária dr.2

Központi MÁV Kórház-Rendelőintézet, Budapest (főigazgató főorvos: Kamuti Jenő dr.)1 
Házi Gyermekorvos, Budapest

A szerzők 2000. január 17. és április 16. között vitaminokat 
és nyomelemeket tartalmazó készítménnyel (Multi-tabs® 
rágótablettával) kezeltek 37 óvodás gyermeket. Kont
rollként 36, ugyanabba az óvodába járó gyermek szol
gált. A multivitamin-kezelésben részesülő gyermekek kö
zül 1, míg a kontrollok közül 12 (3 többször is) szorult 
antibiotikus kezelésre. Érdekes megfigyelés, hogy a vari
cellának kitett 37 fogékony „kezelt" gyermek közül csupán 
11 kapta el ezt (az egyébként 90% feletti contagiositási 
indexű) betegséget. A kezelt gyermekek hossznövekedé
se szignifikánsan nagyobb volt a kontrollokénál. Húsz, 
kétévesnél fiatalabb gyermek (átlagéletkor: 16,6 ± 5,5 hó) 
A-, C- és D-vitamint tartalmazó Multi-tabs® vitamin ACD 
csepp-kezelésben részesült, ugyancsak 2000. január 17. és 
április 16. között. Kontrollként 20, hasonló életkorú (átlag: 
21,3 ± 4,2 hó), hagyományos D-vitamin-kezelésben része
sülő kisded szolgált. Egyik csoport tagjai sem jártak még 
gyermekközösségbe, de voltak óvodás testvéreik. Az A-, 
C-, D-vitamint kapók közül 8, a kontrollok közül 12 lett 
beteg. A kezelt csoportban 3,6 nap, míg a kontrolloknál 
6,15 nap/gyermek betegség fordult elő. A vitamincsep- 
peket kapók közül 3, míg a kontrollok közül 6 szorult 
antibiotikus kezelésre. Az A-, C- és D-vitamin-kezelésben 
részesülőknek mind a hossz-, mind a súlygyarapodása 
szignifikánsan nagyobb volt a kontrollokénál. Rachitises 
jelek egyik csoportban sem alakultak ki. A szerzők tár
gyalják a multivitamin rágótablettában szereplő vitami
nok (A, D, E, Bv B2, B3, B6, B12, C, folsav, nikotinsav) és 
nyomelemek (Fe, Zn, Cu, Mn, I, Se, Cr) szerepét az emberi 
életfolyamatok fenntartásában, elsősorban az antioxi- 
dáns folyamatokban és az immunvédekezésben.

Kulcsszavak: nyomelemek, vitaminok, egészségmegőrzés

A gyermekgyógyászati szakrendeléseken az esetek 80%- 
ában lázzal járó légúti (vagy enteralis) gyulladás miatt je
lennek meg a betegek. A gyermekközösségből való hi
ányzásnak is legtöbbször ez az oka.

Különböző próbálkozások történtek e betegségi ten
dencia kedvezőbbé tételére. Az első -  és mindmáig legsi
keresebb -  ilyen irányú próbálkozás a korábban világ

Effects of a preparation containing trace elements 
and vitamins on the frequency of illness among child
ren attending a kindergarten. Between 17 January and 
16 April 2000, 37 children attending a kindergarten 
were treated with MultiTabs masticatory tablets, pro
duct containing vitamins and trace elements. 36 children 
attending the same kindergarten served as controls. 
Only 1 of the children participating in this multivitamin 
treatment required antibiotic treatment during this pe
riod, in contrast with 12 of the control group (3 of them 
on more than 1 occasion). It was interesting that, when 
they came into contact with subjects with chickenpox, 
only 11 of the 37 vitamin-treated children contracted 
this disease (the contagioisity index of which otherwise 
exceeds 90%). The increase in height of the treated child
ren was significantly greater than that for the controls. 
Similarly between 17 January and 16 April 2000, 20 child
ren younger than 2 years (average age 16.6 ± 5.5 
months) participated in treatment with ACD drops (con
taining vitamins A, C and D). The controls here were 20 
infants of similar age (average 21.3 ± 4.2 months) who 
participated in the traditional vitamin D treatment. None 
of the members of either group took part in child- 
community activities, but they all had siblings who at
tended kindergarten. Of the children receiving the ACD 
drops, 8 fell ill during the period in question, as com
pared with 12 of the controls. The number of days of ill
ness per child was on average 3.6 in the treated group, 
and 6.5 in the control group. Three of the children re
ceiving the ACD drops required antibiotic treatment, 
whereas this was necessary in 6 of the control children. 
The increases in both height and weight were signifi
cantly higher for those treated with the ACD drops than 
for the controls. No signs of rickets were observed in ei
ther group. The authors discuss the roles of the vitamins 
(A, D, E, B1( B2, B3, B6, B12, C, folic acid and nicotinic acid) 
and trace elements (Fe, Zn, Cu, Mn, I, Se and Cr) present 
in the multivitamin masticatory tablets in the maintance 
of human vital processes, and primarily in antioxidant 
processes and in the immune defence.

Key words: trace elements, vitamins, preservation o f health

méretű endémiákat okozó fertőző betegségek elleni védőol
tások bevezetése volt. Ezek a szervezet aktív immunizációja 
révén, egy bizonyos betegséggel szemben eredményez
nek védelmet.

Lehetőség van a szervezet védekező mechanizmusá
nak aspecifikus úton történő serkentésére is. Erre szol
gálnak például a különböző baktériumok sejtfalából
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készített kivonatok. Alkalmazásukkal mind asthmás gyer
mekek, mind közösségbe járó, idült betegségben nem szen
vedő, ún. „egészséges” gyermekek légúti betegségeinek 
száma csökkenthető volt (2,20).

Az is közismert, hogy a normális immunvédekezéshez a 
szervezetünknek nyomelemekre és vitaminokra is szüksége 
van. Néhány évvel ezelőtt már szereztünk is kedvező tapaszta
latokat ilyen -  nyomelemeket is tartalmazó -  multivitamin
készítmény óvodás gyermekeken történő alkalmazásával (5).

Most ismertetendő vizsgálatunkban két másik multivita- 
min-készítménynek óvodába járó és bölcsődés korú csecse
mőkre és kisdedekre kifejtett hatását kísértük figyelemmel.

Betegek és módszer
Az 1-10 éves gyermekek számára készített és az EGIS Gyógy
szergyár Rt. által forgalmazott Multi-tabs Rágótabletta 11 -féle 
vitamint és 7-féle nyomelemet tartalmaz.

A tabletta pontos összetétele, valamint az 1-10 éves életkorú 
gyermekek számára ajánlott napi vitamin- és nyomelemadagok a 
következők: retinolum (A-vitamin) 1333 NE = 400 pg (400-1000 
pg), kolekalciferolum (D-vitamin) 400 NE = 10 pg (10 pg), toco- 
pherolum (E-vitamin) 5,0 mg (6-7 mg), thiaminium chloratum (Bt- 
vitamin) 0,7 mg (0,7-1,0 mg), riboflavinum (B2-vitamin) 0,8 mg 
(0,8-1,0 mg), acidum panthotenicum (B3-vitamin) 3,0 mg (0,3 
mg/100 kcal), pyridoxinium chloratum (B6-vitamin) 0,9 mg 
(1,0-1,4 mg), cyanocobalaminum (B12-vitamin) 1,0 pg (0,7-1,4 pg), 
acidum ascorbinicum (C-vitamin) 40 mg (40-50 mg), acidum fóli
áim 20 pg (50-100 pg), nicotinamidum (PP-vitamin) 9,0 mg (9-13 
mg), ferrum 10 mg (10 mg), zincum 5,0 mg (10 mg), cuprum 1,0 mg 
(1,5-2,0 mg), manganum 1,0 mg (1,0 mg), iodum 70 pg (70-120 pg), 
selenium 25 pg (20-30 pg), chromium 20 pg (20 pg).

Az ugyancsak az EGIS Gyógyszergyár Rt. által forgalmazott 
Multi-tabs® vitamin ACD csepp 1 milliliterének összetétele a cse
csemők számára ajánlott, napi vitaminbevitel feltüntetésével a kö
vetkező: retinolum (A-vitamin) 1000 NE = 300 pg (375 pg), colecal- 
ciferolum (D-vitamin) 400 NE = 10 pg (7,5-10 pg), acidum ascorbi
nicum (C-vitamin) 35 mg (30-35 mg).

Napi egy multivitamin tablettával 40, véletlenszerűen kivá
lasztott, öt évesnél idősebb, óvodába járó gyermeket kezeltünk 
2000. január 17. és április 16. között. Kontrollként az ugyanab
ba az óvodába járó, lehetőleg hasonló életkorú 40 gyermek 
szolgált (a gyakorlatban a vizsgáltak és a kontrollok 2-2 külön
böző óvodai csoportot jelentettek).

A rágótablettával kezelt gyermekek más vitaminkészítményt 
vagy egyéb, aspecifikus immunserkentő gyógyszert (például 
baktériumsejtfal-kivonatot) nem kaphattak a kezelés alatt (az 
utóbbi készítményt a vizsgálat előtti fél évben sem).

Természetesen a „kezeléshez” (megfelelő felvilágosítás után) 
minden esetben a szülők írásos beleegyezését kértük és hang
súlyoztuk, hogy a kezelést bármikor (minden magyarázat nél
kül) abbahagyhatják.

A kontrollként szolgáló 40 gyermek nem kaphatott nyom
elemeket is tartalmazó multivitamin-készítményt.

A tablettát főétkezés közben vagy közvetlenül utána kellett 
elrágni.

Feljegyeztük a gyermekek súlyát és magasságát a kezelés 
kezdetén és végén, valamint a kezelés ideje alatt hiányzott na
pok számát, a hiányzások indokát, valamint az esetleges gyógy
szerfogyasztást. Természetesen hangsúlyosan figyeltük az eset
leges kedvezőtlen mellékhatásokat, valamint kikértük a 
gyermekek, szüleik és óvónőik véleményét a gyógyszer ízéről, 
beadhatóságáról, illetve az egész kezelés hatékonyságáról.

A napi 1 ml Multi-tabs vitamin ACD cseppet -  főétkezés 
közben, vagy közvetlenül utána -  20, kétévesnél fiatalabb kisded, 
illetve csecsemő kapta, ugyancsak 2000. január 17. és áprüis 16. 
között. Egyéb vitaminkészítményt (D-vitamint sem!) nem ad
tunk mellé. E gyermekek még nem jártak közösségbe, de vala
mennyiüknek volt közösségbe járó nagyobb testvére.

Ugyanazokat a paramétereket rögzítettük, mint a Multi- 
tabs-os csoportban, de itt különösen odafigyeltünk a rachitis 
esetleg megjelenő klinikai tüneteire.

Kontrollcsoportként 20, hagyományos D-vitamin-ellátásban 
részesülő, 2 évesnél fiatalabb, közösségbe nem járó gyermek 
szolgált.

Az adatok statisztikai feldolgozása során a Kolmogo- 
rov-Szmirnov-féle eljárást, valamint a Wilcoxon nem paraméte
res próbát használtuk.

Eredmények
A rágótablettával folytatott vizsgálat eredményeit össze
foglalva, megállapítható, hogy a kontrollcsoportba tarto
zó gyermekek életkor átlaga (minden igyekezetünk elle
nére) szignifikánsan alacsonyabb volt a multivitamint 
szedőkénél (5,6 ± 0,9 év, versus 6,1 ± 0,5 év).

A 40 közül 3 gyermek hagyta abba a kezelést. Kettő 
minden magyarázat nélkül, egy hasfájás miatt. Egyéb
ként több nemkívánatos mellékhatást a kezelés 3 hónap
ja alatt nem is észleltünk. A kezelést szabályosan végigvi
vő 37 gyermek közül 16 egyetlen napot sem hiányzott az 
óvodából, 11 -en viszont bárányhimlősek lettek. Ez azért 
nagyon balszerencsés körülmény, mert a vizsgálati peri
ódus kezdetére a varicella-járvány az óvoda többi cso
portján (így a kontrollként szolgálókén is) nagyrészt már 
végigsöpört.

A l l  bárányhimlős gyermek varicellája miatt összesen 
143 napot hiányzott. Közülük 6 azonban a vizsgált 3 hó
nap alatt a varicella mellett egyéb betegségben is szenve
dett, amely miatt összesen 43 napot hiányoztak.

A 37-ből 7 másik gyermek varicellát nem, „csak” egyéb 
légúti betegséget kapott el, ami miatt ők összesen 89 na
pot voltak betegek.

E 18 mellett még 3 gyermeknek volt egyéb ok miatt hi
ányzása. Egyikük azért hiányzott 8 napot, mert a testvé
re beteg volt, másikukat 7 napig scabiesszel kezelték, 
harmadikuk pedig a vizsgálati periódus kezdetén, ton- 
sillectomiát követően maradt 16 napig otthon.

Rendkívül lényeges momentum, hogy a 3 téli hónap 
alatt a vizsgálatot komplettül befejező 37 gyermek közül 
összesen egy szorult antibiotikus kezelésre.

A kezelt csoport betegségeit összegezve, megállapít
hatjuk, hogy a 37-ből 19-en kaptak figyelembe vehető be
tegséget. Összesen 279 napot töltöttek otthon, ami gyer
mekenként átlagosan 7,16 nap hiányzást jelent. Ha a 
varicella miatti összesen 143 napot nem vennénk figye
lembe, akkor a gyermekenkénti átlagos hiányzási nap 
3,57 lenne.

A kontrollcsoportként szereplő 40 gyermek közül már 
csak 4 lett varicellás (a többiek a vizsgálat kezdetére már 
átvészelték). Kettejüknek ettől független, egyéb betegsé
ge is volt. 16 gyermek más, lázzal járó betegséget kapott.

Három gyermeknek volt a vizsgálatban figyelembe nem 
vehető betegsége. Egy adenotomia, egy másik commotio 
cerebri, a harmadik fogtályog miatt hiányzott összesen 
25 napot.

17 gyermek a vizsgált időszak alatt egyáltalán nem lett 
beteg, közülük 3 viszont -  mint utóbb kiderült -  kéré
sünk ellenére egyéb multivitamin-készítményt szedett. A 
megbetegedett kontrollok között is akadt egy multivi
tamint szedő.

Ha ezt a 4 gyermeket kihagyjuk, akkor a 36, kontroll
ként szerepeltethető gyermek összesen 228 napot volt 
beteg, ami 6,33 nap/gyermek, ha pedig a 4 varicellásat 
nem vesszük figyelembe, akkor gyermekenként 5,4 nap a
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hiányzás. Ez valamivel több, mint a kezelt csoportban, de 
a különbség matematikailag nem szignifikáns.

Igen jelentős viszont a különbség az antibiotikum-fo
gyasztás szempontjából. Míg a multivitaminnal kezelt 
csoportban 1 gyermek szorult rá, a kontrollok közül 12-en 
kapták, közülük hárman többször is.

Mind a kezelt, mind a kontrollcsoportban szignifi
kánsan nőtt a gyermekek súlya és magassága is. A kezelt 
csoport súlya 21,0 ± 3,5 kg-ról 21,5 ± 3,7 kg-ra, magassá
ga 119,8 ± 5,8 cm-ről 121,1 ± 5,9 cm-re, míg a kontroll
csoport súlya 18,8 ± 3,6 kg-ról 19,5 ± 3,8 kg-ra, magassá
ga 117,6 ± 4,9 cm-ről 118,5 ± 5,5 cm-re nőtt.

Ez a gyarapodás hossznövekedés vonatkozásában a 
kezelt csoportban szignifikánsan kifejezettebb (1,3 ± 1,7 
cm, illetve 0,9 ± 1,7 cm) (p = 0,01).

A vitamincseppeket kapó 20 gyermek átlagéletkora 
16,6 ± 5,5 hónap volt, ami szignifikánsan alacsonyabb a 
kontrollként szereplő húsz gyermek 21,3 ± 4,2 hónapjánál.

A kezelt csoport súlya 10,1 ± 1,7 kg-ról 10,8 ± 1,7 
kg-ra, magassága 75,4 ± 8,6 cm-ről 76,7 ± 8,8 cm-re, míg 
a kontrolioké 10,4 ±1,2 kg-ról 10,8 ±1,3 kg-ra, magassá
ga 78,3 ± 7,0 cm-ről 78,9 ± 7,3 cm-re nőtt.

A kezelés alatt a vitamincseppeket kapók átlagosan 
0,7 ± 0,56 kg-ot gyarapodtak és 1,35 ± 0,93 cm-t nőttek, 
szemben a kontrollok 0,35 ± 0,29 kg-jával és 0,6 ± 0,8 
cm-ével. A növekedés a kezelt csoportban mindkét vo
natkozásban szignifikánsan nagyobb (p = 0,001), mint a 
kontrolloknál.

Rachitises jelek egyik csoportban sem alakultak ki.
Betegségi napok tekintetében is a kezelt csoport volt 

kedvezőbb helyzetben. A 20 gyermek közül 12 egyáltalán 
nem lett beteg, a másik 8 összesen 72 napot betegeske
dett. Egy-egy betegség átlagosan 9 napig tartott. Ha a be
tegségi napokat -  72 -  a 20 gyermekre vonatkoztatjuk, 
akkor mindössze 3,6 nap/gyermek értéket kapunk.

A multivitamincsepp-kezelésben nem részesülő 20 gyer
mek közül 12 lett beteg, összesen 123 napig. Egy-egy be
tegség átlagosan 10,25 napig tartott. Ha a 123 napot a 20 
kontrollra vonatkoztatjuk, akkor6,15 nap/gyermek érté
ket kapunk, ami csaknem duplája a multivitamint sze
dők átlagának.

Nemkívánatos mellékhatást egy esetben sem észleltünk.
A multivitamin-cseppeket kapók közül 3, míg a kont

rollok közül 6 szorult antibiotikus kezelésre.
Mind az óvónők, mind a szülők véleménye szerint, 

könnyű volt a gyógyszereket a gyermekekkel elfogadtatni.
A megkérdezett óvodás gyermekek közül 30 a rágó

tablettát kifejezetten jóízűnek találta és mindössze 1 volt, 
akinek nem ízlett, sőt a hasa is megfájdult, ezért a keze
lést abbahagyta.

Megbeszélés
Több mint 100 éve tudjuk, hogy az emberi szervezetnek 
szüksége van vitaminokra (maga a „vitamin” kifejezés 
1912-ből, Fűnktől származik), s 40 éve azt is, hogy emel
lett még néhány szervetlen anyagot, az ún. nyomeleme
ket sem nélkülözhetjük (13).

A hazai táplálkozási szokások mellett a gyermekek 
egy része az ideálisnál kevesebb vitamint és nyomelemet 
kap. Ennek következtében a betegségekkel szembeni el
lenálló képességük lecsökken és néha -  annak ellenére,

hogy túlsúlyosak -  hiánytünetek is kialakulnak. Tekint
sük át, tehetünk-e ez ellen valamit?

Az emberi szervezet aerob anyagcseréjére az jellemző, 
hogy olyan reaktív oxigénvegyületek keletkeznek, ame
lyek súlyosan károsíthatják a fehérjéket, szénhidrátokat, 
lipideket és a DNS-t is.

Ilyen reaktív oxigénvegyület például a hidroxilgyök, a 
hidrogén-peroxid, a szuperoxid anion, vagy maga a nas- 
cens oxigén is.

E vegyületek ártalmatlanítását speciális enzimek vég
zik, melyek normális működéséhez nyomelemekre és vi
taminokra van szükség. Bizonyos vitaminoknak maguk
ban is van ilyen szövetvédő hatása.

Az E-vitamin a lipidet (elsősorban a sejtmembráno
kat) védi a peroxidok károsító hatásától, míg a C-vitamin 
az extracelluláris folyadék legfontosabb antioxidánsa, de 
a tokoferol peroxidokkal szembeni membránvédő hatá
sát is fokozza.

A béta-karotin (A-vitamin) pedig a szabad oxigéngyök ál
tal okozandó károsodástól védi a biológiai rendszereket (18).

Mielőtt a vizsgált rágótablettában levő anyagok szere
pének tételes ismertetésébe kezdenénk, álljon itt egy pél
da a nyomelemek reaktív gyökökkel szembeni védő sze
repére is.

A rendkívül agresszív szuperoxidgyökök hidrogén- 
peroxiddá történő redukcióját a szuperoxid-dizmutáz 
enzim végzi és a cink-kofaktor jelenlétében. Ennek vízzé 
való redukciójáért egy újabb, nyomelemet tartalmazó 
enzim, a szelénium-glutation-peroxidáz a felelős.

Ezeknek a szuperoxid szabadgyököknek a hatékony 
lebontása őrzi meg a membránok integritását, lassítja az 
öregedési folyamatot és csökkenti a carcinoma rizikóját 
(1). A reaktív oxigénvegyületeknek azonban nemcsak az 
említett „káros” folyamatokban (öregedés, daganat, su
gárkárosodás következményeinek kialakulása), hanem 
például a szervezetet védő antimikrobás védekezésben is 
fontos szerepük van (18).

Az itt leírt példákban csupán illusztrálni szerettük 
volna, hogy vitaminok és nyomelemek nélkül az emberi 
élet legalapvetőbb folyamatai, az oxidáció és redukció is 
lehetetlenek lennének.

Ide kívánkozik a vizsgált, nyomelemeket és vitaminokat tar
talmazó rágótabletta alkotóelemeinek -  azok élettani szerepé
nek -  rövid ismertetése (nem tankönyvszerűen, lehetőleg az új 
ismeretekre koncentrálva).

Az A-vitamin (retinol)-hiány klasszikus tünete a farkasvak
ság. Emellett károsodik a keratinocyták proliferációja és férfi 
sterilitás, valamint immundefektus alakul ki (12).

A D-vitamin-ról közismert, hogy a májban és a vesében 
hidroxilálódva alakul ki a biológiailag hatékony 1,25-dihid- 
roxikolekalciferol. Száz éve tudjuk, hogy hiánya rachitist okoz. 
Érdekes, új megfigyelés, hogy nemcsak a bél-, csont-, máj- és 
vesesejtek sejtmagjain van D-vitamin-receptor, hanem sok más 
sejtén is, például daganatsejteken, fibroblastokon, kera- 
tinocytákon. In vitro a daganatsejtek szaporodását nagyadagú 
D-vitaminnal késleltetni lehet. A fibroblastok és keratinocyták 
szaporodását is gátolni lehet D-vitamin adagolással, aminek 
például a psoriasis kezelésében lehet szerepe. Ehhez azonban 
olyan D-vitamin-készítményre lesz szükség, ami nem okoz 
hypercalcaemiát, amely az oldalláncán lévő szénatomok szá
mának növelésével valósítható meg (3).

Az E-vitamimól már leírtuk, hogy az egyik leghatékonyabb 
antioxidánsunk. Hiánya -  a reprodukciós zavarok mellett - 
celluláris immundefektust is okoz.

Nagyadagú E-vitamin fokozza a fagocitózist, de csökkenti a 
fagocita sejtek baktericiditását (nyilván a baktericid hatású 
szabadgyökök részleges semlegesítése révén).
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Meydani és mtsai azt figyelték meg, hogy E- és B6-vitamin 
együttes adásával javítani lehetett az idős emberek humorális 
és celluláris immunreaktivitását, betegségekkel szembeni el
lenálló képességét (15).

Csaknem 30 éves megfigyelés, hogy E-vitamin adagolással 
ki lehetett védeni a koraszülöttek retrolentaris fibroplasiáját és 
késői tüdőfibrosisát (melyeket az oxigénterápia okozott).

Emberben az E-vitamin-hiány ritka, de előfordul (például cystás 
fibrosisban, a béta-lipoproteinaemiában stb.). Idegrendszeri tüne
tei az areflexia, cerebellaris ataxia, perifériás neuropathia.

Érdekes, új megfigyelés, hogy nagydózisú E-vitamin (3200 
IU/nap) és C-vitamin (3000 mg/nap) együttes adásával (mind
kettő igen erős antioxidáns) a Parkinson-kór tüneteit enyhíteni 
lehet (21).

A Bj-vitamin (thyamin) a piroszőlősav anyagcsere nélkü
lözhetetlen eleme, a pirofoszfát-karboxiláz alkotója. Hiánybe
tegsége a beri-beri.

A riboflavin (B2-vitamin) a flavoprotein enzimek alkatrésze, 
melyek a sejtlégzésben alapvető hidrogéntranszfer reakciók
ban fontosak. Hiányában a növekedés lelassul és mivel a fény
adaptációhoz szükséges retinapigment anyagcseréje különösen 
érzékeny a hiányára, szemtünetek (fotofóbia, égő szemfájás, 
corneavascularisatio) is kialakulnak (16).

A Bj-vitaminként is ismert pantoténsav élettani jelentősége 
igen nagy, mert a koenzim-A alkotórésze. Emberben hiánytü
netét még nem észlelték. Kísérleti állatokon hiánya sterilitást, 
növekedésben való visszamaradást, dermatitist, idegrendszeri 
és gastrointestinalis zavarokat okoz (9).

A B6-vitamin a táplálékban található 3 elővitaminja (pirid- 
oxin, piridoxamin és piridoxál) valamelyikéből a májban, vagy 
a vörösvértestekben alakul ki hatékony piridoxál-5-foszfáttá. 
Ez a hemoglobin alfa-, vagy béta-láncához kötődve növelni, il
letve csökkenteni tudja a hemoglobin oxigénaffinitását (11).

A B6-vitamin aminosav-dekarboxiláz és transzamináz enzi
mek kofermentje. Emellett a szteroidreceptorokra is hatással 
van. Emberi B6-vitamin-hiánybetegség nem ismert, de nagy 
adagban adva kfinikailag jó hatású a terhességi és csecsemőko
ri hányás kezelésében. E vitaminnal együtt adagolva idős em
berek ellenálló képességét, immunstatusát javítja (15).

A B12-vitamin (cyanocobalamin) igen fontos katalizátora a 
fehérje- és nukleinsav szintézisnek. Hiányában megaloblastos, 
makrocytás anaemia, perifériás neuritis és funicularis myelosis 
alakul ki (8).

A C-vitamint az emberi szervezet nem tudja előállítani, tel
jes egészében a táplálékkal kell bevinni. Az egyik legfontosabb 
extracelluláris vízoldékony antioxidáns. Hiánya skorbutot okoz. 
Napi 200-500 mg C-vitamin adagolásai (főként, ha A- és E-vi- 
tamin-bevitellel is kiegészítjük) a cataracta kialakulását évek
kel késleltetni lehet (ehhez tudnunk kell, hogy a szemlencsében 
a C-vitamin és a glutation a két legerősebb antioxidáns [19]).

A folsav az emberi szervezetben két lépésben alakul át bioló
giailag aktív folátmolekulává (pteroylglutaminsawá). Ez aztán 
koenzimként szolgál a purinok és a timidin de novo bioszintézisé
hez, emiatt nélkülözhetetlen a DNS és RNS replikációjához, vala
mint valamennyi purint tartalmazó koenzim szintéziséhez (10).

A folsavhiány klasszikus tünete a csontvelő megaloblas- 
tosisa (anaemia). Helyi foláthiány is kialakulhat alkohol, do
hányfüst, vagy bizonyos gyógyszerek inaktiváló hatására. A 
folsavhiányos területeken metaplasiás sejtburjánzás alakulhat 
ki. Ügy tűnik, a folsavhiány kokarcinogén (7).

A nikotinamid, niacin vagy PP-vitamin hiányában pellagra 
alakul ki. A koenzim I és II. alkotóelemeként dehidrogenáz en
zimek működésében vesz részt (16).

A vitaminok mellett az alkalmazott rágótablettában 7 fontos 
nyomelem is van.A vas a hemoglobin, a mioglobin építőeleme 
és egy sor oxidativ enzim működéséhez is nélkülözhetetlen.

Tartós vashiány esetén lelassul a növekedés, valamint hypo- 
chrom, microcyter anaemia alakul ki.

A cink több mint 200 enzim működéséhez nélkülözhetetlen. 
Közéjük tartozik a szénsav-anhidráz, az alkoholdehidrogenáz 
és az alkalikus foszfatáz is (4).

Igen lényeges szerepe van a cinknek a normális celluláris 
immunreaktivitás fenntartásában (4, 17).

A tartós cinkhiány tünete a hypogonadismus, növekedésbe
li visszamaradottság, ízérzés-zavar, étvágytalanság, immunde
fektus és a bőrt, vagy a nyálkahártyát érintő kórfolyamat.

A réz a duodenumból szívódik fel aktív úton, oxidáz enzi
mek kofaktora.

Két speciálisan (genetikusán) meghatározott réz- anyagcse
re-betegség ismert: a Menkes-betegség és a Wilson-kór (1).

A mangán a vékonybélből szívódik fel, és az epével ürül. A 
normális csont alkotóeleme és nélkülözhetetlen a szuperoxid- 
-dizmutáz enzim működéséhez is. Hiányának osteoporosis, ger- 
minatív hámkárosodás lesz a következménye.

A jód a tireoglobulinba épül be, és ebből proteolitikus enzi
mek hasítják le, így kerül a tiroxin és trijódtironin nevű pajzs- 
mirigyhormonokba. Jód hiányában golyva és kretenizmus ala
kulhat ki.

Mint érdekességet említjük meg, hogy a T4-T3 átalakulást 
katalizáló enzim (jodotironin-dejodináz) kofaktora egy másik 
nyomelem, a szelén. Ennek hiánya idős korban hypothyre- 
oidismust okozhat.

A szelén, annak ellenére, hogy igen keveset, csupán 20-30 
pg-ot igénylünk naponta belőle, rendkívül lényeges mikroelem. 
Nem csupán a már említett T4-T3 átalakuláshoz szükséges, de 
az egyik legerősebb antioxidáz enzimnek, a glutation-peroxid- 
áznak is a kofaktora.

Szelénhiányon alapuló szindróma például a Keshan-betegség, 
amire dilatációval járó cardiomyopathia jellemző, vagy a 
Kashin-Beck-betegség, mely már serdülőkorban osteoarthri- 
tist okoz.

A szelén szupplementáció a celluláris immunitásra is jó ha
tással van. Fokozza a T-sejtek nagy affinitású IL-2-receptor 
expresszióját, megakadályozza az immunsejtek oxidativ stressz 
által kiváltott károsodását (14). A szelén és a cink immunitást 
javító hatását a klinikumban is használjuk. Girodon és mtsai azt 
találták, hogy idős emberek 2/3-ának a normálisnál alacso
nyabb a szérum Zn- és Se-szintje. Ha Zn-et és Se-t adtak nekik, 
szignifikánsan kevesebb infekcióban szenvedtek, mint e keze
lés nélkül (6).

A króm az inzulin-anyagcserében, ezen keresztül a vércu- 
kor-szint szabályozásban játszik szerepet. Élelmiszereink kö
zül az élesztő aránylag gazdag benne.

Mint látjuk, a rágótablettában lévő valamennyi vitamin és 
nyomelem alapvetően szükséges az egészségünk megőrzésé
hez, s közülük jó néhány (Zn, Se, A-, E-, B6-vitamin) immunsti
muláló hatással is rendelkezik.

Összefoglalva megállapítható, hogy a multivitamin tab
letta veszélytelenül adható már 5 éves gyermekeknek is. 
Egyetlen hasfájástól eltekintve, nemkívánatos mellékha
tást nem észleltünk. Látványosan csökkent az e tablettá
val kezelt gyermekek antibiotikum-igénye. A kezelésben 
részesülő gyermekek közül csupán 1, míg a kontrollok 
közül 12 szorult antibiotikus kezelésre. Az átlagos beteg
ségi napok száma valamivel alacsonyabb (3,57 nap/3 hó
nap), mint a kezeletlen csoportban (5,4 nap), ez a kü
lönbség azonban matematikailag nem szignifikáns. Az a 
tény azonban, hogy a 37, fertőzésnek kitett multivitamin 
rágótablettát fogyasztó gyermek közül csak 11 lett vari- 
cellás, holott e betegség contagiositási indexe 90% felett 
van, legalábbis elgondolkodtató. Hossznövekedésük szig
nifikánsan gyorsabb volt a kontroliokénál.

A cseppeket kapó csecsemők és kisdedek a vitamint 
szívesen fogyasztották. Mind a hossz-, mind a súlynöve
kedésük szignifikánsan meghaladta a kontrollt. Ők a vizs
gált 3 hónap alatt átlagosan 3,6 napot voltak betegek, a 
kontrollok 6,15 napjával szemben.

Mindezek alapján az alkalmazott -  nyomelemeket, ill. 
vitaminokat tartalmazó -  szereket meggyőződéssel tud
juk ajánlani csecsemők vagy gyermekek számára.

IRODALOM: 1. Chan, S., Gerson.B., Subramaniam, S.: The role 
of copper, molybdenum, selenium and zinc in nutrition and 
health. Clin. Labor. Med., 1998, 18, 673-685. -  2. Cserháti E., 
Mezei Gy., Kelemen J.: Allergiás betegségek társulása légzőszervi 
kórképekkel. Immunmoduláns kezelés hatása atopiás asthmá-
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HORUS

Keresztúry Ferenc: Sárospataki diákból orosz 
orvosprofesszor

1. ábra: Keresztúry Ferencet ábrázoló rézkarc a 
Szecsenov Orvostudományi Akadémia 
múzeumában

1999 decemberében egy nemzetközi patológus kong
resszus részvevőjeként alkalmam nyílt meglátogatni a 
moszkvai Szecsenov Orvostudományi Akadémia múze
umát. A sok értékes látnivaló (például Lieberkühn 250 
éves mikroszkópja) mellett nagy örömmel vettem észre 
Keresztúry Ferenc professzor (1735-1811) arcképét (1. 
ábra). A tárlatvezető elmondta, hogy Keresztúry volt az 
első, aki a Moszkvai Egyetemen nemcsak anatómiát és 
sebészetet, hanem patológiai anatómiát is oktatott. Azt, 
hogy valóban magyar születésű tudósról van szó, egy en
gem kísérő harmadéves orosz medikustól tudtam meg. 
Kérésemre bőségesen elláttak irodalommal, melyet itt
hon Honti József dr. jóvoltából kiegészítettem (1-6).

Keresztúry Ferenc kisnemesi családban, Sárospata
kon született (1735). 1756-tól 1762-ig a Sárospataki Re

formátus Kollégium diákja volt, majd kivándorolt 
Oroszországba, ahol a Moszkvai Kórház mellett működő 
orvosi iskola hallgatója lett. Érdekes, hogy egy közle
mény szerint Pesten, más szerint Jénában szerzett orvosi 
oklevelet (1, 2). Ennek ellent mond a Szilvay által facsi
milében közölt moszkvai oklevél (3) 1764-ben orvos-sebészi 
oklevelet szerzett, majd az 1765-ben létesített Orvostu
dományi Intézet (Egyetem) anatómusa lett, emellett se
bészként is tevékenykedett. 1777-ben az anatómia egyetemi 
tanára lett. A moszkvai Egyetem 1777-1778-as előadási 
listája tanúsítja, hogy anatómiai demonstrációit a kórhá
zakban elhunyt betegek boncolásával illusztrálta és nem
csak a topográfiát, hanem  a betegségek által okozott ana
tómiai elváltozásokat is demonstrálta. Ezen túlmenően 
igazságügyi orvostani boncolásokat is végzett, sőt ezekhez 
a vizsgálatokhoz mikroszkópot is használt. Tevékenysé
gének nemzetközi elismerését jelentette, hogy 1781-ben 
a Leopoldina Academia (Jena) tagjai közé választotta. A 
sikeres sebész orvosi diplomára is vágyott, amit 1784- 
ben szerzett meg. A köztiszteletnek örvendő orvostanár 
1804-ben megalapította az első orosz orvostudományi 
társaságot. 1811-ben hunyt el, Moszkvában.

Munkásságát a mai napig nagyra értékelik az orosz 
orvostörténészek. Szerintük egyike volt azoknak, akik az 
orosz egyetemi orvosi oktatást európai szintre emelték. 
Számomra az is jelentős, hogy korát messze megelőzve 
megkísérelte a patológiai anatómia egyetemi oktatását. 
A Szecsenov Orvostudományi Intézetben a Patológiai 
Intézetet 1849-ben alapították meg.

IRODALOM: 1. Sztocsik, A. M., Zatravkin, Sz. N.: A Moszkvai 
Egyetem Orvosi Fakultása a 18. században (oroszul). Moszkva, 
1996. 366. old. -  2. Veszprémi I.: Magyarország és Erdély orvo
sainak rövid életrajza. IV. kötet. Medicina, Budapest, 1970, 
165., 349. old. -  3. Szilvay K.: Keresztúry Ferenc (1735-1811). 
Orvostörténeti Közlemények, 1961,21-22., 54-103. - 4. Szilvay
K.: Keresztúry Ferenc születésének 125. évfordulója alkalmá
ból. Orv. Hetik, 1960, 101, 860. - 5. Schultheisz E., Tardy L.: Fe
jezetek az orosz-magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Medici
na, Budapest, 1960. 86-102. old. - 6. Schultheisz E.: Az orvoslás 
kultúrtörténetéből. Keresztúry Ferenc. Szerk.: Gazda István. 
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. Magyar Tudománytörté
neti Intézet, Budapest-Piliscsaba, 1997. 233-239. old.

Szende Béla dr.
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KÓRHÁZAINK

A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházának bemutatása

Régi óhaja teljesült Dél-Pest közönségének, amikor 1980. 
december 15-én megnyitották a Dél-pesti Kórházat. A II. 
világháború után ez az egyetlen teljes egészében újonnan 
épült kórháza Budapestnek. Avatásán jelen volt az akko
ri idők valamennyi jelentősebb vezetője. Az építészterve
ző Uhlárné Kalmár Anikó dr., aki ezért a munkájáért 
Ybl-díjat kapott. A tervező a Középülettervező Vállalat, 
míg a generál kivitelező a Középületépítő Vállalat volt.

Ezt megelőzően a dél-pesti kerületekben a szakorvosi 
ellátás mellett a XX. kerületben önálló kórházként a XX. 
kerületi Gyerekkórház és a XX. kerületi Szülő- és Nőbe
teg Kórház működött.

Eredeti ellátási területét valamennyi szakmában a XVIII. 
és a XX. kerület jelentette, bizonyos szakmákban a kör
nyező kerületek ellátása is feladatát képezte. Természe
tesen résztvett a fővárosi és regionális ügyeleti szolgálat
ban is. Napjainkra az ellátási terület Budapest környéki 
településekkel bővült.

Az építkezés alatt az orvosszakmai felügyeletet Stojanov 
Iván dr. igazgató látta el, az intézet működését Radinszky 
József dr. főigazgató főorvos vezetésével kezdte meg. A 
gazdasági főigazgató-helyettes Takács Ferenc volt, akit 
ebben a pozícióban Flór Ferenc követett.

A kórház felszereltsége és infrastruktúrája a lehetőségek
hez mérten igen korszerű volt, az építészeti adottságok lehe
tővé tették, hogy egymással közlekedve külön épületszárny
ban kerüljön elhelyezésre a Hotel és a Diagnosztikus 
Osztályok. Ez utóbbinak része a Központi Műtő és Intenzív 
Osztály mely egységes vezetés alatt kezdte meg tevékenysé
gét és így működik azóta is. A Hotel épület legfelső emeletén 
került elhelyezésre a szülőszoba, a szülőszobai műtőtraktus 
és a Koraszülött Osztály. A VIII. emeleten az Újszülött Osz
tályt a gyerekágyas és a terhespatológiai részleg fogja közre.

A hotelszárnyat, a konyha-étterem épületet, a mosodát 
zárt folyosó köti össze. Föld alatti folyosón keresztül köz
vetlen összeköttetés van a kazánházhoz is. A raktárak és né
hány kiszolgálóhelyiség a pince-szinten került elhelyezésre.

Az intézmény indulása óta a betegek fogadása a Betegfel
vételi- és Diagnosztikai Osztályon történik, ahol 8 ágyas fektető 
is található. Ez utóbbi lehetőséget ad rövid ápolásra is.

Eredetileg a Betegfelvételi Osztály felnőtt- és gyermek
traktusra különült el, a gyermek betegkör megfogyatkozása 
miatt 1995-ben megszűnt az intézet Gyermekosztálya és a 
betegfogadó régi gyermek-ellátási területén ma ambuláns 
szülészeti-nőgyógyászati ellátást végzünk és itt történik a 
szülészeti-nőgyógyászati betegek felvétele is.

Az intézet területén külön épületben található a Vérel
látó Állomás, amely 2000. január 1-jétől az ÓVSZ területi 
állomásaként működik.

Az eredeti elképzeléseknek megfelelően a fejlesztés 
többlépcsőben valósult volna meg. A központi épület át
adását a járóbeteg-rendelést szolgáló épület, majd egy 
ún. pszichiátriai pavilon felépítése követte volna. A ter
vek között szerepelt a gazdasági-műszaki ellátás korsze
rű elhelyezésének biztosítása is.

Ezek közül 1984-ben a pszichiátriai pavilon került át
adásra, amely eredetileg 450 ággyal csak a pszichiátriai 
ellátást szolgálta és a meglévő létesítményekkel az össze
köttetést zárt folyosó biztosította.

A terület fekvő- és járóbeteg-ellátását, ez utóbbiba a 
körzeti orvosi ellátás és a két szakorvosi rendelő működ
tetése is beletartozott, az integráció elvének megfelelően 
működtették. Az évek során az integráció előnyei mel
lett, számos hátrány is nyilvánvalóvá vált. Ezért érthető 
volt, hogy a rendszerváltozást követően előbb az alapel
látás teljes elszakadására került sor, majd a XVIII. kerü
leti Szakrendelő került a kerületi Önkormányzat fennha
tósága alá.

A krónikus és rehabilitációs ellátást szolgálta a XX. 
kerület Baba utcában és a XVIII. kerület Steinmetz kapitány 
utcában (ma Ráday utca) tevékenykedő két külső telephely.

A működő ágyak száma 920-ról fokozatosan érte el a 
csúcsot jelentő 1560-at, ennek megfelelően emelkedett 
az elbocsátott betegek száma is 20 000-ről közel 35 000-re.

Már az első években számos, jelenleg isműködő profil ho
nosodott meg, közülük kiemeljük a kardiológiát, a hyper
tonia betegséget, a neuroimmunológiát és a hematológiát.

A 80-as évek második felében az akkor uralkodó kór
ház-gazdálkodási elveknek megfelelően az intézet jelentős 
lépést tett a vállalkozási egészségügy meghonosítására, el
sődlegesen, azzal a céllal, hogy az ekkor már észlelhető for
ráshiányt saját gazdasági tevékenységével kísérelje meg be
folyásolni.

Ennek az elképzelésnek a helyességét ma sem lehet vi
tatni, a rendszerváltozást követően azonban ez az út már 
nem volt járható, ezért a korábban művelt vállalkozási 
tevékenységek fokozatosan megszűntek.

A XX. kerületi Szakorvosi Rendelő jelenleg is a kórház 
egységeként működik, ahol a kórházban művelt szakmá
kon kívül, illetve azok részeként a gondozói tevékenysé
get is végezzük. Itt működik Mozgásszervi Szakrendelé
sünk is, a szükséges fizioterápiás lehetőségekkel.

Az évek során az osztályokon kialakult a szakambu- 
lanciás betegfogadás rendszere is, amely jól egészíti ki a 
szakorvosi rendelő és a fekvőbeteg-osztályok munkáját.

Radinszky József dr. főigazgató főorvos, nyugdíjba 
vonulása után, egy rövid interregnumot követően 
Kálnoki Gyöngyössy István dr. főigazgató vezette az
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intézményt, majd 1990. október 15-én kollegiális vezetői 
modellre tért át az intézet.

Szekszárdi Margit gazdasági igazgatót Bodnár Judit dr. 
követte, a korábbi orvos-igazgató Fónyad László dr. 1995-től 
főigazgatóként tevékenykedik, Pólya Lajosné ápolási igazga
tó a kollegiális vezetés bevezetése óta látja el feladatát. 1995 
óta a korábbi orvosszakmai igazgatóhelyettes Klátyik Mária 
dr. orvosszakmai igazgatóként szolgálja az intézetet.

A 90-es évek közepétől általános és helyi körülmények 
struktúraváltást indokoltak. így megszűnt a gyermek fekvő
osztály, de a nap 12 órájában gyermekgyógyászati ambulan
cia ma is működik. A korábbi Koraszülött Osztály helyén 
Neonatológiai Intenzív Centrum II. kezdte meg tevékenysé
gét. Elsősorban a pszichiátriai ágyak számának csökkenése 
tette lehetővé, hogy a Ráday Gedeon utcai telephelyet meg
szüntessük. A korábban itt művelt szakmák közül a neffoló- 
giát másik fővárosi intézet fogadta be, két rehabilitációs osz
tályunkat pedig a központi telephely E pavilonjába 
költöztettük.

1997-től 1198 ágyon tevékenykedik intézetünk, ezek 
közül 686 aktív és 512 ágy rehabilitációs, illetve krónikus 
finanszírozású. Kialakult fekvőbeteg-forgalmunk, mely 
évenként 37 000 elbocsátott beteget jelent.

85% körüli az ágykihasználás, az ápolás átlagos tarta
ma minimálisan haladja meg a 10 napot.

A jelenleg művelt szakmai profiljaink közül kiemeljük:
-  a meddőség kezelése (mikrosebészet és in vitro fer- 

tilisatio),
-  onkourológia,
-  neuroimmunológia (demyelinisatiós kórképek) 

(Nemzeti Neuroimmunológiai Centrum),

-  szemészeti mikrosebészet,
-  intenzív és szubintenzív kardiológiai ellátás,
-  diabetológia,
-  hypertonia,
-  osteoporosis központ.
A 80-as évek második felében megkezdett informatikai 

fejlesztés napjainkban a finanszírozási adatszolgáltatáson túl 
jelentős szerepet játszik a vezetői döntések előkészítésében is.

A központi telephelyen teljes körű informatikai háló
zatot alakítottunk ki, itt a végpontok száma jelenleg csak
nem 200. Ugyanitt az ambuláns betegfogadás regisztrálá
sa is informatikai rendszeren nyugszik. Ezenkívül még 
számos rendszer segíti az intézet szakmai és gazdasá
gi-műszaki tevékenységét.

A magyarországi intézményekhez hasonlóan, mi is 
rendelkezünk hosszú távú stratégiai fejlesztési tervvel 
(esetünkben ez 5 éves), de a jövőt illetően, célunk nem le
het más, mint a működőképesség megőrzése és vala
mennyi, eddig gyakorolt szakmai profilunk további mű
velése. Igen sok munkatársunk tagja hazai és nemzetközi 
szakmai és tudományos társaságnak és többen tagjai a 
szakmai kollégiumoknak is.

A fejlesztés és felújítás, gép-műszer-beszerzés szá
munkra is mindennapi feladat, ez a saját források igény- 
bevétele mellett ma már döntően csak fővárosi források
ból lehetséges.

Az elmúlt 20 esztendő és jelenlegi működésünk is egy 
szakmailag jól felkészült, elkötelezett, hivatásának élő 
közösség munkáját dicséri és ugyanez jelentheti jövőnk 
biztosítékát is.

Fónyad László dr.

Baross utcai Szülészeti Esték (39)
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző rendezvénye 

Eredmények az intenzív újszülöttellátásban: 25 éves a Neonatális Intenzív Centrum (NIC) klinikánkon”
Az összejövetelt a PICOVENT Kft. támogatásával rendezzük
Helyszín: a Semmelweis Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tanterme (Budapest, VIII., Baross u. 27.)
Időpont: 2001. február 15. (18.00-22.00)
Program:
D r. P a p p  Z o l tá n  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Előszó és köszöntés”
A Baross utcai Női Klinika Semmelweis Emlékérmének átadása 
D r. K a r m a z s i n  L á s z ló  a DE Gyermekklinika volt igazgatójának és 
D r . S c h u l e r  D e z s ő 'a SE II. sz. Gyermekklinika volt igazgatójának az in
tenzív újszülöttgyógyászat gondolatának ápolásában és hazai gyakor
latának megvalósításában vállalt szerepeikért.
D r. T u l a s s a y  T i v a d a r  (SE ÁOK I. Gyermekgyógyászati Klinika): „A 
neonatális intenzív centrumok szerepe a morbiditás és mortalitás 
csökkentésében” (8 perc)
Felkért hozzászólók: D r. B ü k y  B é la  (SE ÁOK II. Szülészeti és Nő- 
gyógyászati Klinika): „Rövid visszaemlékezés a 70-es évekre” (5 perc) 
Felkért hozzászóló: D r. P a tk ó s  P é t e r  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nő- 
gyógyászati Klinika): „A beteg újszülöttek ellátása a centrumok létre
hozása előtt” (5 perc)
D r . G ö r b e  É v a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Intenzív újszülöttosztályunk 25 éve a betegforgalom és az alkalma
zott módszerek tükrében” (8 perc)
Felkért hozzászólók: D r. M a c h a y  T a m á s  (SE ÁOK I. Gyermekgyó
gyászati Klinika): „Az újszülöttkori apnoe” (5 perc)
D r . H a j d ú  J ú l ia  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): „Az 
ultrahangvizsgálat jelentősége az intenzív újszülöttellátásban” (8 perc) 
Felkért hozzászóló: D r. C e sk ó  I z a b e l la  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nő- 
gyógyászati Klinika): „Praenataüsan diagnosztizált szívhibák: néhány 
eset demonstrációja” (5 perc)
A Creative Art Trio koncertje.
Közreműködik V u k á n  G y ö r g y  (zongora), B e r k e s  B a lá z s  (nagybőgő) 
és B a l á z s  E le m é r  (dob).
Fogadás
D r. B e k e  A n n a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): „Az után- 
vizsgálatok szükségessége: az eredményesség megítélhetősége” (8 perc) 
D r. P e r l a k i  M ó n i k a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Az intenzív újszülöttellátás során észlelt neurológiai szövődmé
nyek” (5 perc)

Felkért hozzászóló: D r. R ó n a s z é k i  Á g o s to n  (Pest megyei Flór Ferenc 
Kórház Gyermekgyógyászati Osztály, Kistarcsa): „Neurológiai ellen
őrzés nem intenzív jellegű koraszülöttosztályon” (5 perc)
D r . H a r m a t h  Á g n e s  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„A HFO (high-frequency-oscillation) lélegeztetés javallati köre” (8 perc) 
Felkért hozzászóló: D r. N o b i l i s  A n d r á s  (SE ÁOK II. Szülészeti és Nő- 
gyógyászati Klinika): „A légzésfunkciós vizsgálatok jelentősége az in
tenzív újszülöttosztályon” (5 perc)
D r. C z in ie l  M ó n i k a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„A lélegeztetés szövődményei” (5 perc)
D r . L i p tá k  M á r t a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Korai hazaadás az újszülöttosztályokról” (8 perc)
Felkért hozzászóló: D r. T é g lá s  E m m a  (Szent Rókus Kórház Gyermek- 
gyógyászati Osztály): „Az intenzív új szülő ttosztályról átvett koraszü
löttek ellátása és hazaadása” (5 perc)
D r. G a á l  G a b r i e l l a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Az in utero magzati szállítás jelentősége” (5 perc)
Felkért hozzászóló: D r. S o m o g y v á r i  Z s o l t  (Jávorszky Ödön Városi 
Kórház Gyermekgyógyászati Osztály, Vác): „A Peter Cerny Alapítvá
nyi Mentőszolgálat jelentősebb adatai” (5 perc)
D r. K ő h a lm i  B a r b a r a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klini
ka): „Infekciók az intenzív újszülöttosztályon” (5 perc)
D r. C z o k  M e l in d a  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika):
„A perzisztáló Botallo-vezeték diagnosztikája és kezelése” (5 perc)
D r. J e a g e r  J u d i t  (SE ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika): 
„Változások az operálható veleszületett rendellenességgel született 
újszülöttek túlélésében” (5 perc)
Hozzászólások, konklúziók 
Zárszó
Délután 17.00-22.00-ig a Klinika II. emeleti csarnokában megtekint
hető Bán Miklós grafikusművész kamarakiállítása.
Délután 15.00 és 18.00 óra között megtekinthető a Klinika intenzív 
újszülöttosztálya és koraszülött utánvizsgálója, továbbá a 2000-ben 
felújított műtőegysége és intenzív őrző osztálya.
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AZ ORVOSI HETILAP EGYKOR ÉS MA

Orvosi Hetilap, 1900,30, 458-461.

A tüdőüszök műtéti kezeléséről
K ö z li:  Herczel Manó dr.

Ámbár kétségtelen hogy már ősrégi időkben törekedtek 
orvosok a tüdő egyes megbetegedéseinek sebészi úton 
való gyógyítására, az első sikerről szóló adatok csak 200 
évre vezetnek vissza.

Baglivi volt ugyanis az első, a ki egy a tüdőig hatoló 
mellsebnél bordák közötti metszéssel a tüdőben képző
dött tályogot felkereste s az üreget charpie-val kitömte; 
két hónap múlva gyógyulást ért el. Pár évvel később, 
1726-ban, Barry ajánlotta a cavernák megnyitását. 1800-ban 
Richter -  tankönyvében -  már a tüdőtályogok energikus 
bemetszése mellett tör lándzsát, s mint Bell, Zang, Breschet, 
Claffeus, Hastings és Storks-nak a lefolyt század közepéig 
terjedő közleményei mutatják, követőkre is talált.

Újabb, s sikeres lendületet a tüdősebészet azonban az 
utolsó két évtized alatt nyert, különösen az antiseptikus s 
aseptikus aera beálltával, nevezetesen midőn Gluck, Biondi 
és Schmidt kisérletei 1882 körül kimutatták, hogy a tü 
dőn nemcsak bemetszéseket lehet sikeresen végezni, ha
nem nagyobb részeit resectioval s exstirpatioval (Pneu- 
mectomia) el is lehet távolítani. Nagy volt ekkor az 
Optimismus, mely tetőpontját érte el 1891-ben, a midőn 
is, mint sokan közülünk emlékezni fognak, a tuberculin 
aera mámorában gümős cavernákat láttunk nyakra-főre 
Berlinben megnyitni.

Ha ezen kísérletek túl is lépték a megengedett határt, s 
a tüdősebészet létjogosultságába helyezett hitet majd
nem megingatták, mégis áldásosak voltak más irányban. 
Meghúzták a határvonalat, melyen belül be szabad avat
koznunk, s megjelölték az útirányt melyben haladnunk 
kell, úgy hogy a túlbuzgó optimismust egészséges rea- 
lismus váltotta fel.

Valóban az 1897-ben Moszkvában tartott nemzetközi 
congressus alkalmával Tuffier nagynevű párisi sebész 
összefoglaló referátumában már tisztázta az irodalom
ból összekeresett 306 eset alapján a tüdősebészet eddig 
elért eredményeit s mai állását.

E referátumból örömmel constatálhatjuk, hogy míg a 
műtétek száma az utolsó években hatalmasan gyarap
szik, a halálozási arány lényegesen csökken.

Az összmortalitás csupán 29%, de a halandóság a meg
betegedés egyes formáinál különböző. Míg az aseptikus 
műtéteknél csak 24%, echinococcusoknál pedig csak 10%, 
addig 216 septikus műtétnél 35% a halálozás. A septikus 
műtétek közé sorolja Tuffier az idegen test körül 11 ízben

Betegbemutatással előadatott a budapesti kir. orvosegyesület 1900. 
márczius hó 10-diki ülésén.

fellépett genyedéseket s 36 caverna, 49 tályog, 45 bron- 
chiectasia, 77 gangraena s 1 aktinomycosis műtétét.

A mi ezen számadatoknál mindenekelőtt feltűnik, az 
azon körülmény, hogy tisztán tüdőgangraena miatt az össz
esetek egy negyed részében, tüdőtályog miatt egy hatod ré
szében operáltak, hogy tehát a tüdőüszök azon megbetege
dés, a mely leggyakrabban igényű a műtéti beavatkozást, 
aránylag ritkán a bronchiectasia s még ritkábban a caverna. 
Ez természetes is, mert a gümős cavernák műtéti indicatiora 
csak a legritkább esetekben adnak okot, akkor, midőn a 
constatált, isolált, üregben pangó váladék súlyos jelensége
ket okoz.

Bronchiectasiák csak akkor operálandók, ha nem cylind- 
rikusak, hanem zsákszerűek, ha egyesek s körülirt helyen 
adják a charakteristikus symptomákat; mert a mint a meg
betegedés többszörös s a hörgtágulat általános, a műtét si
kertelen marad. Éppen ez a gyakori sikertelenség oka annak, 
hogy kevés sebész szeret ezen megbetegedésnél active be
avatkozni.

Ellenben a tüdőgangraena s a tüdőtályog ma már általá
nosan elismert vitális indicatiot képeznek a műtéti beavat
kozásra.

Tályog esetében még elképzelhető hogy kedvező kö
rülmények között, a beteg erős constitutioja mellett, 
spontan gyógyulás következhetik be; de gangraena ese
teiben ez mindig csak a ritkaságok közé fog tartozni. 
Mert mit lehet várni 5%-os carbolsav, terpentin vagy 
alkoholos-carbolsav inhalatioktól, avagy creosot belső 
adagolásától akkor, midőn a tüdő üszkösödése, bűzös, 
bacteriumdús váladék felszívódása folytán, a beteg hekti
kus lázakban szenved, csontvázzá leaszott, végleg kimerül, 
s midőn félő, hogy az eredeti megbetegedési gócz compli- 
catioiként a septikus geny leszívása által aspiratios pneu
monia, a hosszantartó genyedés folytán a vesék és máj ke- 
ményes elfajulása (Tuffier), eves pleuritis, mediastinitis, 
pyaemia vagy agytályogok léphetnek fel minden perczben?

Tényleg azt hiszem, hogy Viliiére1 nagyon optimistikusan 
Ítéli meg a belső kezelés eredményeit midőn a mortalitást 
csak 75-80%-kal állapítja meg, mert még abban az esetben 
is, ha elképzeljük, hogy a tüdőtályog teljesen kiürül a bron- 
chusokon át, vagy hogy az üszkös tüdőrészletek teljesen 
szétmálva expectoráltatnak, az esetek túlnyomó részében 
merev falzatú secernáló üreg marad vissza, mely spontan 
véglegesen alig gyógyulhat.

*
De l’intervention chirurgicale dans la gangréne pulmonaire. Paris 

1898.
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A pleura összenövései által ugyanis az üreg szélei a 
rigid mellkashoz vannak rögzítve s így tátongva m arad
nak.

Ehhez járul még, mint Wiener kiemelte, az elastikus 
vongálás, a mely inspirationál centrifugális irányban m ű
ködve, az üreg heges összehúzódása ellenében érvényesül.

Különösen kedvezőtlenek ezek a viszonyok a thorax 
rigiditása miatt a mellkas felső kúpjában, míg az alsó le
benyekben a tüdő üregei a bordaív és rekeszizom na
gyobb engedékenysége folytán könnyebben összelapul
hatnak, noha itt meg a lefolyási viszonyok a bronchusok 
mélyebb fekvése miatt lényegesen megnehezítvék, m int 
azt már Quincke is kiemelte.

Ezért azt hiszem, hogy semmi esetre sem jogosult a 
várakozó álláspont a tüdőtályognál sem, de még kevésbbé 
a tüdőgangraenánál; én azt tartom , hogy a mint a gang- 
raena- vagy circumscript-tályog diagnostizálva van, okvet
len műtétileg kell be avatkozni. Hogy hol, és sürgősen-e, 
azt esetről esetre kell eldönteni.

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy tüdőüszök esetei
ben az eves gócz megnyitása s kiürítése csak akkor aján
latos, ha a gangraena circumscript, mert a diffus gangraena 
absolut rossz prognosist nyújt; meningitis avagy metastati- 
kus tályogok jelenléte is többnyire contraindicálja az ope
ratív beavatkozást.

Ellenben a circumscript gangraená-nzk megnyitása a 
legáldásosabb műtétek egyike, m ert a bűzös, eves, üsz
kös váladékot leggyorsabb úton eltávolítja a beteg test
ből, egy csapásra megszünteti a hektikus, felszívódási lá
zakat, meg a bűzös köpettél járó kellemetlen ízt s undort, 
s elejét veszi a beteg kimerülésének.

Hogy a pneumotomia tüdőüszöknél tényleg fényes 
eredményeket ér el, mutatják Schwalbe, Viliiére, Tuffier, 
Pomeranzew s Fabricant közleményei, melyek jóformán 
egybehangzólag a teljes gyógyulási arányt 60-61%-kal 
állapítják meg. Természetesen itt is az alapbántalom jel
lege dönt a műtét sikere fölött, a mennyiben legjobb 
prognosist a pneumonia után fellépő gangraenák adnak; 
Viliiére szerint 31 eset közül 22 gyógyult, 2 javult s csak 7 
halt el. Az influenzás pneumoniák után fellépő üszkösö
dések már rosszabb kilátást nyújtanak, az oesophagus 
perforatioja folytán fellépett tüdőgangraena pedig a leg
rosszabb prognosist nyújtja.

A kérdés most már csak az, hogy lehet-e a tüdőszövet 
circumscript necrosisát, azaz a tüdőüszköt biztosan kór- 
ismézni7.

Typikus klinikai esetekben igenis lehet, és pedig m in
den nagyobb nehézség nélkül; bajosabb a kórisme szövőd
ményekkel járó casusokban, a hol egyes fontos jellegzetes 
tünetek hiányozhatnak. így látunk pl. typhus, puerpe- 
ralis láz és más septikus folyamatok folyamán tüdőüsz
köt fellépni köpet nélkül.

Általában azonban azt lehet m ondani, hogy bizonyos, 
jellegzetesnek ismert tünetek fenforgása mellett a kóris
me felállítása nem képez nagy feladatot.

Eme tünetek sorába tartozik legelőbb is a köpet, mely 
dögbűzű, savanykás szagú, zöldes-barna színű, 
rendkívüli bőséges (fél litert is elér naponta), a köpőcsé
szében 3-rétűen ülepedik, alul zöldes-szürke összeálló 
geny és detritus, fölötte széles híg, vizes-folyékony vagy 
tejfelszerű, míg a legfelsőbb réteg habos, nyákos-genyes, 
zöldes-barna.

Ugyanez a köpet előfordulhat putrid bronchiectatikus 
cavemáknál, sértetlen bronchusoknál is, a differentialis diag- 
nosist azonban megadja a górcső, a mennyiben tüdőüszöknél 
ruganyos rostok mutathatók ki (a melyeknek öszszetétele 
gyakran a tüdő gyurmájára emlékeztet) vagy elhalt tüdőszö
vet, taplószerűleg szétmálló, szövetczafatban bőséges fekete 
pigment, zsíros detritus, zsírjegeczek, zsírcseppek lelhetők 
fel.

Ezzel szemben tüdőtályognál a sputum tisztán genyes, 
tejfelszerű, szagtalan, tüdőszövet, rugalmas rostok azon
ban ép úgy találhatók, mint a gangraenánál, ezenkívül 
haematoidin kristályok nagyobb mennyiségben, melyek 
a gangraenánál ritkábbak.

Ehhez járul mint legfontosabb tünetcsoport a physikalis 
vizsgálat eredménye, mely a tüdőben helytfoglaló üregre 
és tömülésre utal.

Nagyobb góczok, még ha szélesebb, egészséges tüdőréteg 
fedi is őket, tompult kopogtatási hangot adnak, s felettük 
rendesen csengő, nagyhólyagú szörtyzörejek mellett ampho- 
rikus légzés is hallható; ha a tüdőüregből hirtelen nagyobb 
mennyiségű szövetczafattal kevert geny ürül, a kopogtatási 
hang circumscript helyen tympanikus lesz, azonban pár óra 
múlva, ha az űr újra genynyel telődik meg, ismét tompultnak 
mutatkozik.

A láz gangraenánál soha sem hiányzik, erősen remit- 
táló, rázóhidegek által megszakított, erős izzadással s 
hasmenéssel jár.

Tüdőüszök hasonló esetét, mely a felsorolt jellegzetes tü
netekkel járt, volt nemrég alkalmam Hochhalt tanárral egye
temben megfigyelni. Az esetnek, melyet a tisztelt orvos
egyesületnek ezennel bemutatok, kórrajza a következő:

W. A. 55 éves, dévaványai házaló. Szülei aggkorukban, egy 
fitestvére hirtelenül haemoptoe következtében halt el. Egy nő
testvérét csípőizületi lob miatt megoperálták és 4 évvel később 
meghalt. Öt testvére él és egészséges. Gyermekkori betegségek
re nem emlékszik. 20 év előtt luese volt, 15 év előtt typhusban, 
majd tüdőgyulladásban szenvedett. Jelen betegsége 1899. szep
tember hó elején kezdődött. Erősebb meghűlés után köhögni 
kezdett, mellkasa jobb felében szúró fájdalmai voltak, két napig 
feküdt. Láza akkor állítólag nem volt, de a köhögés nem szűnt, 
étvágyát elveszítette. Három hét múlva észrevette, hogy köpete 
barna, de bűzt nem érzett, mert szaglási érzéke különben sincs. 
Beteg mindinkább gyengült, egyre lázas volt, sokat izzadt, de 
azért fenn járt és utazgatott. Állapota mindinkább rosszabbod
ván, 1899. október 19-dikén Hochhalt tanár osztályára vétette 
fel magát, midőn a következőket találtuk:

Sovány, gyengén fejlett, végleg elgyengült férfibeteg. Mell
kas keskeny, kulcscsont fölötti és alatti árok jobboldalt besüp
pedt, légzésnél visszamarad. A kopogtatási hang jobboldalt a 
kulcscsont fölötti árokban tompult, a kulcscsont alatti árokban 
lefelé a 3. borda széléig, közép felé a szegycsont jobb széléig tel
jesen tompa. Ugyancsak absolut tompa kopogtatási hangot 
nyerünk a jobb hónaljkép felső részén, gyermektenyérnyi he
lyen. Ezen tompulatot adó részek felett a légzés legnagyobb
részt hörgi, alól sok csengő zörejjel; a hónaljkúpban pedig erő
sebb köhögés után amphorikus légzés és nagyobb hólyagú 
csengő zörejek hallhatók. Hátul a jobb tövis feletti árokban a 
kopogtatási hang tompult, a légzés hangosabb és érdes. A tüdő 
többi részén, valamint baloldalt rendellenesség nem mutatható 
ki. Szívhangok tiszták  ̂de gyengék. A beteg nagy mennyiségű 
(naponta 500-600 cm ) bűzös, eves köpetet ürít, mely eleinte 
csokoládébarna, később zöldesbama. E köpetben Hochhalt tanár 
osztályán végzett többszöri vizsgálatnál sem tudtunk tuberculosis 
bacillusokat kimutatni, hanem csak sok zsírjegeczet, myelin- 
cseppeket, rugalmas rostokat, igen sok, egész lánczokat képező 
baktériumot és számos coccust. Szövetczafatokat és pigmentet 
nem találtunk. Mindezeket tekintetbe véve, Hochhalt tanárral 
egyetemben a kórismét gangraena pulmonis (apicis dextri)-re 
tettük és mivel a beteg állapota folyton rosszabbodott, a septi-
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kus lázak a beteget a végkimerülés felé vezették, műtéti beavat
kozásra szántuk el magunkat, melyet 1899. október 27-dikén 
chloroform-narkosisban végre is hajtottam.

Mivel a legerősebb tompulat a hónaljárokban a nagy mell
izom széle mögött mutatkozott, legvalószínűbbnek tetszett, hogy 
a genyűr itt legközelebb ér a felszínhez, hogy tehát e helyen 
aránylag csekélyebb vastagságú tüdőrétegen kell majd áthatol
ni, és hogy itt van a pleura costalis a pleura pulmonalissal min
den valószínűség szerint legbiztosabban összenőve. E miatt egy 
nagy félköralakú izombőrlebenyt képeztem oly módon, hogy a 
metszést a jobb sternoclavicularis Ízület tájékáról lefelé domború 
ívben a jobb processus coracoideusig vezetve, visszapraepa- 
ráltam a gyengén fejlett pectorialis majort és minort annyira, 
hogy az előbbiből csak egy 2 ujjnyi vastag köteg nem lett ke
resztülvágva, miután így a felső 3 bordát szabaddá tettem, kö
vetkezett a második és harmadik borda a mellső hónalj és 
parasternalis vonal közötti részletének 10-12 cm hosszban való 
resecálása. Előttem feküdt a megvastagodott, sárgásbarnán el
színesedett, kérges tapintatú, resistens pleura, mely alatt a tüdő 
légzési mozgásokat nem mutat, tehát minden valószínűség sze
rint vele össze van nőve. Próbapunctioval a hónaljkúp felől 3 
cm-nyi mélységből barnás evet kapunk. Ezek után Pacque- 
linnel körülbelü 2 cm-nyi tüdőrétegen áthatolva, a 2. és 3. bor
dának megfelelőleg 4-5 cm hosszú verticalis bemetszést esz
közlünk, mire a nyíláson át sisteregve nagy mennyiségű barnás, 
rendkívül putrid ev ürül. A nyíláson át 2 ujjal behatolva, czafa- 
tos falú, ökölnyi üregbe jutok, mely felfelé a tüdő kúpjáig ér és

lefelé ujjnyi vastag recessussal a 4. borda alá húzódik. Az ujjak 
visszahúzása után erős köhögési rohammal, diónyi, barnás
fekete, elhalt tüdő-sequester ürül. A csekély vérzés jodoform- 
gaze-tamponádra szűnik. Öblítést nem alkalmazunk.

Lefolyás: Közvetlenül a műtét után a köpet erősen véres, de telje
sen szagtalan, a beteg nehezen expectorál, pulsusa 80-100, a res- 
piratio 24-30 között váltakozik. A láztalan állapot csak 2 napig tar
tott, a 3. naptól kezdve három héten át erősebb hőemelkedések 
léptek fel, közben 2-3 napi afebrilis állapottal felváltva. Nézetünk az 
volt, hogy a hőmérsékemelkedések részben váladékretentiora ve
zethetők vissza, mert a tüdőben fekvő tamponok eltávolítása után 
mindig világosan látni lehetett, hogy három nagyobb bronchusból, 
melyek közül kettő az üreg alsó falába nyűt, geny bőven ömlik elő, 
azonkívül az űr alsó recessusában a 4. borda alatt a geny folyton 
stagnált. Szorgos s gyakori kötésváltoztatásokra tényleg november 
hó közepe körül a beteg teljesen láztalan lett, de az üreg csak igen

lassan kisebbedett. Összeesését látszólag gátolta a 4. borda mögé 
húzódó recessus. Hogy a gyógyulást lehetővé tegyük, 1899. novem
ber hó 27-dikén, a mint a beteg kissé összeszedte magát, Schleich- 
féle anaesthesiában a 4. bordát is resecáltam 10 cm-nyi hosszban, és 
ennek utána Paquelinnel a tüdőben levő verticalis metszést 3-4 
cm-rel lefelé hosszabbítva, teljesen feltártam a tüdő üregeinek alsó 
részletét is, biztosítva ez által a geny akadálytalan lefolyását.

Ezen második beavatkozásra a beteg gyorsan összeszedte 
magát, az expectoratio a minimumra redukálódott, az üreg ki
sebbedett, granulálni kezdett, úgy hogy karácsony táján a két 
kisebb bronchus nyílása teljesen bezáródott, az üreg szilva
nagyságig összeesett, azóta megint lényegesen kisebbedett, úgy 
hogy jelenleg csak kisujjnyi hosszú és vastagságú űrjárat ma
radt hátra, mely a bőr felszínével az első és második műtéti be
avatkozás helyének megfelelőleg sipolyosan communicál, mely 
communicatio helyéről naponta kötésváltoztatásnál pár csepp 
nyákos geny ürül. A nagyobb bronchus, mint azt a beteg kö- 
högtetésénél constatálni lehet, még mindig szabadon nyílik az 
üregbe. A beteg jól összeszedte magát, súlya 6 kg-mal gyarapo
dott, könnyen végezheti munkáját, a mennyiben jobb karját jól 
használhatja, akadálytalanul emelheti feje búbjára. A nagy üreg 
összeesése és a bordák hiánya folytán hatalmas besüppedést lá
tunk a jobb mellkas felső részén; ezen besüppedés legmélyebb 
részén látjuk az ívalakú, széles hegvonalat, melyhez a pectoralis 
izomzatúnak kettéválasztott lapjai oda vannak nőve. A megbe
tegedés helyén jelenleg vesicularis, kissé érdes légzést hallunk.

A leirt esetben a megbetegedés classikus tünetei alap
ján világos volt előttünk, hogy a jobb felső tüdőlebeny 
előrehaladt üszkös szétroncsolásával (gangraena pulmo
num) van dolgunk, s hogy a beteg a naponta óriási quan- 
titásokban expectorált geny, a rázóhideggel párosult ma
gas hektikus lázak, s végső elesettség mellett csakis gyors 
sebészi beavatkozás útján menthető meg.

A prognosis kedvező volt, mert a jobb tüdő csúcsában 
elhelyezkedő, igaz hogy nagy kiterjedésű, de m inden lát
szat szerint egyedül álló üszkös űrrel állottunk szemben, 
a mennyiben különben kopogtatásra és hallgatódzásra 
úgy a jobb, mint a bal egész tüdőfél, valamint a többi bel
ső szervek is épeknek bizonyultak.

Kérdéses lehetett csupán, hogy mily beavatkozást vé
gezzünk a betegen?

Mivel aspirativpunctio s utólagos desinficiens-nek (pl. 
jodoform-glycerin, thymol) befecskendése, m int később 
még jelezni fogom, legkevésbbé sem veszélytelen, s ez 
esetben ezektől amúgy is alig várhattunk sikert, csak a 
bordaresectio és a radikális beavatkozás között lehetett 
választani.

Quincke volt az, aki a tapasztalati tények alapján aján
lotta tályogoknál a bordák resectioját, a mi által a tüdő 
üregei könnyebben összeeshetnek s hegesedhetnek.

A lehetőség erre tényleg megvan, és a dolog kétségte
lenül itt-ott elő is fordul kisebb góczoknál, de nagyobb 
üszkös üregeknél alig hiszem hogy az eljárás az alapbán- 
talmat lényegében befolyásolná. Egyébként pedig, ha csak 
bordacsonkolást végzünk, bátran megtoldhatjuk azt a 
tüdő bemetszésével is. Magam is tapasztaltam ennek a 
szükségességét Korányi Sándor tanárral egyetemben, ki
nek egy tüdőgangraenás betegénél, tekintettel végső el- 
esettségére, néhány borda bő resectiojára szorítkoztam. 
Rövid időre reá a beteg meghalt, s a Genersich tanár által 
végzett autopsia kimutatta, hogy tényleg hatalm as üsz
kös gócz feküdt közel a pleura felszínéhez, melynek radi
kális feltárása sem okozott volna lényeges technikai ne
hézségeket.

A mi egyébként a bemutatott esetben különösen jó 
eredménnyel kecsegtetett, az az üszökgócznak a jobb fel
ső tüdőlebenyben való fekvése volt. A tüdő fenn termé
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szetszerűleg nem túlságosan vastag, a physikalis tünetek 
arra vallottak, hogy az üszkös gócz majdnem teljesen 
tönkretette itt a tüdő gyurmáját; a hónaljban teljes to m 
pa kopogtatási hang mutatkozott, tehát valószínű volt, 
hogy a destructiv folyamat e helyen egész a felszínig ért, 
hogy a pleura pulmonalis és costalis ugyanitt m inden 
valószínűség szerint össze vannak tapadva, s hogy késsel 
vagy paquelin-nel csak aránylag csekély vastagságú tü 
dőrétegen át kell majd behatolni.

Ehhez járult még azon körülmény, hogy az anamnesis 
szerint az üszők a jelen esetben valószínűleg fibrinosus 
pneumoniához társult, s hogy mindenek szerint előbb a 
májasodási szakban levő tüdőrészlet necrotizált, s a se
quester körül képződött a reactiv genyedés.

Tudvalevőleg ezen esetek prognosisa a legkedvezőbb, 
míg azon gangraenák, melyek influenza után keletkez
nek, sokkal rosszabb jellegűek, a mennyiben rendesen 
többszörösek, mint arra Fraenkel a berlini belgyógyásza
ti egyesületben a lefolyt év egyik ülésén utalt is.

Hasonlókép rossz prognosist adnak, mint már a beve
zetésben is jeleztem, az idegen test körül keletkezett gang
raenák, épúgy mint az emboliás necrosis alapján fellépett 
üszkösödések.

Végre műtétre kedvezőnek lehetett esetünket már azért 
is tekinteni, mert a baj heveny módon keletkezett, s m ég
is valószínű volt, hogy a folyamat eléggé el van tokolva, s 
hogy a természet a reparatio s eliminatio munkáját m ár 
megkezdte, mint azt Tuffier a körülirt gangraenák m ű
tétjének véghezviteléhez megkívánja.

A lefolyás eleinte nem volt olyan kitűnő, mint azt a si
mán lefolyó műtét után eleve reméltük; az expectoratio 
ugyan mérsékelt s szagtalan lett, de a lázak mint jeleztem 
fennállottak. Ennek okát részben a beágazó hörgők p u t
rid bronchitisében, részben az üreg mélyében képződő 
váladék visszatartásában kellett keresnem; e miatt körül
belül 1 hónappal az első műtét után, midőn a beteg köz
érzete kissé javult, utólag a 4-dik bordát is csonkoltam, a 
tüdőüreget lefelé bőven feltártam s ez által tényleg, m int 
látni méltóztattak, zavartalan s aránylag gyors gyógyu
lást biztosítottam.

Szabadjon még néhány megjegyzést koczkáztatnom a 
pneumotomia technikáját illetőleg.

Hangsúlyozni akarom mindenekelőtt azt, hogy tüdő
tályog vagy tüdőgangraena gyanúja esetén a diagnosis 
biztosítása czéljából próbapunctiot nem tartok megen
gedhetőnek.

Nem pedig 3 okból: 1. Mert punctio alkalmával, ha a 
pleuralapok összenőve nincsenek, a mellkasűr könnyen 
inficiálva lesz, eves geny juthat a pleuraűrbe, a mi putrid 
pleuritisre vezethet, mint erre Karewski is rámutatott.

2. Mert a piszkos tű visszahúzása alkalmával az ép tü 
dőszöveten keresztül hatoló szúrcsatornát septikusan in- 
ficiálhatja.

3. Mert nagyobb szakadékony véredények megszúrá- 
sa által halálos kimenetelű vérzést is okozhatunk.

Ezzel ellentétben a műtét alkalmával a diagnosticai 
punctiokat nemcsak megengedhetőnek, de szükséges
nek tartom, feltéve, hogy a próbaszúrásokat rögtön a 
pneumotomia követi, mely alkalommal a beszúrt genyre 
bukkanó tű szolgál legjobban s legbiztosabban útmutató 
gyanánt.

A műtétet thoracotomiá-vdl kell bevezetni. A bordák 
csonkolásával véleményem szerint nem szabad takaré

koskodni; mennél több bordát és mennél hosszabb borda
részleteket távolítunk el, annál bővebb betekintést nyerünk, 
annál könnyebben tágíthatjuk tetszés szerinti irányban a tü
dőben ejtett bemetszéseket, annál gyorsabban fog a tüdő 
ürege összeesni s gyógyulni. Egy vagy két borda eltávolí
tását közönséges ismert módon végezzük. 3-4 borda tervbe 
vett resectiojánál czélszerűen alkalmazunk lebenymet
széseket, melyek esetleg nagyon kiterjedt resectioknál a 
bordákat is magukba foglalhatják.

A bordák eltávolítása után felmerül a kérdés, vájjon a 
pleura lapjai össze vannak e nőve vagy sem?

Ez annál inkább fontos, mert fennálló pleuraössze- 
növésnél a műtét aránytalanul könnyebb s veszélytele
nebb.

Már a műtét előtt a borda közötti űrök inspiratorikus 
beesése, és esetleg az alsó tüdőszél hiányos lejebb szállá
sa mély belégzésnél az összenövések mellett szól. A bor
dacsonkolás után az összenövések hiányát az áttetsző 
pleura costalison át gyakran könnyen lehet megállapíta
ni, mert látjuk a mint a tüdő felszíne belégzésnél fel- és 
lefelé járó excursiokat végez, ellenkező esetben a pleura 
costalis szürkés-sárga, hájas, kinézése, megvastagodott- 
sága, töménysége és kérges tapintata az összenövések 
mellett bizonyít.

Esetleg egy vékony tű beszúrása nyújthat felvilágosí
tást, a mennyiben összenövéseknél a tű légzés alkalmá
val nyugodt marad, míg az összenövésük híján élénken 
követi a tüdők mozgásait. Ez azonban nem veszélytelen 
eljárás, ép oly kevéssé mint Shapiciko 1897-ben ajánlotta 
manometerrel ellátott ürös tűjének alkalmazása, mely
nél a manometer állítólag akkor esik, ha a tű beszúrásnál 
szabad pleuraűrre bukkan. Ezen műszer már azért sem 
lehet megbízható, mert hisz szabad mellhártyaűr csak az 
esetben létezhetik, ha a tű a tüdőt maga előtt letolja.

Csak mellesleg akarom megjegyezni, hogy a diagnosis 
lehető biztosítása czéljából Tuffier a thoracotomie extra- 
pleurale-X ajánlja, a mi abban áll, hogy bordaresectio 
után a pleura parietalis a mellkas belső lapjáról, de a 
pleuraüreg megnyitása nélkül szélesen le lesz hámozva s 
ezután a tüdő szorgosan végig tapintva. Ezen eljárás azon
ban gyakran ép oly kevéssé vezet czélhoz, mint a pleu- 
raűr megnyitása után a tüdőnek direct végig tapintása, 
mert Monod pl. közöl egy esetet, a melynek közvetlen végig 
tapintásánál sem érzett góczot, s az utólagos próbapunc- 
tio mégis adott genyet.

Bármiként álljon a dolog, ha a tüdőüszök kórisméje 
körülbelül bizonyos, s a műtét eredménynyel kecsegtet, 
nem szabad a további beavatkozástól visszariadni még 
akkor sem, ha pleuralis összenövések nem constatál- 
hatók.

Mesterséges összenövések létesítése a pleuraűr között, 
ignipunctura-, electrolysis-, cauterisatio-, vagy chlorzink- 
pastá-val (Quincke, König) jelenleg már alig vannak al
kalmazásban.

Újabban határozottan valamennyi modern sebész a 
pleura lapok 1892-ben Roux által ajánlott directe össze- 
varrása mellett foglal állást azon esetre, ha műtét alkal
mával a mellhártyaüreg még szabad. Ügyes és gyors be
avatkozásnál sikerülni fog -  különösen akkor, hogy ha a 
beteg köhög, s a köhögésnél a tüdőt kiszorítja -  a tüdőt 
elővigyázattal megfogni s a sebbe bevonni, ez által egy 
nagyobb pneumothoraxnak elejét venni, s a tüdő collap- 
susát meggátolni. A kivarrásnak megvan továbbá azon
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óriási előnye, hogy a műtétet sürgős esetekben egy tempó
ban gyorsan lehet befejezni.

A mi magát a tüdőszövetbe való bemetszést, a pneu- 
motomiát illeti, úgy indurált, infiltrált, vérszegény szöve
tekben kétségtelenül késsel is lehet nyugodtan dolgozni. 
De mivel a metszésnél esetleg puhább, épebb tüdőszö
vetbe is juthatunk, s másrészt eves-genyes folyamatok
kal van dolgunk, czélszerűbb thermocautherrel dolgoz
ni, hogy a metszés helyét infectiotól megóvjuk.

így jártam el a jelen esetben is.
Daczára a narcosis veszélyeinek, különösen ily elgyengült 

betegeknél, még sem ajánlatos a műtétet localis anaes- 
thesiával végezni, mert a kívánt praecis munkához a be
teg absolut nyugalma szükséges.

Hogy a hörgutaknak erős izgatottsági állapota miatt 
aetherrel nem, hanem csupán chloroformmal szabad al
tatni, az természetes.

Legyen szabad még felemlítenem, hogy a bevezetésül 
felemlített Tuffier-féle gyűjtőmunkában 1897-ig 77 tüdő- 
üszök-eset van felsorolva. Ez idő óta az irodalomban 14 
eset lett közölve (Tubenthal, Clarke et Morton, Wiemer, 
Lejars, Starr, Körte, Pomeranzew, Israel) 8 esetben gyógyu
lással, úgy hogy esetünket, mint 15-diket beszámítva je
lenleg 91 esettel rendelkezünk körülbelül 60-61 % gyógyu
lással, a mi minden esetre elég fényes eredmény, s elég 
biztató ahhoz, hogy ez irányban tovább működjünk.

Kommentár
„Nihil növi sub sole” -  semmi sem új nap alatt -  mondja 
a régi latin mondás. Herczel Manó 1900-ban megjelent 
közleménye is ezt bizonyítja.

A tüdőgangraena ma is rettegett betegség, gyógyítása 
sok problémát jelent tüdőgyógyásznak, tüdősebésznek, s 
főleg ezen betegségben szenvedő embernek egyaránt.

Ahhoz, hogy Herczelnek 55 éves férfin tüdőgangraena 
miatt végzett sikeres műtétét értékelni tudjuk, álljon itt 
néhány adat a korabeli tüdősebészet eredményeiről:

„Az 1897-ben Moszkvában tartott nemzetközi kong
resszus alkalmával a nagynevű párisi sebész Tuffier refe
rátumában már tisztázta az irodalomból összekeresett 
306 eset alapján a tüdősebészet eddig elért eredményeit, s

mai állását... Az összmortalitás csupán 29%, a septicus 
műtéteknél 35%... Tüdőgangraena miatt az összes esetek 
egy negyed részében operáltak... Gangraena eseteiben a 
spontán gyógyulás mindig csak a ritkaságok közé fog 
tartozni. Mert mit lehet várni 5%-os carbolsav, terpentin 
vagy alkoholcarbolsav inhalatioktól, bűzös, bacteriumdús 
váladék felszívódás folytán, a beteg hektikus lázakban 
szenved, csontvázzá leaszott, végleg kimerül, s midőn fél, 
hogy az eredeti megbetegedési gócz complicatioiként a 
septikus geny leszívása által aspiratios pneumonia, a 
hosszantartó genyedés folytán a vesék és máj keményes 
elfajulása, heves pleuritis, mediastinitis, pyaemia vagy agy
tályogok léphetnek fel minden perczben?” . ..

„Viliiére nagyon optimisticusan Ítéli meg a belső ke
zelés eredményeit, midőn a mortalitást csak 75-80%-kal 
állapítja meg.”

A mellkas-röntgenvizsgálat, CT és egyéb képalkotó el
járások hiányában alig elképzelhető nehézséget okozott 
a tüdőgangraena kórismézése, s bámulatos, hogy eleink 
fizikális vizsgálatokkal, a klinikai tünetek helyes értéke
lésével mégis többnyire meg tudták oldani ezt a felada
tot. Herczel még kloroform-narkózisban hajtotta végre 
műtétét (1899. október 27-én!), s nyitotta meg a jobb tü
dőcsúcsban elhelyezkedő gangraenás üreget a 2.-3. bor
dák resectiója után végzett pulmotomiával, az üreget jo- 
doform gaze csíkkal tamponálva... Szorgos és gyakori 
kötésváltoztatásokra a beteg ugyan 1 hónap alatt láztalan 
lett, azonban az üreg teljes feltárását csak a 4. borda 
resectiójával tudták elérni. A beteg állapota ezután gyor
san javult és munkaképessé vált.

Ami a sebészi terápiát illet, a Herczel által leírt köve
telményeket, illetve feltételeket ma is helytállónak tart
hatjuk. Mennyivel kedvezőbb helyzetben vagyunk azonban 
napjainkban intratrachealis narkózis, széles antibiotikus 
háttér, intenzív terápiás lehetőségek birtokában! S mégis 
ez a mellkassebészeti ténykedés egyik legrettegettebb te
rülete ma is. Gondoljunk elődeink áldozatos, olykor cso
dálatra méltó munkáira, teljesítményeire -  s Herczel fen
ti munkája ezek közé tartozik -  amikor napjainkban 
rendelkezésünkre álló, jóval kedvezőbb körülmények kö
zött értékelni akarjuk a múlt teljesítményeit.

Besznyák István dr.
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• u tazás i h a jla n d ó sá g  b e l-  é s  külföldön, jo g o s ítv án y • v e rs e n y k é p e s  jö v e d e le m ,
• a lap v e tő  P C -fe lh a szn á ló i ism ere tek . • vállalati g ép k o csi.

Az önéletrajzokat a m egjelenéstő l szám ított két héten belü l az AEG Hungária Kft., 1125 Bp., Zalatnai u. 2. c ím ére  kérjük
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Az egészség azt jelenti, hogy szervezetünk képes legyőzni az egészségkárosító hatásokat.Ehhez 
a mindennapi győzelemhez testi, szellemi, lelki erőre, edzettségre és ismeretekre van szükség.

Ezért dolgozik „A RÁK ELLEN, AZ EMBERERT, A HOLNAPÉRT!” Társadalmi Alapítvány,
mely 1985-ben indult, magánszemélyek kezdeményezésére, mint a háború utáni évtizedek első 
magyar közadakozásból működő alapítványa. Abból a meggyőződésből született, hogy nagy 
szükség van a civil egészségvédő szervezetek munkájára, mert Magyarországon a több európai 
országhoz mérten 10 évvel rosszabbak az életkilátások. Alapítványunk célkitűzése, hogy a 

társadalom széles rétegeivel elfogadtassa, ismertté tegye, hogy 
a rák megelőzhető és ebből a betegségből is meg lehet gyógyulni. 

Küldetésünknek tekintjük: társadalmi mozgalmat indítani a rákbetegség kockázatának csök
kentésére, a gyógyítási eredmények és az életminőség javítására.

Elért eredményeinket azoknak köszönhetjük, akik támogatásukkal az 
Alapítvány működését lehetővé teszik.

Adója 1 %-ával Ön is sokat tud segíteni ebben a munkában, 
és nem rövidíti meg családja költségvetését sem.

A dószám unk: 19009557-1-43

Közös erővel ezt a betegséget is legyőzhetjük!
Köszönünk minden forintot,

ami névvel, csekken átutalással vagy névtelenül az OTP és a postai gyűjtőládákba érkezik!

„A RÁK ELLEN,
AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT!”

TÁRSADALMI ALAPÍTVÁNY
A kuratórium elnöke Vitray Tamás 

szakmai vezetője Prof. Eckhardt Sándor

1364 Budapest, Pf.: 202.
Alapítványi iroda cime:
1093 Bp., Mátyás u. 18.

Telefon és fax: (1)217-0404, (1)455-0551 
Támaszadó Szolgálatunk címe:

1033 Bp., Laktanya u. 2.
Telefon és fax: (1)367-5133, (1)367-5144

Számlaszámúnk: OTP 11713005-20034986



FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Andrológia
Fel kell oldani a szótlanságot. P. N.
Fortschr. Med., 2000,142, 45.

Főleg a férfiak nem beszélnek szexuá
lis zavaraikról partnerükkel, inkább 
félrehúzódnak. Az erekciós zavar pe
dig igen gyakori, minden ötödik férfi 
érintett, 60-70 év között már minden 
harmadik. Hetven felett pedig mind 
gyakoribb a szerves ok. Betegség, haj- 
lamosító-kiváltó ok lehet az alkohol, a 
nikotin, egyes gyógyszerek és a túlsúly.

Az orvos célzottan és egyenesen kér
dezzen rá a témára, ne hagyja, hogy a 
beteg nála is szótlansággal reagáljon.

Ha az orvos organikus okot talál, 
akkor is beszélje meg a lelki hátteret, 
mert a hallgatás-elhallgatás csak fél
reértéshez vezet, ami súlyosbítja a szi
tuációt.

Aszódi Imre dr.

Ha ÁDÁM PÁDÁM-ban szenved.
(PÁDÁM = Partielles Androgen-De
fizit des altenden Mannes.) Beszámo
ló az Urológiai Társaság 2000 júniusá
ban rendezett üléséről. Forstsch. Med., 
2000, 142, 13.

A férfiak nehezen látják be, hogy a kor 
előrehaladtával épp úgy panaszok lép
hetnek fel náluk, mint a partnernők
nél. A nők tipikus klimaxos panaszait 
a társadalom elismeri, ezért orvoshoz 
is fordulhatnak, a férfiakat inkább ki- 
nevetik-megmosolyogják, ha ilyen pa
naszaik vannak és ezért segítséget kér
nek. Ez a helyzet annak ellenére, hogy 
már több mint két évtizede ismert, 
hogy a hormonháztartás a férfiaknál 
is csökken az idővel.

Ha az andropausa nem is azonos a 
menopausával, változó kor létezik a 
férfiak körében is, hisz 40 év felett, ha 
lassan is, csökken a szabad és a kötött 
tesztoszteron értéke a vérben, egyéb 
hormonelváltozások is jelentkeznek és 
végső soron a hormontermelések csök
kenése hatással van az izommennyiség 
csökkenésére, a diabetes, az osteopo
rosis gyakoribbá válására. Vita tárgyát 
képezi ma is, hogy miként értékelhe
tők a hormonvizsgálatok, noha hor
monadagolásra sok panasz megszűnik. 
Az erekciós zavarok ritkán hormon- 
szint-függőek. Tanácsos a reggeli hor

monszint-meghatározásokat több
ször megismételni. Mindenképp ellen- 
javallt a tesztoszteron prostata- és 
férfi-mamma-cc. esetén. De ha rend
szeresen kap a beteg hormont, félévente 
ajánlatos a prostata vizsgálata, noha 
nem egyértelmű a tesztoszteron pros- 
tatamegbetegítő hatása. A sport viszont 
egyértelműen jó hatású és ezt az eddi
ginél gyakrabban kellene ajánlani.

Aszódi Imre dr.

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat
Izolált petefészek follicularis ciszták
kal társult korai pseudopubertas kö
vetése. Rodriguez-Macias K. A. és mtsai 
(Thibaud E.: Pediatric Endocrinology 
Unit., 149 rue de Sevres, F-75015 Pa
ris, Franciaország): Arch. Dis. Child., 
1999, 81, 53-56.

A szerzők hét, 11 hónapos -  6,9 éves 
lányról számolnak be, akik nemileg 
koraérettek voltak, ösztrogén-aktivi- 
tás (hüvelyi vérzés és emlőfejlődés) 
jeleivel. Egyeseknek a szeméremszőr
zetük is kinőtt. Mindegyik lány emlő
fejlettsége a B2 vagy B3 fokozatnak fe
lelt meg, de csak néhány hétig tartott. 
A plazma ösztradiol-koncentrációja öt 
betegben emelkedett (30-270 pg/ml), 
kettőnél pedig normális pubertás előtti
nek megfelelő (<15 pg/ml) volt. A me
dencei ultrahangvizsgálat egyoldali 
25-65 mm-es petefészekcisztákat m u
tatott ki hat betegben.

A klinikai jeleket és a 2-4 hét alatt 
visszafejlődött petefészekcisztákat az 
ösztrogén-aktivitás okozta. A funkcio
nális petefészek follicularis ciszták auto
nóm fejlődése pseudopubertas praeco- 
xot eredményezett. Spontán remisszió 
következett be általában, de további 
petefészek-aktiválódás és cisztaképző
dés gyakori volt hasonló klinikai képpel. 
Az endokrin leletek autonóm petefé
szek-aktivitásra utaltak, nagymértékben 
megnövekedett plazma-ösztradiol-kon- 
centrációval a centrális pubertás 
praecox korai fázisában. A 9 mm-es 
vagy nagyobb petefészekciszta a pseu
dopubertas praceox erős indikátora 
autonóm petefészek-aktivizálódással. 
Három betegnél a korai pubertás ki
fejlődése után vált nyilvánvalóvá a

McCune-Albright-szindróma csont- és 
bőrelváltozása.

A szerzők konklúziója, hogy a ko
rai pubertást utánzó korai intermittáló 
petefészek-aktivitást autonóm petefé
szek-aktiválódás okozhatja. A plazma 
LH- és FSH-reakciójának hiány LHRH- 
adásra normális plazmaösztrogénszint 
esetén az autonóm petefészek-funk
ció fontos diagnosztikus tényezője.

Jakobovits Antal dr.

Az 1501 g-nál kisebb súllyal születettek 
antenatalis kortikoszteroid-kezelése és 
kimenetel vizsgálata 14 éves korban. 
Doyle, L. W. és mtsai (Royal Women’s 
Hospital, Melbourne, Ausztrália): 
Pediatr., 2000, 106, 127.

A szerzők 78 túlélőt vizsgáltak, akik 
<1501 g súllyal 1980. október és 1982. 
március között születtek és az anyjuknak 
terhességük alatt kortikoszteroidokat 
adtak a magzati tüdőérés gyorsítására. 
Az antenatalisan kortikoszteroid-keze- 
lésben részesültek szignifikánsan ma
gasabbak voltak és észlelő képességük 
jobb volt, mint azoké, akik kortiko- 
szteroid-kezelést nem kaptak. A tüdő
funkcióban szignifikáns különbség a 
két csoport között nem volt.

Jakobovits Antal dr.

Dermatológia,
venerológia
A bőrrák szűrését „ponttal” honorál
ja a biztosító. R. J., Fortschr. Med., 
2000,132, 8.

A csak a monogramjával jelzett szerző 
rámutat arra, hogy a melanoma malig- 
num általában csak előrehaladott álla
potban -  tehát későn -  kerül felismer
hetővé. Ezért mindenképpen hasznos 
lenne évente bőrrákszűrést végezni, 
melyet a biztosító kellő pontszámmal 
honorálna. A szűrést az általános -  a 
házi- orvos végezze úgy, hogy „tető
től talpig” megtekinti gondosan az egész 
bőrfelületet, mégpedig a nőket 30, a 
férfiakat 45 éves koruktól kezdve. A 
szűrés alkalmával egyéb bőrelváltozá
sokat is fel lehet ismerni.

A Bochum-i bőrklinika kidolgo
zott egy speciális képzést az általános 
orvosok számára, hogyan kell ezt a 
rákszűrést végezni. Ezt az anyagot a 
www.derma.de /-Bochum jelzés alatt 
meg lehet találni.
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Utalás történik arra is, hogy a szű
rés megfizetése olcsóbb, mint az elha
nyagolt esetek gyógykezelése.

[Talán nem lenne felesleges ezt ha
zánkban is bevezetni és a finanszíro
zás feltételéül lehetne szabni, hogy az or
vos egy speciális továbbképzésen vegyen 
részt. Ref]

Aszódi Imre dr.

Diabetológia

A csoportos háziorvosi praxis modell 
tapasztalatai gondozott diabeteseseik 
sorsának alakulásáról. Javasuriya, R., 
Griffiths, R., Gheung, J. (Dept, of Public 
Health and Nutrition, Univ. of 
Wollongong. Wollongong. NSW, 2522, 
Ausztrália): Pract. Diab. Int., 2000,17, 
179-182.

A megfelelő táplálkozás jelenleg is az 
egyik fő összetevője a diabetesgondo- 
zásnak, erről a diabetológiai irodalom
ban mindig olvashatók közlemények 
(Brown, S. A.: Patient. Educ. Counsel
ling, 1990, 16, 189-215; Pringle M. és 
mtsai: Br. Med. ]., 1993, 306, 630-534. 
Rubin, R. R., Peyrot, M., Saudek, C. D.: 
Diabetes Care, 1991, 14, 335-338. és 
még sokan mások).

Az ausztráliai szerzőcsoport jelen 
tanulmányában arról számolt be, hogy 
a New South Wales-i régióhoz tartozó 
általános praxis 136 tagjából 78-an ho
gyan kapcsolódtak be az 1994 óta szer
vezetten folyó diabetesgondozásba. Ez 
a gondozási forma csoportos üléseket 
rendez 4 héten át heti 1 órában és eb
ben a csoportpraxis orvosai folyama
tosan vesznek részt. A dietetikusnak 
nagy szerepe van a gondozásban, több 
praxiscsoport közösen alkalmaz dié
tás szakértőt munkájuk segítésére.

1996-1997 között az oktatásban részt 
vett és praxisban dolgozó orvosok sa
ját betegeiket is bevonták a további és 
dietetikus segítségét igénybe vevő fel- 
világosító munkába. A közlemény en
nek a munkának a tapasztalatairól szá
mol be. A betegek részben orvosaik által 
szervezett rendszeres csoportos okta
tásban, részben egyéni foglalkozáso
kon vettek részt dietetikus segítségével. 
Alapkövetelmény volt a HbAlc értéke 
kiinduláskor és 3 havonként ismételve.

Összesen 173 beteg adatait értékel
ték. Az említett 2 csoportban történő 
felvilágosításban és továbbképzésben 
szereplő betegek életkor, nem, a dia
betes típusa és terápiája szempontjából,

valamint a kiindulási HbAIC-értékeket 
tekintve nem tértek el egymástól. Szig
nifikánsnak bizonyultak viszont a 
fíf>AIC-értékek azoknál, akik már elő
zetes diétás oktatásban is részesültek 
egyéni módon. Ezen betegek HbAIC- 
szintje a további ellenőrzések során is 
nagyobb arányban maradt az optimális 
tartományban, m int a csoportos ok
tatásban részt vevőké. Tehát az egyénre 
szabott diétás tanácsadás jelentősen 
növelte a gondozás hatékonyságát.

Iványi János dr.

Diabetesnevelési program az iskolai 
személyzet számára. Siminerio, L. M., 
Koerbel, G. (Diabetes Instit. Univ. of 
Pittsburg Med. Center., El 140 Div. of 
Endocrinol., Biomed. Sei. Tower, 
Pittsburg, PA 15261, USA): Pract. Diab. 
Int., 2000,17, 174-177.

Az USA egyik vezető diabetológiai köz
pontja Pittsburgben van. Az ottani dia
betes intézet érdekes kezdeményezést 
indított el arra való tekintettel, hogy a 
gyermekkori gyakoriság szempontjá
ból az asthma és a mentális retardáció 
után a harmadik helyen van a dia
betes mellitus a maga 0,5-1%-ával az 
idült betegségek sorában. A cukorbeteg 
gyermekek gondozása elég jól megol
dottnak tekinthető saját magukra és 
közvetlen környezetükre vonatkoztatva. 
Ez azonban nem mondható el mindig 
az iskolai személyzetre, holott törő
désük a diabeteses gyermekekkel dia
betológiai szakértelmet is igényel. Ezért 
az intézet munkatársai kidolgoztak egy 
olyan szisztémát, melynek segítségé
vel az iskolai személyzet diabetológiai 
képzettségét jelentősen lehet emelni. 
Az 5 Cformula a cukorbetegség számos 
aspektusát foglalja magában, ezek a 
következő C betűvel jelzett csoportokba 
oszthatók: cause (ok), complications 
(szövődmények), care (gondozás), cure 
(gyógyítás). Reprezentatív felmérés tör
tént Pittsburg 6 iskolaközpontjában 
1996-1998 között, a közlemény a fel
mérés eredményeiről számol be. A fel
mérést különböző típusú iskolák sze
mélyzete között végezték (156 fő) a 
pittsburgi gyermekkórház képesített 
diabeteses oktatói.

Az oktatás megkezdése előtt tájé
kozódó jelleggel kérdőíves felmérést vé
geztek a tanszemélyzet között. Ebből 
kiderült, hogy a megkérdezettek a hoz
zájuk intézett 10 pontra 80-90%-ban 
helyesen válaszoltak (a cukor szerepe

az agyi funkciókat tekintve, az USA 
megfelelő törvénye a károsodottakról, 
a magas és alacsony vércukorszint je
lentősége, teendők ezek észlelésekor s 
hasonló kérdések). Három olyan kér
déscsoport volt, melyekben az iskolai 
oktatószemélyzet ismeretei csak kevéssé 
voltak 50% felettiek, ezek: az amerikai 
károsodottakról szóló törvény -  bele
értve a diabeteses gyermekeket is -  
(American Disabilities Act), a magas 
vércukorszinttel járó tünetek időbeni 
felismerése és a glükagon szerepe.

A felvilágosító program eredményes
nek bizonyult (bár utólagosan készült 
felmérés eredményeit nem közlik), mert 
az iskolai személyzet a diabeteses gyer
mekekhez fokozottabb gonddal köze
lített a továbbiakban, természetesnek 
vette az intenzív inzulinkezelésben ré
szesültek iskolai injekciózását, étke
zését és nagyobb gondot fordított a 
korábbiaknál a hypoglykaemiák meg
előzésére is. A szerzők fontosnak tart
ják, hogy az iskolai személyzettel la
zább összefüggésben lévők (edzők, az 
iskolabuszt vezetők) is oktatást kap
janak a cukorbeteg gyermekek aktuá
lis problémáinak ellátásáról.

Iványi János dr.

Mit tud az 1-es típusú diabeteses a 
hypoglykaemiáról? Sumner, J., Baber, 
C., Williams, V. (Diabetes team, Prin
cess Margaret Hospital, Okus Road, 
Swindon, Wiltshire, SN1 4JU, United 
Kingdom): Pract. Diab. Int., 2000, 17, 
187-190.

Cry er azt mondja, hogy minden 1-es 
típusú diabetesesnek átlagosan hetente 
kétszer van hypoglykaemiás epizódja 
(Diabet. Med., 1998, 15, (Suppl. 4), 
S8-S12.), ( ampbell és Leboticz pedig 
azt állítja, hogy az 1-es típusú és inzu
linnal kezelt diabetesesek közel 30%-a él 
meg élete során hypoglykaemiás kóma 
epizódot (Diabetes Mellitus Fast Facts 
Indispensable Guide to Clinical Prac
tice, Vol. 9. Oxford Health, 1996; 65). 
A hypoglykaemia gyakoriságát jelző 
említett közlések, valamint a DCCT 
tanulmány arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az inzulinozott betegek között 
intenzívebben kell foglalkozni ezzel a 
kérdéssel gondozói szinten is és a be
tegek között is.

A szerzőcsoport 125 1-es típusú dia
beteses beteget vont be vizsgálatba és 
a betegek által kitöltött kérdőívek adata
iból tájékozódott arról, milyen a
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megkérdezettek tudásszintje a hypogly- 
kaemiát illetően. Összesen 75-en vála
szoltak és ez 60%-os válaszadási arányt 
jelent. A betegek 56%-a nő, az átlagos 
életkor 52,5 év, az inzulinkezelés hossza 
3 hét-50 év között volt. A hypogly- 
kaemia meghatározására 3 formulát 
használtak, az autonóm (izzadás, re
megés, melegségérzés, borzongás, ag
godalmaskodás), a neuroglycopeniás 
(kettős látás, fáradtságérzés, álmos
ság, beszédzavar, koncentráló képes
ség nehezítettsége) és a nem specifikus 
formát (hányinger, fejfájás, fokozott 
könnyelválasztás érzése, száj körüli bi
zsergés, éhség).

Az adott válaszok közül legtöbben 
(40%) az autonóm és a neuroglyco
peniás tüneteket jelölték meg, a tisztán 
autonóm tünetekkel járó hypoglykae- 
miára 17%-ban, a neuroglycopeniásra 
13%-ban és a nem specifikus tünetekkel 
járók felismerésére mindössze 3%-ban 
válaszoltak helyesen. A hypoglykae- 
mia lényegét illetően a megkérdezet
tek 24%-a, a megfelelő elhárító terápi
át illetően ugyanennyien adtak helyes 
választ. A hypoglykaemiával kapcso
latos „induló” 4 mmol/l-es értéket 35%- 
ban ismerték fel. Arra vonatkozóan, 
hogy hypoglykaemiás ismereteiket 
honnan szerezték, legtöbben kórházi 
tájékoztatást említettek (37%), utána 
következett a különböző írásos anyag 
20%-kal, csak ezután jelezték 17%-ban, 
hogy ismereteiket a háziorvosuktól kap
ták. Mindössze 4%-a volt a válaszadók
nak olyan, aki semmiféle információt 
nem kapott a hypoglykaemia miben
létéről.

A válaszok alapján csak 24%-ban 
volt helyes a hypoglykaemiás tünetek 
rövid és elhúzódó hatású szénhidrát
okkal történő befolyásolása. Ennek pe
dig igen nagy jelentősége van a hypo- 
glykaemiák lefolyása szempontjából. 
Ugyanis csak rövid hatású szénhidrát 
bevitele esetén a hypoglykaemia tü 
netei nem szűnnek meg minden eset
ben tartósan, ezért feltétlen szükséges 
annak ismerete is, hogy a beteg hypo
glykaemiás tünetei észlelésekor nyúj
tó tt ab b hatású szénhidrát beviteléről 
is gondoskodjék. A szerzőcsoport köz
leményében arról is szót ejt, hogy a 
diabétesszel foglalkozó gyógyszergyá
rak kiadványaikban legtöbbször csak 
a rövid hatású szénhidrátokat emlí
tik, ezt a hibát mielőbb ki kell javítani a 
jövőbeli felvilágosító propaganda anya
gokban.

Iványi János dr.

A dohányzás ártalmai
A dohányzás abbahagyásának hatása 
az időskori szürkehályog kialakulá
sának veszélyére. Christensen, W. G., 
Glynn, R. J. és mtsai (900 Common
wealth Ave. E., Boston, MA 02215-1204, 
USA): JAMA, 2000, 284, 713.

A közlemény egy 1982-ben elkezdett, 
a cardiovascularis betegségek és a car
cinoma megelőzésének lehetőségeit 
vizsgáló prospektiv, randomizált, ket
tős vak, placebóval kontrollált tanul
mány mellékterméke. Az adatgyűjtés 
összesen 13 évig tartott. A munkában 9 
amerikai intézmény vett részt. Ereden
dően az aspirin és a ß-karotin preven
tív szerepét 22 071 amerikai orvoson 
vizsgálták. A postán eljuttatott kérdő
íveken az anamnézisen kívül a szür
kehályog kockázati tényezői mellett a 
dohányzásra vonatkozóan kellett vá
laszolni. Ebből a szempontból végül 
20 907 egyén válaszait értékelhették. 
Az adatgyűjtés kezdetén egyiküknek 
sem volt szürkehályogja. A cataracta 
diagnózist akkor fogadták el, ha az 
legalább 20/30-ra (=0,7) csökkentette 
a látóélességet, vagy már meg is ope
rálták. A megkérdezettek életkora 40 
és 84 év között változott. Három cso
portot alakítottak ki nem dohányzó, 
aktív dohányos, a dohányzást abba
hagyta. A bázisvizsgálat szerinti ará
nyok sorrendben: 50%, 11%, 39%. A 
teljes kumulatív cigarettadózis és a 
szürkehályog közötti összefüggést ele
mezték. A kumulatív dózist úgy szá
mították ki, hogy a naponta elszívott 
dobozonkénti cigarettaszámot meg
szorozták az aktív dohányzás éveivel 
(csomag-év).

A kumulatív cigarettadózis megkö
zelítőleg kétszer nagyobb volt az aktív 
dohányosok között, mint azok között, 
akik már abbahagyták a dohányzást 
(35,8 vs. 20,5).

Eredmények: Multivariáns analízis 
eredményeként azt találták, hogy a ca
taracta relatív kockázata kisebb azok 
között, akik m ár abbahagyták a do
hányzást. Végül is az derültki, hogyha 
az össz-cigarettadózis kisebb, a cata
racta kockázata is kisebb.

[Ref.:A kérdőív összeállítói feltehe
tően nem dohányzók: ezért valószínűleg 
számos olyan adatot nem vettek figye
lembe, melyek a dohányzók vélemé
nye szerint befolyásolhatják az ilyen 
vizsgálódások eredményeit. Például: 
Mennyi volt a cigaretta nikotintartal
ma? Hosszú v. rövid formátumú volt?

Filteres v. filter nélküli? Nem közöm
bös az sem, hogy tízes, vagy húszas 
csomagolású cigarettát vettek-e figye
lembe, a dobozszám meghatározása
kor.]

Hatvani István dr.

Endoszkópia
Intravénás omeprazol hatása az újra- 
vérzésre, vérző fekélyek endoszkópos 
kezelését követően. Lau, J. Y. W., Sung, 
J. J. Y., Lee, K. K. C. és m tsai (Chinese 
University of Hong Kong, Kína): N. 
Engl. J. Med„ 2000, 343, 310-316.

A vérző peptikus fekélyek endoszkópos 
kezelése hatékony eljárás, de újravér- 
zés a betegek 15-20%-ában előfordul 
és ezen betegek m ortalitása magas. In 
vitro tanulmányok igazolták, hogy a 
magas intragasztrikus pH a vérlemez- 
ke-aggregációt elősegítheti, így a sav
termelés csökkentése a vérrög stabili
zálódását serkentve megelőzheti az 
újravérzést. A H2-receptor-antagonisták 
szerepére vonatkozó korábbi tanulmá
nyok a vérző fekélyek kezelésében el
lentmondásos eredményeket hoztak. 
Elméletileg a protonpum pa-inhibito
rok savtermelést hatékonyabban csök
kentő volta az újravérzések megelőzé
sében előnyösebb.

A szerzők randomizált, kettős vak, 
placebokontrollált tanulmányukba 240 
beteget vontak be. A vizsgálatkor ak
tívan vérző vagy ércsonkos fekélyek 
hatékony endoszkópos kezelését (epi- 
nephrin-injekció és termokoaguláció) 
követően randomizálták betegeiket. Az 
egyik betegcsoport (I.) 80 mg ome- 
prazolt kapott bolusz injekcióban, me
lyet 8 mg/órás sebességű folyamatos 
72 órás infúzió követett, a másik cso
port placebót kapott (II.). A két csoport 
mindenben összemérhető volt egymás
sal. A háromnapos infúziót követő ke
zelés mindkét csoportban napi 20 mg 
po. omeprazol volt. Az I. csoportban 8 
(6,7%) újravérzés fordult elő, a place- 
bocsoportban 27 (22,5%). A legtöbb 
újravérzés mindkét csoportban az első 
három napon belül fordult elő (5/8 vs. 
24/27). Ha az első héten nem volt új
ravérzés, akkor annak valószínűsége, 
hogy később sem lép fel 94,2 % (I. cso
port), illetve 78,2% (II. csoport) volt. 
Műtétre került 3, illetve 9 beteg (p=0,14). 
A 30 napon belüli halálozás 5 (4,2%), 
illetve 12 (10%) volt (p=0,13). A vér
szükséglet (p=0,03) és a kórházi 
tartózkodás ideje is (p=0,04) szig
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nifikánsan kisebb volt az omeprazol- 
csoportban. Űjravérzés esetén a máso
dik endoszkópos beavatkozás 6/8, il
letve 23/27 esetben volt sikeres. Ism é
telten fellépő újravérzést 1/6, illetve 
4/23 betegben észleltek. A tanulm ányt 
a tervezett betegszám elérése előtt 
megszakították az omeprazol-csoport 
szignifikánsan több előnye miatt.

[Ref:A tanulmány korrekt összeál
lítása, a placebokontroll számos eled
dig evidenciaként kezelt megfontolás 
igazolását adta. A következő megvá
laszolandó kérdés az, hogy a proton
pumpagátlók hatékonyabb savszekré- 
ció-gátlása jelent-e klinikai előnyt a 
H2-receptor-blokkolókkal szemben. 
Jelenleg folyik  -  több magyar centrum  
részvételével -  egy multicentrikus, 
randomizált, kettős vak tanulmány ke
retében egy másik protonpumpagátló 
72 órás folyamatos intravénás 
adagolásának összehasonlítása raniti- 
dinnel, vérző fekélyek (és ércsonkok) 
sikeres endoszkópos kezelését követő
en.]

Gyökeres Tibor dr.

Fül-orr-gégészet
A gégetumorok modern diagnoszti
kája és terápiája: áttekintés. Delang, 
K. W., Stoll, W. (Universitäts Hals 
Nasen-Ohrenklinik Münster): Dtsch. 
Med. Wschr., 2000,125, 1169-1172.

A gége- és a hypopharynxtumorok a 
gége-nyak régió leggyakoribb dagana
tai és 90%-ban rosszindulatúak. Leg
többször laphámkarcinómák. Az EU 
minden országában kb. 30 éve a gége- 
karcinómák száma jelentősen em el
kedett. A gégekarcinóma az 55-65 év 
között, régóta dohányzó férfiak típusos 
megbetegedése. Azzal kell számolni, 
hogy az incidencia mindenek előtt az 
asszonyoknál is növekedni fog, követve 
a cigarettafogyasztás erős növekedé
sét 50 éves kortól. Mindezen epidem i
ológiai és nozológiai faktorok m iatt a 
gégetumorokkal az általános orvosi gya
korlatban is foglalkozni kell.

Etiológia: Rizikófaktorként elsősor
ban a dohányzás szerepel. Dohányzók
nál a gégerák halálozási aránya 13-szor 
magasabb, m int a nem dohányzók
nál. Az alkohol, az A-vitamin-hiány, a 
krónikus gégegyulladás is szerepet já t
szat kialakulásában. Az ionizáló su
gárzás 10 éves látencia után egyes ese
tekben gégerákot okozhat. Policiklikus 
aromás szénhidrogének, azbeszt, ta r

tós hősugárzás, például vasöntőknél, 
nikkel és króm por szintén szerepel
het kiváltó okként. A szilikózis és gé
gerák közötti összefüggés ez ideig nem 
bizonyított.

Klinikai tünetek és növekedési viszo
nyok: A karcinómanövekedés eredeti 
kiindulási pontja szerint hagyományo
san supraglotticus, glotticus, vagy sub- 
glotticus karcinómát különtöztetünk 
meg.

A hangszalagtumorok vezető kez
deti tünete a rekedtség. Itt különösen 
aktuális az ősi alaptétel: „Minden re
kedtség, amely 6 héten túl tart, tu
morgyanús.” Az ellenkezője kizárólag 
elvégzett biopsziával bizonyítható. Ve
szélyesebbek a hangszalagráknál azok 
a tumorok, amelyek a hangszalagfel
szín alatt vagy felett növekszenek és 
ezáltal rekedtség által nem ismerhe
tők fel. Krákogási kényszer, kaparás
érzés vagy nyelési nehézség ártalmatlan 
globus syndromaként félrediagnosz
tizálható. Néha csak a nyaki matasztá- 
zis a fennálló gégerák első tünete. A 
beteg primeren csak ritkán jelentke
zik stridor vagy légszomj tünetével.

Diagnosztikus eljárások: A gégeda
ganatok vizsgálata tükrözéssel, flexi
bilis vagy merev endoszkóppal, biopszi
ával, komputer- és magtomográfiával 
végezhető el. Az általános orvosnak a 
hagyományos tiikrözési vizsgálatra kell 
korlátozódni, ha a technikát ismeri. 
Még fontosabb az anamnézis és a be
teg figyelmes kikérdezése, mert a be
tegek először nem a szakorvost kere
sik fel. Előfordul, hogy a gégedaganat 
intubációs narkózis vagy broncho- 
szkópia során kerül felismerésre. A bi- 
opszia szakorvosra tartozik. A gégét 
Kleinsasser-módszer szerint laringosz
kópon keresztül operációs mikroszkóp
pal vizsgáljuk. Ehhez rövid intubációs 
narkózis szükséges.

Képalkotó eljárások kis gége tumo
rok diagnosztizálására nem alkalmasak. 
CT és MR azonban értékes informáci
ót nyújthat az extralaryngealis tumor
növekedés megítéléséhez.

Terápiás lehetőségek: Kezeletlenül 
a gégerák 12 hónapon belül halálhoz 
vezet, vérzés, metasztázis, fulladás vagy 
infekció által. Gyógyítani a gégerákot 
ma csak műtét vagy radioterápia út
ján lehet. A kemo- és immunoterápia 
adjuváns vagy palliativ eljárások, ame
lyek a beteg életét meghosszabbíthat
ják, vagy elviselhetőbbé tehetik. Máig 
vitáznak a gégészek azon, hogy pri
meren besugarazni vagy operálni kell-e 
és hogy melyik a legjobb műtéti tech

nika. A terápia választásánál külön
böző tényezők, mint az életkor, a nem, 
a többes megbetegedés, alkohol- és do
hányfogyasztás, a hivatás és szociális 
status és a pszichikai stabilitás mérle
gelendő. Kis, egyoldali hangszalag-kar- 
cinóma, úgy besugárzás után, mint pri
mer sebészi kezelés után 90% feletti 
ötéves gyógyulást eredményez. A hang
minőség besugárzás után gyakran jobb, 
mint sebészi kezelés után. Az invázió 
foka szerint decorticatio vagy chordec- 
tomia végezhető. A C 02-lézer alkalma
zása vérzés nélküli műtétet eredményez. 
A tracheotomia nem követelmény és 
a kórházi tartózkodás ritkán tart 24 
órán túl.

A hangszalagrákok egyharmada (TI) 
a diagnózis időpontjában átlépi a TI 
stádiumot. Nemrégen ezeket a nagyobb 
tumorokat külső behatolásból, a pajzs
porc részleges reszekciójával operál
ták. A lézerrel való nagyobb tapaszta
latok alapján azonban a T2-es tumorok 
mikroszkóppal endolaryngealis úton 
is eltávolíthatók. A primer hangmi
nőség lézerbeavatkozás után kétség
telenül jobb, mint a klasszikus részre- 
szekciónál. Foniátriai utókezelés gyakran 
szükséges.

T3 tumorok részreszekcióval csak 
kivételesen utalhatók. A különböző sta
tisztikák azt mutatják, hogy T2 NO 
hangszalagrákos betegek 40-65%-os 
túlélést érhetnek el primer besugár
zással. A radioterápia befejezése után 
a túlélő betegek felénél még rákos nö
vekedés van, úgy hogy a laryngecto- 
miát el kell végezni. Azon betegeknél, 
akiknek T3 karcinómájuk van, ha a 
laryngectomiát azonnal elvégzik és a 
besugárzás posztoperatíve megtörtént, 
75-80%-ban van túlélési esélyük. A 
T3 T4-es tumorok prim er besugárzá
sa csak akkor helyettesítheti a műté
tet, ha a laryngectomia magasabb ri
zikóval járna.

Minden gégerák 30%-a subglotti- 
cusan nő. Az ötéves túlélési rátája a 
supraglotticus TI T2 tumoroknak 80% 
körüli, mely a T3 és T4 tumoroknál 
50-65%-ra csökken. r  mkciómegtartó 
részleges reszekció, amely a tumor
növekedési iránynak megfelelően ho
rizontálisan végzendő el, különböző 
módosításokkal áll rendelkezésre. Kü
lönösen az epiglottis-karcinóma alkal
mas az operációs mikroszkóp alatti 
lézerreszekcióra.

A primer tumorok sebészi kezelését 
gyakran blockdissectióval kötik össze, 
amely a regionális nyaki metasztázisok 
kezelésére alkalmas módszer. A block-
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dissectiót szelektíve végzik el. Számos 
műtéttechnikai módosítás ismeretes. 
Alapvetően a nervus accessorius, a V. 
jugularis interna és a M. sternocleido- 
mastoideus a konzervatív blockdissec- 
tio során megkímélendő szelektív el
járásnál. Ha a nyaki metasztázisok 
megközelítik és átlépik az 5 cm-es nagy
ságot, úgy radikális klasszikus block- 
dissectio szükséges, mert az onkológiai 
elvek szerint az előző képletek már 
nem tarthatók meg.

A primer besugárzási terápia sza
bály szerint primeren kerül alkalma
zásra, ha a tum or nem reszekálható, 
kemoterápiával kombinálható.

Utógondozás és rehabilitációs eljá
rások: A funkcióelvesztés foka a műtéti 
beavatkozástól függ. A kis hangszalag
tumorok enyhe rekedtséget és gyakor
latilag semmilyen funkciókárosodást 
nem okoznak. A teljes normális hang
hoz foniátriai utókezelés szükséges. A 
nagyobb tumorreszekciók tartós hang
elváltozást okoznak. Supraglotticus 
részleges reszekciónál az a probléma, 
hogy a betegnek a nyelési folyamatot 
újból meg kell tanulni és az epiglottis 
védőfunkcióját kompenzálni kell. La- 
ryngectomia után természetesen na
gyobb funkcióvesztés van. A leggyako
ribb komplikáció a fistula kialakulása, 
amely azonban legtöbbször spontán 
gyógyul. Laryngectomia után a nyelés 
folyamat alig változik. A laryngecto- 
mizáltak 60%-ánál kielégítő oesopha- 
gusbeszéd fejlődik ki. Sebészileg az 
oesophagotrachealis fistula képzése és 
neoglottis kiképzése jön szóba hang
rehabilitáció szempontjából. Hang
protézis is behelyezhető az oesopha
gotrachealis fistulába. Végül elektro
akusztikus készülékeket is alkalmaznak 
azon betegeknél, akik az oesophagus- 
beszédet nem tudják megtanulni.

Az utógondozást az első fél évben 
1-2 havonként végzik, ilyenkor a műté
ti területen a lokalrecidívát, de a má
sodik karcinómát is fel kell ismerni.

Tolnay Sándor dr.

Intenzív betegellátás
A baleseti betegellátási vezérfonal által 
javasolt, tapintott carotis-femoralis és 
radiális pulzus alapján becsült szisz- 
tolés vérnyomás pontossága. Megfi
gyelési tanulmány. Deakin, C. D., 
Low, J. L. (Shackleton Department of 
Anaesthetics, Southampton General 
Hospital NHS Trust, Southampton,

S016 6YD, England): BMJ, 2000, 321, 
673-674.

A baleseti betegellátási vezérfonal sze
rint a következőképpen becsülhetjük 
meg a beteg vérnyomását: ha csak a 
carotispulzus tapintható, a szisztolés 
vérnyomás 60-70 Hgmm; ha a carotis- 
és a femoralis pulzust is tapintjuk, a 
szisztolés vérnyomás 70-80 Hgmm; ha 
pedig az előbbiek mellett a radiális 
pulzus is érezhetővé válik, a szisztolés 
vérnyomás több mint 80 Hgmm. Az 
egyetlen tanulmány, amely ezen mód
szer pontosságát vizsgálta, noninvazív 
(mandzsettás karleszorítás) vérnyomás- 
mérést alkalmazott, mely tudvalevőleg 
hipotenzió esetén alulbecsüli a szisz
témás artériás vérnyomást. Nincs tehát 
megbízható adat, mely alátámasztja a 
vezérfonal ajánlását, pedig klinikai 
döntés múlik rajta. Jelen cikk szerzői 
a módszer megbízhatóságát vizsgál
ták, „arany standardként” az invazív 
artériás vérnyomásmérést használva.

Módszerek és eredmények: Az etikai 
bizottság jóváhagyásával hypovolae- 
miás shock miatt hipotenziós betege
ket vizsgáltak, beérkezési sorrendben, 
artériás vérnyomásmérés biztosítása 
után. Egy megfigyelő, aki nem ismerte 
a pontos vérnyomásértéket, tapintotta 
a radiális, femoralis és carotispulzust, 
e közben rögzítették az invazívan mért 
értékeket.

A 30 egymás utáni beteg, akit a há
rom év alatt vizsgáltak, 18 és 79 év kö
zötti korú volt. Nem minden pulzust 
tapintottak meg a méréskor, mert steril 
operatív terület többször akadályozta 
a beteghez való hozzáférést. A radiális 
pulzus mindig előbb tűnt el, mint a 
femoralis, amely szintén hamarabb vált 
tapinthatóbbá, mint a carotispulzus. 
A kapott adatokat négy csoportba osz
tották: carotis-, femoralis és radiális 
pulzus tapintható (I.), csak a femo
ralis és carotispulzus tapintható (II.), 
csak a carotis tapintható (III.) és hi
ányzó pulzus bárhol tapintva (IV.).

Az I. csoportban 10/12 betegnél (83%) 
az invazív szisztolés vérnyomás alacso
nyabb volt, mint 80 Hgmm (55,3-89,7 
Hgmm között, átlagban 72,5 Hgmm).

A II. csoportban ugyancsak 12-ből 
10-nél (83%) a vizsgálati alanyok vér
nyomása kevesebb volt 70 Hgmm-nél 
(50,9-81,9 Hgmm, átlagban 66,4 
Hgmm).

A III. csoportban négy betegből egy
nek sem érte el az invazív szisztolés 
vérnyomása a traumás vezérfonal ál
tal jósolt 60 Hgmm-t.

Végül a IV. csoportban a 3 sérült
ből 2-nek volt a vérnyomása jól be
csültén 60 Hgmm alatt, egyé 70 Hgmm 
fölött volt.

Megbeszélés: A baleseti betegellá
tás vezérfonal által követett módszer 
a szisztolés vérnyomás tapintás útján 
való becslésére pontatlan és általában 
túlbecsüli a tényleges vérnyomsát, 
ennélfogva alulbecsüli a hypovolae- 
miát. Jelen vizsgálatban 30 betegből 
mindössze 4-nél érte el a m ért artériás 
vérnyomás a tapintás alapján előre- 
jelzett minimumértéket. Az átlagban 
m ért vérnyomások azt jelzik, hogy az 
érezhető pulzussal rendelkező testtá
jak számával arányos vérnyomást jós
ló módszer túlbecsüli a szisztolés vér
nyomást. A szerzők ezért nem  ajánlják 
a baleseti vezérfonal vérnyomásbecs
lésének alkalmazását.

[Refi: Az eredeti, angol nyelvű cikk
ben a szöveg20 beteget em lít vizsgála
ti alanyként. Ezzel szemben a diagra
mon 30 különböző' adatot jelző pont 
látható. Vettem a bátorságot és a ma
gyar szövegben 30 személyről írtam, 
mivel szerintem a 20 csak elírás lehe
tett az angol nyelvű tanulmányban.

Nem feladatom kritikát mondani a 
vizsgálatról, de a következőket hadd 
tegyem hozzá: Ez a tanulmány 30 esetre 
terjed ki és a kis esetszám már önma
gában statisztikai sodródásra és így 
téves következtetésre ad alkalmat. Más
részt a vizsgálatot, tehát a pulzus tapin
tását valószínűleg több személy végezte, 
legalábbis a cikkíró „an observer”-ről 
ír, sehol nem jelenti ki, hogy mind a 30 
esetben ugyanaz a személy tapintott. 
Tapasztalatból tudhatjuk, hogy nem 
mindenki tapintása egyforma, mint di
agnosztikai képesség. Ezt a képességet 
egyébként a betegek testalkata ugyan
csak nagyban befolyásolja, hamarabb 
tapintani lehet például a carotispulzust 
egy sovány, mint egy kövér betegen. 
Felvetődik tehát a kérdés, hogy vajon 
a baleseti betegellátási vezérfonal (ATLS 
guideline) megalkotói rosszabb tapin
tó képességűek, vagy kövérebb betegeik 
révén lehet, hogy mégiscsak jól becsül
ték a szisztolés vérnyomást? Az „arany 
standard” invazív artériás vérnyomás- 
mérést is hadd érintsem annyi malíci- 
ával, hogy saját tapasztalatainkról be
szélve a technikai kivitelezése nem 
mindig tökéletes. Gyakran bizonyult 
megbízhatatlannak, összevetve a klini
kai tünetekkel és a noninvazív vérnyo
másméréssel, talán az artériába behe
lyezett kanül lumenének beszűkülése 
vagy más ok miatt. Saját gyakorla
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tunkban ezért a folyamatos invazív ar
tériás vérnyomásmérést mindig inter- 
mittáló noninvazív vérnyomásméréssel 
ellenőrizzük és a két érték túlzott elté
rése esetén keressük az okot.]

Hégely Sándor dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
A tavaszi meningoencephalitis epide
miológiája és lefolyása 1994 és 1999 
között Baden-Würtenbergben. Kaiser, 
R. (Neurologische Klinik Städtischer 
Krankenhaus Pforzheim, Kanzler
strasse 2-6, 7515 Pforzheim, NSZK): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125,
1147-1153.

Németországban a kullancs által te r
jesztett betegségek közül a borreliosis és 
a kullancs-encephalitis (ke) egyaránt 
előfordul, utóbbi Bajorországban, 
Baden-Würtenbergben és Dél-Hessen- 
ben észlelhető elsősorban. Bejelenten
dő betegség.

A vizsgálat 1994. május -  1999. de
cember között Baden-Würtenberg 
egészségügyi intézményeiben zajlott; a 
cél a kockázati területek felmérése, más
részt a betegség klinikumának nagyobb 
esetszámon történő pontosítása volt.

Kockázati területnek azt a körzetet 
tekintették, ahol 5 év alatt 5 autoch- 
ton eset fordult elő, maga kockázatú
nak, ha 5 év alatt 25 felett volt az eset
szám.

Az adott idő alatt 797 beteget ész
leltek, kullancscsípésről 475 (65%) tu 
dott. Kétszer annyi férfi, mint nő volt 
érintve. A legkorábbi eset márciusban, 
a legkésőbbi decemberben jelentke
zett.

Az inkubációs idő átlagban 8 (4-28) 
nap volt. Lázas, grippéhez hasonló, 4 
nap körüli prodromális szakaszt 71%- 
ban jeleztek. A neurológiai tünetek 
47%-ban izolált meningitis (m), 42%- 
ban meningoencephalitis (me) és 11%- 
ban meningoencephalomyelitis (mem) 
képében alakultak ki. A kórházi keze
lés átlagideje m esetében 10 nap, me 
esetében 15 nap (intenzív osztályon 7 
nap) mem -ben 70 (intenzív részlegen 
30) nap volt. Néhány esetben észleltek 
izolált N. abducens-paresist, kettős lá
tással, szédüléssel. 14%-ban volt tu 
datzavar EEG-elváltozással.

A diagnózist 99%-ban IgM-, ill. IgG- 
vizsgálat is igazolta. A rutin laborató
riumi adatok sem a betegség súlyára,

sem a prognózisra nem utaltak. A liqu- 
orban 80%-ban találtak pleocytosist 
(>60 sejt/pl), és 80%-ban magasabb 
fehérjeszintet.

EEG-eltérés 77%-ban volt kimutat
ható, azonos arányban a mem-ek és a 
me-ek között. MRI-eltérést 18%-ban 
észleltek, thalamicus, agytörzsi, kis- 
agyi és cervicalis gerincvelői lokalizá
cióval.

A felnőttek és a gyermekek össze
hasonlítása azt m utatta, hogy bár a 
gyulladásos paraméterek gyermekkor
ban esetenként kifejezettebbek, 14 éves 
kor alatt a lefolyás enyhébb, a prog
nózis kedvezőbb.

Utánvizsgálatok 1-60 hónap között 
történtek. A betegek 35%-a már a kór
házi elbocsátáskor tünetmentes volt. 
Enyhébb panaszok (emlékezetzavar, 
fejfájás, fáradékonyság, halláscsökke
nés, érzelmi labilitás, járás bizonyta
lanság), 3 hónapnál hosszabb ideig, 
27%-ban állt fenn. Maradandó károso
dás (többségében paresis) enyhe meg
betegedésből 9, középsúlyos és súlyos 
formákban 23, illetve 30 esetben ma
radt vissza. A letalitás 1,4% volt és el
sősorban az idősek közötti szövődmé
nyekből adódott.

Rehabilitációs kezelésre a betegek 
18%-a szorult. A mem  formákban azon
ban ez az arány 91, a me után 19, a m 
változat után 3% volt.

Összefüggést találtak a korai tüne
tek, valamint a betegség lefolyása és 
prognózisa között. Egyes jelek közép
súlyos vagy súlyos formában való je
lenléte maradandó károsodások kiala
kulását jósolhatja; a korai tudatzavar 
(GCS <7), statikus- és járási ataxia, 
agyidegi vagy végtagparesis, légzésza
var a legfontosabb kedvezőtlen prog
nosztikai jelek.

A megbetegedések száma Kelet-Eu- 
rópában, feltehetőleg az oltások ered
ményeként, fokozatosan csökken. Ez
zel egyidejűleg m ind gyakrabban válik 
szükségessé a ritkább, de jóval veszélye
sebb herpes-encephalitistől való gyors 
elkülönítés.

Budai József dr.

Antibiotikum-rezisztens mutánsok sze
lekciója: Allelikus diverzitás a fluoro- 
quinolon-rezisztens mutációk között.
Drkica, K. és m tsai (Publ. Health Rés. 
Inst., New York, NY. USA): J. Infect. 
Dis., 2000,182, 517-525.

Az antibiotikum-rezisztencia kialaku
lása kezdettől fogva jelentős problé

mája az eredményes antibiotikum-te
rápiának. A rezisztencia kialakulása 
ellen új dozirozási stratégiát és az anti- 
bakteriális ágens -  mint a fluoroquino- 
lonok -  struktúrájának megváltoztá- 
sát dolgozzák ki. Az antibiotikum-re
zisztencia nem egy abszolút fogalom, 
több szintjét az allelikus diverzitás ered
ményezi, mely lényeges lehet. A Myco
bacterium tuberculosis quinolon-re- 
zisztenciájának esetében például a 
klinikai rezisztencia 6 eltérő mutációs 
történés következménye lehet és ez 
legalább négyszeres érzékenységi szint
különbséget jelent.

A rezisztencia allelikus diverzitása 
úgy tanulmányozható, hogy különböző 
feltételek között rezisztens mutánso
kat izolálnak, a mutánsokból izolálják 
a DNS-t és meghatározzák a rezisz
tenciáért felelős szekvenciaváltozást. 
A szerzőcsoport a fluroquinolonok- 
kal (FQ) szembeni rezisztencia kiala
kulását vizsgálta M. tuberculosis és M. 
smegmatis objektumokon. A válasz
tás oka, hogy számos strukturálisan 
eltérő FQ áll rendelkezésre, másrészt 
a mycobacteriumokban e vegyületek 
célpontja egyedül a DNS-giráz. A mód
szerben a baktériumokat olyan leme
zekre vitték, melyek különböző FQ-kat 
tartalmaztak különböző koncentráci
óban, s az izolált rezisztens mutánsok 
gyrA és gyrB génjének változásait ele
mezték.

A tapasztalatok általában azt mu
tatják, hogy a magas szintű rezisztencia 
többszörös mutáció eredménye. Az 
izolált M. tuberculosis fluoroquino- 
lon-rezisztens mutánsai vagy a gyrA 
vagy a gyrB gén szekvenciaváltozásá
ra voltak visszavezethetők -  a gének 
mindkettőjére sohasem (>100 mu
táns). A rezisztencia képét befolyásolta 
a szer struktúrája, de az allélek pre- 
valenciáját elsősorban a koncentráció 
határozta meg. Lehetett választani 
olyan koncentrációt, mely mellett re
zisztens mutánsok nem szelektálód
tak. Az allélikus diverzitás nagyfokú 
volt; a M. tuberculosis esetén 12 eltérő 
GyrA- és 10 GyrB-mutánst izoláltak. 
Fontos, hogy magas szintű rezisztenciá
val rendelkező mutánst alacsony FQ- 
koncentráció nem szelektált, általában 
a bizonyos allélvariánsok erősen kap
csolódtak a választott koncentráció
hoz. Alacsony FQ-koncentráció mellett 
sok nem giráz-mutáns, köztük csaknem 
fele részben multirezisztens mutánsok 
szelektálódtak. Ahogy a koncentráció 
emelkedett, számos girázmutáns-va- 
riáns jelent meg, majd a koncentráci

304



ót emelve e variánsok száma csökkent 
és csak egy magas szintű rezisztenciá
val rendelkező mutáns szelektálódott. 
Klinikai tapasztalatok szerint is a re- 
zisztens populáció az alacsony-mér
sékelt dózisok alkalmazásakor jelenik 
meg. A betegben is szelektálódhatnak 
alacsony szinten rezisztens mutánsok, 
amint a szervezetben a MIC érték alá 
csökken az FQ-koncentráció és e re
zisztens populációból magas szinten 
rezisztensek szelektálódhatnak, ha egy 
újabb dózisra ismét magas lesz az FQ- 
koncentráció. Hasonlót észleltek Strep
tococcus pneumoniae és Staphylococ
cus aureus vonatkozásában is.

Természetesen az FQ struktúrája is 
jelentős szerepet játszik a rezisztencia 
szelekciójában. Például a C-8 metoxi— 
fluoroquinolonra C-7-es etilcsoport 
helyezése más, allélvariánsokat ered
ményezett és változott a MIC érték is. 
Ez például a girázkötéssel való inter
ferencia következménye volt.

A szerzők végezetül vizsgálataik 
eredményeként hangsúlyozzák az FQ 
alkalmazott koncentrációjának fontos
ságát. Ha a dozírozásnál az FQ-kon- 
centráció nem süllyed a MIC érték alá, 
rezisztensek szelekciója két mutációs 
történést igényel. Miután ez ritka ese
mény -  a baktériumpopuláció ritkán 
lesz rezisztens.

[Ref: Régóta ismert, hogy a legtöbb 
antibiotikum, kemoterápiás szer ese
tén az alacsony koncentráció kedvez a 
rezisztencia kialakulásának. Mi sem 
könnyebb, m in t2-3 mutációs lépésben 
magas szintű rezisztencia szelekcióját 
elérni laboratóriumban. A gyakorlat
ban ennek elkerülésére nincs mindig 
lehetőség kellő dozírozás mellett egyé
ni felszívódási eltérések (oralis alkal
mazás mellett) miatt. Sajnos a dozírozá- 
si megoldások nem segítenek azokban 
az esetekben, amikor a rezisztenciát 
plazmid kódolja.]

Kétyi Iván dr.

Neurológia
Ganglionalis acetilkolin-receptor-el- 
lenes autoantitestek megjelenése auto
immun autonóm neuropathiában.
Vernino, S., Low, P. A., Fealy, R. D. és 
mtsai (Dept, of Neurology, Mayo Clinic, 
Rochester, Mineapolis, USA): N. Engl. 
J. Med., 2000, 343, 847-855.

Szerzők szerint a myasthenia gravis 
patofiziológiájának mintájára feltéte
lezhető, hogy a ganglionalis acetilko-

lin-transzmisszió más betegségekben 
is felborulhat és ez autonóm funkció- 
zavarhoz vezethet. Bradbury és Eg
gleston írta le a feltehetően degeneratív 
eredetű, lassan progrediáló csak a ve
getatív idegeket érintő kórformát, ame
lyet tiszta diszautonómiának nevezünk. 
Szerzett, krónikus autonóm neuropa- 
thia előfordul diabetes mellhúsban, 
amyloidosisban, illetve néhány örök
letes polyneuropathiában.

Az idiopathiás autonóm neuropa- 
thiát (IÁN) szubakut módon kialakuló 
súlyos pánautonóm funkciózavar jel
lemzi: szimpatikus -  súlyos orthostatis, 
anhidrózis, paraszimpatikus -  szájszá
razság, szexuális diszfunkció, csökkent 
pupilla-fényreflex és accomodatio, fix 
pulzus. Egyes páciensekben gastroin- 
testinalis zavarok is lehetnek: anorexia, 
korai teltségérzet, hasi fájdalmak, ét
kezés utáni hányás, obstipatio vagy 
éppen diarrhoea. Szenzomotoros tü
netek nem szükségképpen észlelhetők. 
A betegség sokszor monofázisos, las
sú és nem jár teljes gyógyulással. (Kli- 
nikailag pont ilyen paraneoplasiás 
szindrómában is, leggyakrabban kis
sejtes tüdőcarcinoma fennállásakor).

Szerzők korábban már kidolgoztak 
a ganglion-receptort kötő, valamint 
blokkoló antitest mérésre RIA mód
szert. Vizsgálataik során a kontrollált 
vizsgált személyek vérében nem talál
tak 50 pmol/1 feletti mennyiségben kötő 
antitestet. 150 páciens mintáiból 25 
vérében találtak ganglion-receptor- 
ellenes antitestet. 28 IAN-ban szenve
dőből 14 bizonyult antitest-pozitív- 
nak, míg 18 paraneoplasiás szindró
mában szenvedőből 5 páciens mintája 
volt pozitív. A szeropozitivitás a leg
magasabb arányban és a titer magas 
értékekkel volt mérhető az IAN-ban. 
Ganglionblokkoló antitest titer csak 
abban az esetben volt mérhető, ha re
ceptorellenes antitest mérhető meny- 
nyiségben volt jelen. Hét blokkoló an
titesttel is rendelkező páciens közül 3 
szenvedett paraneoplasiás szindrómá
ban, a többi IAN-ban. Magasabb titer- 
érték esetén a klinikai kép is súlyosabb 
volt (tónusos pupilla, orthostasis mér
téke, vagalis cardialis funkció romlása). 
Hat pácienst érintő követési vizsgálat 
adatai alapján a tünettan változása vagy 
éppen változatlansága tükröződött a 
ganglion-receptort kötő antitest szé
rumszintjében.

Szerzők vizsgálataikkal igazolták, 
hogy a paraneoplasiás és az idiopathiás 
autonóm neuropathia autoimmun me
chanizmust hordozhat, míg a primer

degeneratív betegségekben (multi
szisztémás atrophia, tiszta autonóm 
neuropathia) nem m érhető autoanti- 
test. Maga az autonóm neuropathia 
diagnózisára a teszt korlátozottan 
használható, mivel a negativitás nem 
zárja ki a betegség fennállását. Sero- 
pozitivitás esetén gastrointestinalis disz- 
motilitás, diabetes mellitus, posturalis 
tachycardia szindróma is lehet a hát
térben. Fontos viszont a teszt a tekin
tetben, hogy a lehetséges autoimmun 
eredet elkülönítésével kiválaszthatók 
azok a betegek, akik iv. immunoglo- 
bulin-kezelésre várhatóan jól fognak 
reagálni.

Dibó György dr.

Orvosi szociológia
Az orvosokat érő inzultusokról. Ness, 
G. J. és mtsai (Anglia): Br. Med. J., 
2000, 320, 1447. (Referálja a Fortschr. 
Med., 2000,142, 19.)

Egy év alatt az angol háziorvosok felét 
éri a rendelőben szóbeli szidalmazás, 
am it gyakran kísér fegyverrel való fe
nyegetés és/vagy fizikai sértés. Egy vá
ros (Leeds) 419 orvosát interjúvolták 
meg 1997-ben. A megkérdezettek 
91%-a válaszolt a kérdésekre. Az or
vosnők 62%-a és a férfi orvosok fele 
emlékezett arra, hogy az utóbbi évek
ben verbális támadás érte őket, míg a 
nők 5%-át és a férfiak 7%-át kézzel is 
„illették”, sőt 6 esetben fegyvert is rán
tottak. Gyakoribb volt a támadás a 
rosszabb szociális helyzetű városré
szeken, mint a gazdagabb negyedek
ben.

Kérdés, hogy mit tekinthetünk ver
bális attaknak, de kétségtelen, hogy a 
szociálisan problémás negyedekben a 
praxis nem veszélytelen.

[Ref: Emlékszem arra, hogy egyes 
munkásszállásokra, ahol főleg börtön
ből szabadultak éltek kb. négy évtized
del ezelőtt, éjjel az ügyeletes orvos úgy 
ment be, hogy a gépkocsivezető bekísér
te és háttal állva az orvosnak, biztosí
totta őt úgy, hogy a kabátja ujjábán volt 
a kocsi szerelővasa.]

Aszódi Imre dr.

Szexuális magatartás és a lakáskörül
mények. Cohen, D. Fortschr. Med., 
2000,142, 20.

New Orleans-i kutatók a lakás minő
ségét a betörött ablakok számával mi
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nősítették. Mások az utcai szem ét és 
graffitik mennyiségével m érik a laká
sok minőségét.

A kankó gyakoriságát ezen m u ta
tókkal vetették össze és azt találták, 
hogy a fertőzés kétszer olyan gyakori 
ezekben az elhanyagolt negyedekben, 
mint a „tisztákban”. Figyelembe vet
ték a jövedelmi viszonyokat is, m e
lyekre a gonorrhoea gyakorisága füg
getlennek bizonyult. Feltehetően a 
reménytelen életkörülmény játszik sze
repet abban, hogy nem javíttatják meg 
a betörött ablakot és nem tö rődnek  a 
fertőzés terjedésével. Talán nem  len
ne felesleges, ha az orvosok az ilyen 
szociális tényezők jelentőségét is vizs
gálnák.

Aszódi Im re dr.

Perinatalis kérdések
Chorioamnionitis, mint a centrális ere
detű spasztikus bénulás kockázati té
nyezője. Wu, Y. W., Colford, J. M. 
(Dept. Neurology, University of 
California, PO Box 0114, San Francis
co, CA 941430114, USA): JAMA, 2000, 
284, 1417-1424.

A perinatalis medicina fejlődése ellenére 
a centrális eredetű spasztikus bénulás 
(cerebral palsy, spasztikus paraplegia, 
spasztikus agyi bénulás, csecsemőkori 
agyi bénulás, továbbiakban CSB) pre- 
valenciája az elmúlt 2 évtizedben emel
kedett. A kórkép etiológiáját tekintve 
ismereteink ma is hiányosak, ugyan
akkor igazolható, hogy a betegség 
70-80%-ban praenatalis faktorok kö 
vetkezménye, míg a korábban elsőd
legesnek tartott szülés körüli asphyxia 
viszonylag kisebb szerepet játszik. A 
chorioamnionitis vagy intrauterin in 
fekció oki szerepe a betegség k ialaku
lásában egyre nyilvánvalóbb. A chorio
amnionitis gyakori előfordulású és 
többnyire szubklinikai formában je 
lentkezik; a koraszülések m integy 
50%-ában észlelhetők a chorioam ni
onitis szövettani jelei, többségében a 
gyulladás klinikai tünetei nélkül. Iga
zolást nyert azonban, hogy m ind a 
szubklinikai, mind a klinikai chorio 
amnionitis olyan magzati gyulladásos 
választ hoz létre, mely szöveti reakció 
újszülöttkori központi idegrendszeri 
károsodáshoz, ezáltal a későbbi élet
korban manifesztálódó csecsemőkori, 
centrális spasztikus bénuláshoz (CSB) 
vezethet. Újabban a kórképben szenve
dő betegek emelkedett vér- és m ag

zatvíz-citokinszintjéről olvashatunk, 
mely alátámasztja azt a feltevést, hogy 
a cerebrális eredetű  csecsemőkori bé- 
nulásos kórkép kialakulását perina
talis gyulladásos állapot előzte meg.

Számos közlem ény vizsgálta a cho
rioamnionitis és a CSB kapcsolatát ko
raszülöttekben, de legtöbbjük nem ta
lált szignifikáns összefüggést. Érett 
újszülöttekről szóló közlések kapcso
latot írtak le a chorioamnionitis és a 
CSB között, de az elérhető tanulmá
nyok száma csekély.

Szerzők metaanalízise arra keresett 
választ, hogy érett újszülöttekben és 
koraszülöttekben milyen a chorioam
nionitis és a CSB potenciális társulásának 
mértéke. A CSB mellett vizsgálták a cho
rioamnionitis és a cysticus periventri- 
cularis leukomalacia (cPVL) társulási 
gyakoriságát is. Az irodalmi adatok alap
ján koraszülöttek esetén a chorio
amnionitis -  m int etiológiai tényező -  
kapcsolatba hozható mind a CSB, mind a 
cPLM-kórképeivel. Terminusban szü
letett érett súlyú újszülöttekben choriam- 
nionitis szintén emelkedett kockáza
tot jelent CSB kialakulására (mindössze 
2 közlemény elérhető). Egyre alapo
sabb bizonyítékaink vannak arra néz
ve, hogy a praenatalis anyai infekció 
okozta magzati intrauterin fertőzés új
szülöttkori agyi károsodást idéz elő. 
Kísérletesen, terhes patkányok intra
uterin infekciója a patkány magzatok 
agyszövetében citokintermelődést in
dukál s az is igazolható, hogy a ma- 
ternális intrauterin infekció kifejezett 
magzati gyulladásos választ hoz létre 
emberen is. A citokin-hipotézis sze
rint az anyai infekció következtében a 
vér és az agyszövet citokinszintje meg
emelkedik, ez a citokinprodukció pe
dig a magzat központi idegrendszeri 
károsodásához és következményes 
spasztikus agyi bénuláshoz vezet. Kí
sérletes eredmények bizonyítják, hogy 
a citokinek in vitro és in vivo egyaránt 
neurotoxikus tulajdonsággal bírnak s 
hogy a citokinek gátló hatást fejtenek ki 
a fejlődő fehérállomány oligodendro- 
cytáira. Patkánymodellen kísérletesen 
előidézett in trauterin  infekció mag
zati agyban a fehérállomány lézióját 
okozza. A gyulladásos citokinek vér
szintje szignifikánsan magasabb azon 
újszülöttekben, akiknél később spasz
tikus bénulás alakul ki, mint a kont
rollesetekben.

Klinikai tapasztalatok szerint a cPVL 
a CSB erős indikátora, cPVL-ben szen
vedő betegek 60-100%-ában később 
csecsemőkori spasztikus agyi bénulás

következik be. Koraszülöttek csoport
jában pozitív összefüggés figyelhető 
meg a magzatvíz gyulladásos citokin
szintje és a CSB között s a magzatvíz, 
köldökzsinór, valamint az agyszövet 
megemelkedett citokinszintje összefüg
gést mutat a cPVL kialakulási gyakori
ságát illetően. S bár ezek a megfigyelések 
nem bizonyítják az oki kapcsolatot a 
gyulladásos citokinek és az agyi lé- 
ziók között, azt azonban igen, hogy a 
CSB kialakulását a szülés körül a mag
zatot érintő inflammációs környezet 
elősegíti.

Alapvető fontossággal bír, hogy a 
kutatók egységesen értelmezzék a kli
nikai és szövettani chorioamnionitist, 
mivel a legtöbb kutatócsoport nem al
kalmaz egységes diagnosztikus krité
riumokat, s így a vizsgálatok hetero
gén eredményeket mutatnak. A szülés 
körüli anyai lázas állapot a chorio
amnionitis klinikai jele mellett lehet az 
epiduralis analgesia, vagy nem chorio
amnionitist követő egyéb infekció kö
vetkezménye. Hasonlóan egységes kri
tériumok alkalmazása lenne indokolt 
a spasztikus agyi bénulás kórképét il
letően is. Egyes tanulmányok a post- 
natalisan károsodott, vagy veleszületett 
fejlődési rendellenességgel született 
gyermekeket kizárják a vizsgálatok
ból, mások nem. További probléma a 
kórkép egységes megítélése szempont
jából, hogy a spasztikus agyi bénulás 
(CSB) diagnózisa 2 éves életkor előtt 
nehezen állítható fel, ugyanakkor elő
fordult, hogy 6 hónapos csecsemő is 
bekerült a vizsgálati körbe. A gesta- 
tiós kor is befolyásolhatja a kórkép 
kialakulását, ill. előfordulási gyakori
ságát. A chorioamnionitis koraszülést 
indukálhat, ugyanakkor az alacsonyabb 
terhességi korban intrinsic módon a 
magzati agyállomány sérülékenyebb. 
Mindez -  érthető módon -  hatással 
van a cPVL és a CSB patogenezisére. 
Irodalmi adatok alátámasztani látsza
nak azt a megfigyelést, hogy praeeclamp- 
sia kifejezett protektiv hatású kora
szülöttekben a spasztikus agyi bénulással 
szemben. További, a CSB kialakulását 
befolyásoló tényező a szülés előtti mag
zati asphyxia, a hypoxiás magzati agyká
rosodás, valamint a citokinek funkcio
nális polimofizmusát esetleg befolyásoló 
genetikai tényezők. Fenti szempon
tok egységes értelmezése nélkül nehéz 
megítélni, hogy az intrauterin infekció 
s a következményes citokinreakció mi
lyen mértékben károsítja a cerebrális 
szöveteket s a későbbi agyi funkciót s 
milyen nagy a cPVL és a CSB későbbi
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kialakulásának esélye. A metaanalízis 
alapján chorioamnionitis következté
ben a CSB relatív kockázata mind érett, 
mind koraszülöttek esetében magas, 
érett újszülöttekben 12%, míg kora
szülöttek esetén 28%. A spasztikus agyi 
bénulásban szenvedő gyermekek ke
zelési költsége az USA-ban évente mint
egy 5 milliárd dollárra tehető. A CSB 
incidenciájának akár részleges reduk
ciója is az emberi szenvedés csökken
tése mellett financiális előnyökkel is 
jár. Kérdés, hogy a chorioamnionitis 
és magzati infekció prevenciója csök- 
kenti-e a CSB prevalenciáját? Kedve
ző, vagy éppen kedvezőtlen hatással 
van a jelen ismereteink szerint az anyai 
infekció és az intrauterin magzati fer
tőzés következményeként kialakuló, 
agykárosodással járó kórkép kialaku
lására, gyakoriságára a perinatalis me
dicinában ma oly kiterjedten alkalma
zott tocolysis, antibiotikum-terápia és 
szteroidprofilaxis? Fenti fontos, komp
lex kérdések megválaszolására további, 
egységes diagnosztikus és metodoló
giai kritériumokon alapuló, szülészek, 
neonatológusok és a neurális fejlődés 
specialistáit összefogó, multicentrikus 
tanulmányok adhatnak választ.

Csécsei Károly dr.

A resuscitatio kérdései
A család jelenléte sérültek resuscita- 
tiójakor. (Orvosok és nővérek felmé
rése). Hellner, S. D., Smith, R. S., Dort, 
J. M. és mtsai (Dept. Med. Education, 
Div. Trauma & Emerg. Med., Via Christi 
Reg. Med. Center, Univ. Kansas School 
Med., USA): J. Trauma, 2000, 48, 
1015-1024.

Az Emergency Nurses Association fel
vetette, hogy a hozzátartozók jelen le
hessenek a sérültek resuscitatiója so
rán. Az elgondolást sok nővér, de kevés 
orvos támogatta, egyes traumaközpon
tokban bevezették. így a nővérszerve
zettel együtt az Am. Association of 
Surg. Trauma felmérő levelet küldött 
ki 813 baleseti sebésznek és 2988 nő
vérnek, kitérve arra is, hogy a beteg 
jogának tartja-e a hozzátartozók je
lenlétét.

A kérdőívek 43,4%-ára érkezett vá
lasz (368 orvostól és 12 621 nővértől). 
Az orvosok idősebbek voltak és az adott 
területen nagyobb tapasztalattal ren
delkeztek. Mind az orvosok, mind a

nővérek többsége resuscitált már hoz
zátartozók jelenlétében. Az orvosok 
97,8%-a, a nővérek 80,2%-a vélte úgy, 
hogy a resuscitatiónál a hozzátarto
zók jelenléte nem helyes, kevesebb or
vos, több nővér vélte úgy, hogy a hoz
zátartozók jelenléte a beteg joga. Az 
orvosok nagyrésze szerint a hozzátar
tozó jelenléte kedvezőtlen a beteg el
látása szempontjából, növeli az ellátó 
team stressz-érzését. Az orvosok 
17,5%-a, a nővérek 63,6%-a vélte úgy, 
hogy a kísérlet végzése helyes volt. Mivel 
az orvosok és nővérek véleménye nagy
mértékben eltér, a szerzők -  amíg meg
felelő eredmények nem támasztják alá 
-  nem ajánlják családtagok jelenlétét 
a reuscitatiókor, mert konfliktust kelt
het az ellátók között és csökkenti a 
team munkájának hatékonyságát.

Kazár György dr.

Hirtelen szívhalál -  a betegek túlélési 
esélyeinek növekedése. Szerkesztőségi 
közlemény. Robertson, R. M. (Vab- 
derbilt University Medical Center, 
Nashville, TN. Egyesült Államok): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1259-1260.

Az Egyesült Államokban évente több 
mint 950 000 beteg hal meg cardio- 
vascularis betegség következtében. Ezek 
közül a hirtelen halálesetek (évente ez 
kb. 225 000 beteget jelent) során csu
pán 2-5%-ban sikerül az újraélesztés. 
Ez a tény különösen kiemelendő, ha 
összevetjük azzal az ismert ténnyel, 
hogy kórházi körülmények között a 
kamrafibrilláció következtében szük
ségessé váló defibrillálás mennyire 
bizonyul sikeresnek. Ismert az a tény 
is, hogy a defibrillálás elkezdéséig min
den percveszteség a betegek 7-10%- 
ának elvesztését jelentheti.

Az, hogy a betegek esélyei megnő
jenek egy kórházon belüli szívhalál túl
élésére, számos tényező szükséges: 1. 
sürgősségi egészségügyi ellátó elérhe
tőségének megkönnyítése, amelyre szá
mos megoldást dolgoztak ki (közvet
len riasztás, telefonhívás, amely a hívó 
pontos lakóhelyét is jelzi stb.); 2. a mi
nél koraibb és laikusok által végzett 
cardiovascularis resuscitatio elkezdése; 
3. minél hamarabbi elektromos defib
rillálás; és 4. megfelelő resuscitatiós 
egység kialakítása, amely megfelelő el
látást nyújt a beteg számára a kórház
ba érkezésig. A könnyen szállítható, 
externális defibrillátorok kifejlesztése

lehetőséget ad a kamrafibrilláció meg
felelően és gyorsan kivitelezhető elhárí
tására. Ez a készülék az implantálható 
kardioverter defibrillátor elvén mű
ködik, és EKG-elemzést is lehetővé tesz. 
Például a rendőrség defibrillátorral való 
felszerelésével és megfelelő tréninggel 
a defibrillációig eltelt időt jelentősen le 
lehet rövidíteni és a hirtelen rosszullé- 
tek során 26-40%-os túlélésnövekedést 
is el lehet érni.

Ilyen készülékek nagy látogatott- 
ságú helyeken való elhelyezése jelentős 
eredményeket ad. A szerkesztőségi köz
lemény szerzője véleményét két leg
utóbb megjelent közleménnyel kap
csolatban fejti ki. Valenzuela és mtsai 
közleményükben a játékkaszinókban 
előforduló hirtelen szívhalál eseteit 
tanulmányozták prospektiv vizsgála
tuk során. A játékkaszinók biztonsági 
szolgálatának tagjait az externális au
tomatizált defibrillátorok használatá
ra is kiképezték. A készüléket úgy he
lyezték el, hogy szükség esetén három 
perc alatt bárhová el tud ták  vinni hir
telen rosszullét esetében. Protokoll- 
juk szerint az első lépés a defibrillálás, 
majd a cardiopulmonalis resuscitatio 
elkezdése volt. A vizsgálati végpontok 
a kórházból való elbocsátás, illetve a 
túlélés volt. 105 beteg esetében használ
ták kamrafibrilláció miatt az automata 
külső defibrillátort. 56 beteg (53%) ese
tében sikeres volt a beavatkozás és gyó
gyultan hagyta el a kórházat. Kilencven 
beteg esetében, akinek rosszullétét töb
ben észlelték (86%), 3,5±2,9 perc el
teltével a defibrillátor a helyszínen volt, 
4,4±2,9 perc telt el az első defibrillálásig, 
és 9,8±4,3 minutum a paramedikális 
személyzet megérkezéséig. A túlélési 
arány 74% volt azokban az esetekben, 
ahol az első defibrillálás három per
cen belül megtörtént és 49%, ha ez há
rom percnél hosszabb idő után történt 
meg, ami kiemeli a gyors defibrillálás 
fontosságát a nagyobb túlélési arány 
eléréséhez.

Egy másik közleményben Page és 
mtsai pedig automatizált külső defib
rillátorok a légiközlekedésben való al
kalmazásának eredményeiről számol
tak be. 1997-ben a nagy észak-amerikai 
légitársaságok a repülőgépeken rend
szeresítették egy hasonló készüléket, 
amely defibrillátorként, de szükség sze
rint monitorként is alkalmazható. 1997. 
június 1. és 1999. július 15. között 200 
esetben alkalmazták a készüléket (191 
esetben a repülőgépen, 9 esetben a re
pülőtéren), 99 dokumentált eszmélet- 
vesztés során. EKG-t 185 beteg eseté
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ben sikerült rögzíteni, akik közül 14 
betegnél kamrafibrilláció okozta a hir
telen rosszullétet és ennek elhárításá
ra defibrillálás történt, a többi betegnél 
elektrosokkra nem volt szükség. 13 
esetben a defibrillálás az első kísérletre 
sikerült, egy esetben a család kérésére 
a betegnél defibrillálás nem történt. A 
túlélés 40%-os volt a kórházból való 
távozás alapján és az esetek elemzése 
során a készülék monitorként való al
kalmazása is megbízhatónak bizonyult.

Szerző tudomása szerint az Egye
sült Államokban Washington államban, 
Seattle és King megyében történtek 
elemzések arra vonatkozóan, hogy mely 
területeken fordul elő gyakrabban hir
telen halál, amely révén előrejelzések
nek megfelelően intézkedések is tehe
tők. Az elemzés 10 kategóriában 172 
helyet jelölt meg, ahol 25%-ban szív
halál következhet be, ami 276 auto
matizált externális defibrillátor elhe
lyezésével sikeresen csökkenthető. A 
téma fontosságára való tekintettel szö
vetségi törvénytervezet is folyamatban 
van, „Cardiac Arrest Survival Act” né
ven és jelen szerző reméli, hogy mire 
az a szerkesztőségi közlemény megje
lenik, a törvényt is elfogadják. Az idé
zett szerzők eredményei alapján or
szágos programot kellene kidolgozni, 
megfelelően képzett önkéntesekkel, 
amely az „Operation Heartbeat” prog
ram keretében működne. A hordoz
ható defibrillátorok kezelése könnyen 
megtanulható és megfelelő EKG és 
hangjelek segítségével használatuk biz
tonságos laikusok kezében is.

Szerző kiemeli, hogy a nagyobb kö
zösségekben az önkéntesek betanítá
sának költség-hatékonyság vizsgálatai 
és a készülék megfelelő elhelyezését 
célzó tanulmányok szükségesek ilyen 
eszközök működtetésének bevezetése 
előtt. A The National Heart, Lung, and 
Blood Institute és az American Heart 
Association közösen támogatná egy 
multicentrikus vizsgálat elvégzését, 
amely ilyen laikusok által is hozzáfér
hető defibrillációs lehetőséget elemez
ne, a megfelelő személyzet kiválasztá
sa és betanítása után és a megfelelő 
eszköz kifejlesztésével. Ennek eredmé
nyeként a közösségben előforduló sür
gősségi egészségügyi ellátási stratégia 
javulása is lehetővé válna és jelentő
sen csökkenne a hirtelen szívhalál kö
vetkeztében fellépő halálesetek száma is.

Orosz István dr.

Reumatológia
Az interferon-y gén polimorfizmusa 
és a rheumatoid arthritis előfordulása, 
illetve súlyossága közötti kapcsolat.
Khani-Hajnani, A. és mtsai (Immu
nology Laboratory, Vancouver General 
Hospital, Vancouver, British Colum
bia, V5Z 1M9, Kanada [Prof. P. A. 
Keown]): Lancet, 2000, 356, 820-825.

Az interferon-y dim er alakban előfor
duló T-lymphocyták és NK-sejtek által 
termelt fehérje. Á mononukleáris pha- 
gocyták, endothelialis és NK-sejtek fe
lületén található dim er receptorokhoz 
kötődik és kulcsfontosságú szerepet 
tölt be az immunválasz koordinálásá
ban. Elősegíti a T-sejtvonalak differenci
álódását és a B-sejtek osztályváltását. 
Növeli a mononukleáris phagocyták 
citolitikus kapacitását, csökkenti az ad
héziós molekulák expresszióját, a CD4 
T-sejtek adhézióját és a lymphocyták 
vascularis permeabilitását.

A szerzők arra  a kérdésre keresték 
választ, létezik-e összefüggés az inter- 
feron-y gén első intronjának polimor
fizmusa és a rheumatoid arthritis (RA) 
kialakulásának valószínűsége, vala
mint a betegség súlyossága között.

Bár a vizsgált személyek száma ala
csony (60 súlyos, 39 enyhe lefolyású 
RA-s beteg, 65 fős egészséges kont
rollcsoport), a szerzők arra a követ
keztetésre jutottak, hogy míg a 126 bp 
alléi a súlyos RA kialakulásának foko
zott kockázatával mutat összefüggést, 
a 122 bp alléi csökkent kockázattal és 
enyhébb lefolyású betegséggel áll kap
csolatban. Még nem  ismeretes, milyen 
mechanizmussal befolyásolja az inter- 
feron-ygén polimorfizmusa a RA elő
fordulását és súlyosságát. Az eddigi 
megfigyelések azt mutatják, hogy ma
gasabb genetikailag determinált inter- 
feron-y-termelés a súlyos RA-hez rit
kábban kapcsolódik. Az interferon-y 
így fontos regulációs szerepet tölthet 
be ebben a betegségben, megegyezve 
azokkal a korábbi megfigyelésekkel, 
amelyek szerint az interferon-y gátolja 
a tumornekrózis faktor által médiáit 
synovialis sejtproliferációt, a kollagenáz 
termelését és a granulocyta-macrophag 
kolóniastimuláló faktor szintézisét.

További vizsgálatok elvégzése 
szükséges annak eldöntéséhez, léte- 
zik-e összefüggés az interferon-y gén 
polimorfizmusán és más immunbe
tegségek között, bár előzetes vizsgála
tok alapján az összefüggés kevésbé je
lentősnek tűnik az inzulindependens

diabetes mellitus, a sclerosis multiplex 
és a Graves-Basedow-kór esetében.

A leírt polimorfizmus lehetőséget 
nyújthat a RA progressziójának ko
rábbi és pontosabb megítélésére, ki
választva így azokat a betegeket, akik
nél az ízületi destrukciók megelőzése 
vagy lassítása céljából újabb biológiai 
beavatkozások alkalmazására van vagy 
lesz lehetőség.

Bartalos János dr.

Ritka kórkép
Perifériás primitív neuroectoderma- 
lis tumor (pPNET) kardiális megnyil
vánulása -  ritkaság. Kath, R. és mtsai 
(Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin. Institut für Pathologie, 
Freidrich-Schiller-Universität Jena): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125, 
1192-1194.

A szívdaganatok igen ritkák, többnyi
re véletlen boncolási leletek. Legna
gyobb csoportját a benignus myxomák 
képezik, amelyeknek kb. negyede ma- 
lignus. A metasztázisok 20-40-szer gya
koribbak a primer malignomáknál. A 
primer neoplasiák szövettanilag legin
kább angiosarcomák. Malignus lym
phoma boncolásakor kb. 20%-ban talá
lunk szíveltérést. Minden malignus 
tumor érintheti a szívet, de főleg a 
melanoma, a bronchus és az emlő rákja.

A szerzők pPNET kardiális megnyil
vánulását ismertetik esetükben, amely
ről eddig csak három közlemény je
lent meg.

44 éves férfi pár hét óta terheléskor 
légszomjat érzett. Egy syncope után 
került a klinikára. A pulzusa 110/min 
volt, a szívcsúcs felett szisztolés zörejt 
hallottak. Az echokardiográfia pericar- 
dialis folyadékgyülemet talált, melyet 
hemodinamikai hatása miatt punkci- 
óval tehermentesítettek. A punktátum 
csak véralkotókat tartalmazott. A 
mellkas-CT a bal pitvarban homogén 
képletet mutatott.

Ismételt szívburokcsapolás után az 
echokardiográfia pericardialis dagana
tot jelzett a bal pitvar és kamra között. 
A coronaria-angiográfia és a video- 
torakoszkópia epicardialis tumort di
agnosztizált a bal pitvar magasságá
ban.

Operatív úton a bal füleséből egy 3 
cm-es kerek, tömör daganatot távolí
tottak el. A szövettan kissejtes neo- 
plazmát mutatott. A sejtek magja sza
bálytalan körvonalú volt, a kromatin
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rögös, a nucleolusok és a citoplazma 
nehezen volt elkülöníthető. Helyen
ként Homer-Wright-rozetták képződ
tek. Az immunhisztokémia a CD-99- 
és NSE-antitestekkel erősen pozitív re
akciót adott. Ezek után a pPNET diag
nózisát állították fel.

Különböző képalkotó eljárásokkal 
a pPNET egyéb megnyilvánulásait nem 
tudták kimutatni. Adjuváns vagy ra- 
dioterápiát nem alkalmaztak. A beteget 
jó általános állapotban bocsájtották 
haza. Egy év múlva nem volt recidívá- 
ja.

Felnőttkorban ritkák a primitív 
neuroectodermalis tumorok. Inkább 
a központi idegrendszerben fordulnak 
elő: medullo-, ependymo-, pinealo- és 
neuroblastomák. E heterogén csoport
ban kromoszomálisan (reciprok transz
lokáció), immunhisztokémiailag és ult- 
rastrukturálisan sok közös vonást talá
lunk, ezért tumorcsaládot alkotnak. írtak 
már le pPNET-variánsokat a thoraco- 
pulmonalis régióban, a placentában, 
a herében, a cervixben és a vesében.

Felnőttekben a pPNET kezelésére 
-  elegendő tapasztalat híján -  még nincs 
egységesen kialakított módszer. Ese
tük mutatja, hogy teljes reszekció után 
nagy pPNET is tartós remisszióba ju t
hat kemo- és sugárterápia nélkül.

Kollár Lajos dr.

Struma ovarii hyperthyreoidismussal.
Grandet, P. J. és mtsa (Nuclear Me
dicine Service of the Pau Hospital, Pau 
University Cedex, and the Pasteur 
Clinic, Pau, France): Clin. Nucl. Med., 
2000, 25, 763.

A 78 éves nő 1995-ben végzett totalis 
thyreoidectomia után 1998 végén hy- 
perthyreosissal került intézetbe. A 
pajzsmirigyhormonszintek jelentősen 
magasabbak voltak: a T3 2,45 ng/ml 
(norm. 0,65-1,80), a T4 20 pg/ml 
(8-18), a TSH 0,01 mU/1 (0,4-4,5), a 
thyreoglobulin 880 ng/1.

Műtét után a betegnek tiroxin sze
dését javasolták, mert úgy gondolták, 
hogy nincsenek pajzsmirigysejtjei. Mi
vel a TSH szintje csökkent, a tiroxint 
leállították és szcintigráfiát végeztek.

A " mTc Na-pertechnetát scan a 
nyakban és a mellkasban nem ábrázolt 
pajzsmirigyet, viszont a medencében a 
húgyhólyag bal oldalán kerek struktúrát 
jelzett. A -jodinnal végzett teljestest- 
scan mindkét oldalt struma ovarii-t 
igazolt.

A benignus és a malignus struma 
ovarii elkülönítése nehéz, ezért műtétet 
javasoltak. Mivel a nő 45 évnél idősebb 
volt, kétoldali oophorectomiát és hyste- 
rectomiát végeztek. A műtétkor, 1999 
júniusában mindkét ovarium beteg 
volt. A jobb oldali átmérője 12 cm volt 
és dermoid cystát tartalmazott barna 
folyadékkal és szőrökkel, a hasonló 
bal oldali kisebb volt.

A szövettan a jobb dermoid cys- 
tában 10x7x5,5 cm méretű, a bal ol
daliban 4,4x3x4 cm-es strumaszövetet 
talált. 1999 júliusában a TSH szintje 
0,08 mU/1 volt.

1889 óta 500-nál kevesebb struma 
ovarii-t közöltek.

Az eset arra figyelmeztet, hogy hy- 
perthyreoid betegben a néma, subacut 
thyreoiditis diagnosztizálása előtt vizs
gáljuk meg az ovariumokat is.

Kollár Lajos dr.

Stroke
A diabetes, mint független kockázati 
tényező a heveny spontán intracereb- 
rális vérzések kórházi halálozásában.
Arboix, A. és mtsai (Acute Stroke Unit. 
Dept, of Neurol., Hospital del Sagrat 
Cor, Viladomat 288, E-08029, Barce
lona, Spain): Diabetes Care, 2000, 23, 
1527-1532.

A stroke legsúlyosabb formáját jelentik 
az intracerebrális vérzések, melyek prae- 
ictalis tényezőinek vizsgálata mindig 
érdeklődésre tarthat számot. Ezek kö
zött már korábbról is ismeretessé vált, 
hogy a stroke heveny fázisában észlelt 
hyperglykaemia súlyosbító tényező, 
azokkal az esetekkel szemben, ame
lyekben egyidejű hyperglykaemia nem 
észlelhető. A hyperglykaemia -  így a 
diabetes is -  növeli a vérzés körüli 
ischaemiás agykárosodást és ezzel ront
ja a kórismét.

A barcelonai szerzőcsoport tízéves 
periódusban vizsgálta meg neurológi
ai osztályukra bekerült 2000 heveny 
stroke-betegben prospektiv módon a 
diabetes szerepét a heveny intracereb
rális vérzések kórházi halálozásában. 
Az említett 2000 betegből 229-nek (11%) 
volt koponyaűri vérzése, közülük 35 
betegnek (15,3%) egyidejű diabetese is 
volt. A cerebrális haemorrhagiákat fel
osztották a szerint, hogy az átlagosan 
háromhetes észlelés során mennyien 
élték túl (159 beteg), illetve mennyien 
haltak meg (70 beteg) a stroke miatt.

Az összehasonlítás során számos szem
pontot vettek figyelembe (nem, diabetes 
jelenléte, előzetes cerebrális infarktus, 
egyidejű idült obstruktiv tüdőbetegség 
idült májártalom, 85 évnél fiatalabb 
életkor, a megfigyelés során észlelt hány
inger és hányás, szédülés, tudati 
állapotváltozás, végtaggyengeség, kis- 
agyi jelek, agyidegek bénuláa, lacunaris 
tünetcsoport, a capsuloganglionaris 
részvétel, agytörzsi haematoma, a cere
bellum részvétele, haematoma a thala- 
musban és multiplex lokalizációjú hae
matoma).

Az említett szempontok alapján tör
ténő elkülönítés valamennyi esetben 
súlyosabbnak bizonyult az elhaltak kö
rében, a szignifikáns különbségek kö
zött kiemelhető a diabetes jelenléte, a 
tudati állapot súlyossága, a végtaggyen
geség és a multiplex haematomák elő
fordulása.

Összehasonlítva a diabeteses és nem 
diabeteses eseteket, különbség csak a 
nemben és az életkorban nem  volt, az 
egyidejűleg diabetes betegek között szig
nifikánsan nagyobb számban fordult elő 
előzetes cerebrális infarktus, az agy
idegek bénulása és a kiterjedtebb hae
matoma.

Az igen részletes vizsgálatok tehát 
alátámasztják az egyidejű diabetes sú
lyosbító szerepét az intracerebrális hae- 
morrhagiában.

[Refi: Saját korábbi ötéves stroke- 
betegeink elemzése során magunk is 
azt találtuk, hogy a diabetes mellitus 
szignifikánsan nagyobb arányú volt, 
tehát súlyosbító tényezőnek számított 
159 halottunkban, szemben az ugyan
ilyen számban életben maradt stroke- 
betegekkel (36,4% vs. 21,3%).]

Iványi János dr.

Szemészet
A glaucoma incidencia nem váloga
tott diabeteses betegek csoportjában: 
a diabetes mellitus a glaucoma koc
kázati tényezője? Ellis, J. D. és mtsai 
(Dept, of Ophthalmol., Ninewells Hosp. 
and Med. School, Ninewells Road, 
Dundee DD1 9SY, United Kingdom): 
Br. J. Ophthalmol., 2000,8 4 ,1218-1224.

1971-ben Becker fogalmazta meg, hogy 
az elsődleges nyűt zugú glaucoma jóval 
gyakrabban fordul elő diabetesesek kö
zött, mint a nem diabeteses populáci
óban (Becker B.: Diabetes mellitus and 
primary open angle glucoma. Am. J. 
Ophthalmol., 1971,71 , 1-16.). Azóta
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ez a megállapítás többször napvilágot 
látott az irodalomban, de nagyon pon
tos és minden részletre kiterjedő vizs
gálatokkal az összefüggéseket nem  tá
masztották alá. Ennek a kérdésnek az 
eldöntésére vállalkozott a skóciai m un
kacsoport, amikor is a más vonatkozás
ban jól bevált Diabetes Audit and Re
search in Tayside Study (DARTS) 
regisztert használta fel a diabetes eset
leges oki szerepének tisztázására az 
elsődleges nyílt zugú glaucoma hátte
rét tekintve.

A skóciai Tayside megye 40 éven fe 
lüli lakosságából választotta ki 2 éven 
át a diabeteses és nem diabeteses la
kosokat, akiken kizárólag az 1993-1995 
között előforduló és gyógyszeres ke
zelésre szoruló fokozott szemnyomású, 
illetve egyértelműen igazolt glaucomás 
betegek adatait dolgozták el. 175 211 
40 éven felüli lakosból 6842 volt dia
beteses (240 1-es típusú és 6602 2-es 
típusú), 168 369 számított nem dia
beteses kontrollnak. Ebből a populá
cióból többen kiestek, mert glauco- 
májuk már korábbról is ismert volt 
(összesen 211 diabeteses és 2225 nem 
diabeteses egyén). Az így kialakított 2 
csoportban 65 újonnan bekerült glauco
más (és fokozott szemnyomású) diabe
teses beteg és 958 glaucomásból egyér
telműen 105-a  klinikai kritériumoknak 
minden tekintetben megfelelő - egyén 
adatainak részletes feldolgozására ke
rült sor. Mindezek alapján kiszámí
tották a glaucoma incidenciáját a dia
beteses és nem diabetesesek között. A 
glaucoma kórisméjét tovább finomí
tották és így a diabeteses csoportban 
41, a nem diabeteses csoportban 53 be
teg maradt. Tíz diabeteses és 17 nem 
diabeteses betegben a glaucomát nem 
diagnosztizálták abszolút pontosság
gal. Ennek okaként a szerzők néhány 
beteg rossz hozzáállását, más kórház
ban, vagy privát klinikán való kezelését 
jelölték meg elsődlegesen. A feldolgozás 
során tekintetbe vették a betegek szociá
lis (anyagi) helyzetét is. Minden betegen 
perimetriás vizsgálat történt. Glauco- 
mára következtettek a rendelkezésre 
álló gyógyszervények (miotikumok, 
sympathomimeticumok, ß-blokkolok 
és karboanhydráz-bénítók) alapján, to
vábbá a glaucomával kapcsolatos szem
műtétek figyelembevételével.

A 2 csoport között az elsődleges 
nyílt zugú glaucoma előfordulását il
letően nem volt értékelhető különbség 
(diabetesesek között 48,7%, a másik 
csoportban 46,2%). A diagnózist leg
inkább szemészeti szakemberek állítot

ták fel, de a gyakorló orvosok is kb. 
25%-ban jelezték a kórismét mindkét 
csoportban.

A számos, fentebb jórészt már rész
letezett szempont szerint a diabete
sesek incidenciájának aránya és relatív 
kockázata elsődleges glaucomára va
lamivel jelentősebb volt, mint a nem 
diabetesesek csoportjában, de a különb
ség nem volt szignifikáns. így a 20 diabe
teses betegre vonatkoztatva (akiknek 
egyértelmű volt az újonnan kialakult 
glaucomájuk) az incidencia 1,1/1000 
páciens-évnek bizonyult, a nem dia
betesesek között ez az arány 0,7/1000 
páciens-év volt. Valamennyi emelke
dett szemnyomású esetre vonatkoz
tatva 30 diabeteses incidenciája 1,8/1000 
páciens-év volt, míg a 34 nem dia
beteses között az incidenciaarány 1,3 
volt. A relatív kockázatot tekintve dia
betesesek esetében ez 1,57, a másik 
csoportban 1,38 volt. Az eredmények 
megerősítik, hogy a diabetes mellitus 
gyakrabban fordul elő elsődleges nyi
tott zugú glaucoma eseteiben, de a kü
lönbség nem szignifikáns. Ezért hasonló 
módon kivitelezett longitudinális vizs
gálatok elvégzését szükségesnek tart
ják a szerzők.

lványi János dr.

Szervátültetés
Az aspergillus és az endobronchialis 
elváltozások kapcsolata tüdőtransz- 
plantáltak esetében. Nathan, D. S. és 
mtsai (The Inova Transplant Center, 
Inova Fairfax Hospital, 3300 Gallows 
Rd, Falls Church, VA 22042-3300, USA): 
Chest, 2000,118, 403-407.

A tüdőtranszplantáltak leggyakoribb 
szövődménye a hörgőanasztomózis te
rületén kialakuló strictura, valamint 
granuláció, melyeket általában ischae- 
miás eredetűnek tartanak. Gyakori 
továbbá az aspergillus-fertőzés, illetve 
kolonizáció is, amelynek az anaszto- 
mózissal való esetleges kapcsolata nem 
tisztázott.

A kérdés vizsgálata céljából a szer
zők 36 tüdőtranszplantált beteg kor
történetét tanulmányozták retrospek
tiven. Endobronchialis szövődményt 
7 (18,4%), aspergillust 9 (23,7%) eset
ben találtak. Az aspergillust minden 
esetben az endobronchialis szövőd
mény észlelése előtt, a hörgőváladék
ból mutatták ki, bizonyítva, hogy nem 
a kóros hörgőelváltozás felülfertőzé- 
séről van szó. Az aspergillus-pozitív 
esetek kétharmadában később endo

bronchialis szövődmény alakult ki, ami 
azt jelenti, hogy az aspergillus-pozitív 
esetekben a hörgőkomplikáció csaknem 
húszszor gyakoribb, mint a negatívak
ban. Tehát az aspergillus jelenléte előre- 
jelzi a bronchialis szövődmény kialaku
lását (szenzitivitás 85,7; specificitás 90,3; 
pozitív és negatív prediktív érték 66,6, 
illetve 97,6%).

Ezért azokat a betegeket, akiknél a 
tüdőtranszplantáció után aspergillus 
detektálható, gyakrabban kell endo
szkóposán ellenőrizni, mert így az en
dobronchialis szövődmény kezelése 
koraibb stádiumban megkezdhető.

Károlyi Alice dr.

Pszichológiai funkciók és életminő
ség (QOL) a tüdőtranszplantációra vá
rók (PRE), valamint e műtéten már 
átesett betegek (POST) esetében.
Limbos, M. M. és mtsai (Boehringer- 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 900 
Ridgebury Rd„ Ridgefield, CT 06877- 
0368): Chest, 2000, 118, 408-416.

Irodalmi adatok szerint a tüdőtransz
plantáltak egészségi állapota és általá
nos QOL-je a műtét előtti állapothoz 
viszonyítva jelentősen javul, csökken 
az alapbetegséggel összefüggő tünetek, 
illetve a gyógyszeres kezeléssel kap
csolatos mellékhatások száma. A köz
leményekből azonban az is kitűnik, 
hogy a transzplantáció utáni egészsé
gi állapotot a beteg és az orvos eltérő 
módon ítéli meg. A szerzők kérdőíves 
vizsgálattal kívánták ezt az ellentmon
dást feloldani. A kiküldött kérdőívek
ből 109 (61%) értékelhető adatokkal 
érkezett vissza (36 PRE és 73 POST).

A betegek önértékelésén alapuló ada
tok szerint a POST csoportban az álta
lános fizikai és pszichológiai állapot 
szignifikánsan javult, de -  bár a pszi- 
chiátriai/pszichológiai tünetek száma 
összességében csökkent -  nem válto
zott lényegesen a pszichológiai mű
ködés és az emocionális status. Nem 
volt szignifikáns különbség a két cso
port között az anxietás és a depresszió 
vonatkozásában. A kérdőíves válaszok 
pontrendszer alapján való összesítése 
szerint, a betegek saját egészségi álla
potukat az eddig publikált adatoknál 
szignifikánsan rosszabbnak ítélték.

Következtetésük szerint, a jövőben az 
eddiginél nagyobb körültekintéssel kell 
vizsgálni a QOL-t, különösen a pszicho
lógiai és emocionális jóléttel kapcsolat
ban.

Károlyi Alice dr.
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Szerzett immundefektus 
(AIDS)
A kondomhasználat szerepe a 
HIV/AIDS terjedésének megelőzésé
ben: egy etikai probléma. Benagiano, 
G. és mtsai (Instituto Superiore di 
Sanitá, Viale Regina Elena 299,1-00161 
Roma, Olaszország): J. R. Soc. Med., 
2000, 93, 453-456.

A HIV/AIDS-járvány primer preven
ciója tekintetében a világ különböző 
részein többféle hatékony stratégiát ál
lítottak fel, de az utóbbi időben ag
gasztó tendenciák is észlelhetők. A ho
moszexuálisok viselkedésének újabban 
észlelt megváltozása, a kelet-európai 
intravénás drogosok között hihetetlen 
mértékben terjedő járvány és a Közép- 
Afrika és Dél-kelet Ázsia országaiban 
robbanásszerűen kialakult epidémia 
aggodalommal töltik el a szakértőket. 
A WHO jelentése szerint az új AIDS- 
esetek számának csökkenése lelassult, 
1997 és 1998 között mindössze 18% 
volt és ezért is szinte kizárólag a fejlett 
országokban alkalmazott antiretrovi- 
rális kezelés a felelős. Sajnos az utóbbi 
időben a kezelés terén elért sikerek 
kissé háttérbe szorították a prevenciót.

A megfelelően használt latex kon
dom hatékonyságát a HIV/STD meg
előzését illetően ma már senkinek nin
csenek kételyei, sőt sokan az utóbbi 
időben kifejlesztett női változatát is 
ugyanolyan megfelelőnek tartják. 
Haszna, könnyű elérhetősége és egy
szerű használata ellenére, különösen 
a szegény országokban relatíve magas 
ára szab gátat széles körű elterjedésé
nek. A világ különböző országaiban 
mindehhez számtalan pszichológiai, 
szociális, vallási és kulturális faktor is 
társulhat. Egy olaszországi vizsgálat 
szerint a rendszeres kondomhaszná
lat csak az alkalmi partnerekkel volt 
magas (74%), míg stabil kapcsolatok
ban alacsony maradt (18%). Sokak sze
rint a kondom tönkreteszi a szexuális 
kapcsolat természetességét, másoknál 
úgynevezett pszichológiai impotenci
át okoz, bár ezért inkább a tapaszta
latlanság tehető felelőssé. Néhányan 
semmilyen esetben nem használnak 
kondomot: a gyermeket akaró párok, 
az állandó szexuális partnerrel ren
delkezők, a szeropozitív párok és azok, 
akik valamiféle vallási, etikai meggon
dolásból utasítják el a kondomhaszná
latot. A legtöbb etikai dilemmát az veti 
fel, ha csak az egyik partner HIV-po- 
zitív, de elutasítják a kondomot. A meg

oldás ilyenkor a teljes absztinencia len
ne, bár ez sokkal természetellenesebb
nek tűnik. Morális probléma, hogy el- 
utasítható-e a partner, amennyiben 
nem óhajt kondomot használni, med
dig terjednek a veszélyeztetés határai. 
A kondom használatának elterjeszté
sében hihetelen szerepe van a médiának 
és az egyházi vezetőknek. Egy államilag 
támogatott kampány óriási előrelépést 
jelent, ám gyakran a keresztény egy
házzal kell megküzdeni a hatékony pre
venció hirdetése során. A világ számára 
napjainkban az AIDS jelenti a legna
gyobb közegészségügyi problémát, hi
szen nemcsak a fejlődő országok népes
ségének, de újabban a fejlett országok 
fiatal lakosságának is szembe kell néz
nie az AIDS kihívásával.

Napjainkban továbbra is a kondom
használat elterjesztésének folytatása, 
valóban intenzív és eredménnyel járó 
reklámozása a leghatékonyabb eszköz a 
HIV-járvány továbbterjesztésének meg
akadályozásában, de a módszerek meg
határozásában a szociális és etikai szem
pontokat mindenképpen figyelembe 
kell venni.

Lieber Zsuzsa dr.

Szexológia,
szexuálpatológia
A láthatatlan kondom. Urologische 
Nachrichten. 2000, 8, 16.

Rövid hírben közli a lap, hogy kana
dai kutatók kifejlesztették a láthatat
lan kondomot. Ha a férfi nem hajlan
dó kondomot használni és a nő mégis 
védekezni akar STD ellen, bekeni a 
hímvesszőt egy szobahőmérsékleten 
folyékony géllel, ami testhőmérsékle
ten „megszilárdul” és így barriert ké
pez a kórokozók számára.

Aszódi Imre dr.

T ranszdermális tesztoszteron-kezelés 
hatása oophorectomiát követő meg
romlott szexuális funkció esetén.
Shifren, J. L., Braunstein, G. D., Si
mon, J. A. és mtsai (Vincent Memorial 
Obstetria and Gynecology Service, 
VBK-113, Massachusetts General 
Hospital, Boston MA 02114, USA): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 682-688.

A postmenopausalis nők petefészke a 
keringő szabad tesztoszteron kb. felét 
szintetizálja. Kétoldali oophorectomiát 
követően az ösztrogénpótlás ellenére 
sok nő számol be megromlott szexuá
lis funkcióról. A vizsgálatok célja a

transzdermális tesztoszteron-kezelés 
hatásának multícentrikus tanulmányo
zása volt kétoldali petefészek-eltávolítást 
követő megromlott szexuális funkcióra.

A vizsgálatokba 75, 31-56 éves nőt 
vontak be, akiknek 1-10 éve sebészi 
úton távolították el a petefészkét és a 
méhét a természetes m enopausa be
következése előtt. A páciensek konju- 
gált equine ösztrogénkezelésben része
sültek (minimum dózis 0,626 mg/nap, 
orális bevitellel). A nők 12 héten át 
randomizált placebót, 150 (tg és 300 |ig 
tesztoszteron/nap kibocsátású transz
dermális tapaszt kaptak. A szexuális 
funkciót a nők számára kidolgozott 
Brief Index-szel, a pszichológiai sta
tust az ún. Általános Pszichológiai Jóléti 
Index-szel mérték. A szexuális funk
ciót, a megelégedettséget és az aktivitást 
telefonon keresztül adott válaszok alap
ján is elemezték, minimum 28 napon 
keresztül.

A szérum szabad tesztoszteronszintje 
(átlag±SD) a transzdermális hormon- 
kezelés hatására 1,2±0,8 pg/ml-ről 
(nem kezelt csoport) a 150 pg-os ta
pasz esetén 3,09±2,4 pg/ml-re, 300 pg-os 
tapasz alkalmazásakor 5,9±4,8 pg/ml-re 
emelkedett. A szérum-tesztoszteron- 
koncentráció a menopausa előtti idő
szakban 1,3±6,8 pg/ml között ingado
zik. A jelentős placebohatásra rárakód
va a 300 pg-os tapasz használatakor 
tovább nőtt a szexuális aktivitás gya
korisága, az orgazmus okozta kelle
mes közérzet minősége (p=0,03). A 
Brief Index alapján számított szexuá
lis funkció is jelentős javulást mutatott 
a 300 pg-os tapasz alkalmazása esetén 
(p=0,05). A magasabb tesztoszteron- 
dózis esetén nőtt azon nők százalékos 
aránya, akik szexuálisan fantáziáltak, 
maszturbáltak. Azon nőknél, akik a 
kezelés megkezdése előtt hetente leg
alább egy alkalommal közösültek, a 
tesztoszteronbevitel hatására a szexu
ális együttlétek száma 2-3-szorosára 
emelkedett. Az Általános Pszicholó
giai Jóléti Index a magasabb dózis ese
tén szintén javult: a depressziós han
gulat (p=0,03), a pozitív közérzet 
(p=0,04). Ezzel szemben a telefonos 
kérdésekre adott válaszokban nem talál
tak szignifikáns változást a tesztoszte- 
ron-bevitel hatására.

A szerzők megállapítják, hogy a két
oldali oophorectomiát és hysterecto- 
miát követően azt ösztrogénkezelés 
ellenére megromlott szexuális funk
ció transzdermális tesztoszteron-ke- 
zeléssel javítható.

Szabó István dr.
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Szív- és keringési 
betegségek
Antihypertensiv terápia hatása a glü
kóz- és inzulin-anyagcserére, valamint 
a bal kamra tömegére. Randomizált 
kettős vak kontrollált tanulmány 21 
elhízott hypertoniáson. Kuperstein, 
R., Sasson, Z. (Div. of Cardiology, Mo
unt Sinai Hosp., 600 Univ. Ave # 1602 
T oronto, Ontario, M5G 1X5, Canada): 
Circulation, 2000,102, 1802-1806.

A hatásos vérnyomáscsökkentőtől 
nemcsak azt várjuk, hogy megfelelő 
szinten tartsa rendben a betegek vér
nyomását és kedvezően befolyásolja 
életmódját, hanem azt is, hogy előre
haladott esetekben a bal kamra hyper- 
trophiáját is csökkentse. Erre a célra 
számos vizsgálat alapján a legmegfele
lőbbnek az ACE-gátlók látszanak. A 
torontói szerzők azt vizsgálták, hogy 
elhízott hypertoniás betegeken az ACE- 
gátló perindopril vagy a ß-blokkolo ate
nolol mennyiben felel meg az elvárá
soknak, beleértve a vizsgáltak cukor-, 
és inzulin-anyagcseréjére is gyakorolt 
hatásukat.

21 olyan nem diabeteses hyperto
niás beteget vontak be a 6 hónapig 
történő terápiás vizsgálatba, akiknek 
életkora 55±12 év, BMI-értékük 32,8±5 
kg/m2 volt, nem voltak koszorúér-meg
betegedésre vagy billentyűbántalomra 
utaló adataik és a bal kamra funkciójuk 
is normális volt. Atenolollal (50-100 
mg-mal) kezdték a napi kezelést, a pe
rindopril napi adagja 4-8 mg volt. 
Amennyiben a terápiára megfelelő szin
tű vérnyomáscsökkenést nem tudtak 
elérni, kiegészítésként indapamidot, va
lamint második lépcsőben amlopidint 
adtak. Echokardiográfiás vizsgálattal 
mérték le pontosan a bal kamra töm e
gét, háromórás intravénás glükózter
helést végeztek induláskor és a 6 hó
napos vizsgálat befejeztével is.

A hemodinamikai és az anyagcse
reértékek induláskor mindkét csoport
ban többségükben azonosak voltak, de 
a 6 hónapos kezelés végén már szigni
fikáns eltéréseket találtak, mégpedig 
az ACE-gátló perindoprillel kezeltek 
között. A betegek vérnyomását ugyan 
mind a 2 gyógyszer szignifikánsan csök
kentette, de a glükóz- és inzulin-anyag
cserét az atenolol statisztikailag jelen
tősen rontotta (ez vonatkozott többek 
között az éhomi glükóz- és az inzulin
szintre valamint egyéb paraméterek
re is) de a 6 hónap alatt a bal kamra 
tömegét nem befolyásolta (119± 12, il

letve 120± 17 g/m). Ezzel szemben a 
perindoprilre nem volt lényeges elté
rés az indulási és a 6 hónapos glükóz- 
és inzulin-anyagcserében, a bal kam
ra tömegét a perindopril-kezelés szig
nifikánsan csökkentette (120+13-ról 
111± 19 g/m-re).

A kisszámú vizsgálat eredménye 
meggyőző volt abban a tekintetben, 
hogy a perindopril vérnyomáscsök
kentő hatása mellett eredményeseb
ben csökkentette a bal kamra tömegét 
és nem hatott károsan a glükóz- és in
zulin-anyagcserére.

Iványi János dr.

A koszorúér-betegség gyulladásos mar
kerei. Szerkesztőségi közlemény. Rader, 
D. J. (University of Pennsylvania School 
of Medicine, Philadelphia, PA. Egye
sült Államok): N. Engl. J. Med., 2000, 
343, 1179-1182.

Az elmúlt évtizedekben megnövekedett 
azon bizonyítékok száma, amelyek arra 
utalnak, hogy az atherosclerosis gyul
ladásos folyamat eredménye is lehet 
és a gyulladásos szérumfaktorok (mar
kerek) előre jelezhetik a cardiovascu- 
laris történések kockázatát. Szerző ezzel 
kapcsolatosan a megjelent legújabb köz
lések kapcsán fejti ki véleményét. A 
folyóirat legutóbbi számában két köz
lemény is foglalkozott ezzel a témá
val. Packard C. J. és mtsai (NEJM, 2000, 
343, 118-1155) a West of Scotland 
Coronary Prevention Study keretében 
-  amelynek során egyébként a pravas- 
tatin-kezelés preventív hatásait vizs
gálták hypercholesterinaemiás férfiak 
körében -  a rendelkezésre álló vérmin
tákból a gyulladásos markerek szintjét 
elemezték: így a lipoproteinhez kap
csolt foszfolipáz A2 (vérlemezkeakti- 
váló faktor acetilhidroláz)-, a C-reaktív 
protein-, a fibrinogénszintet és a fehér
vérsejtszámot. 580 férfi koszorúér-tör
ténéseit (nem halálos akut myocardi- 
um-infarctus, ischaemiás szívbetegség 
okozta halálozás, vagy revascularisatiós 
beavatkozás) vizsgálták és elemezték 
életkor és dohányzási status alapján két 
kontrollcsoporttal (összesen 1160 
egyén) szembeállítva. A C-reaktív pro
tein, a fehérvérsejtszám és fibrinogén- 
szint erős prediktornak bizonyult ko
szorúér-történés előrejelzésére. A 
kockázat a felső ötödben csaknem két
szeres volt az alsó ötödhöz képest, bár 
ez az összefüggés csökkenő erősséget 
mutatott az életkorra, a szisztolés vér
nyomásra és a lipoproteinszintre, mint 
változókra való korrigálás után. A lipo

proteinhez kapcsolt foszfolipáz A2 
szintje, amelynek expresszióját a gyul
ladásos mediátorok jelentős mérték
ben befolyásolják, szoros összefüggést 
mutatott a koszorúér-történések be
következtének kockázatával.

Egy másik orvoscsoport Lindahl, B. 
és mtsai (NEJM, 2000,343, 1139-1147.) 
instabil angina pectorisban vizsgálták 
a C-reaktív protein és a fibrinogén szint
jeit (gyulladásos markerek), valamint 
a troponin T szintjét (a myocardi- 
um-károsodás markere) a FRISC Study 
(Fragmin during Instability in Coro
nary Artery Disease trial) keretében 
abból a szempontból, mennyiben al
kalmas ezek szintjének meghatározá
sa a hosszú távú halálozási kockázat 
előrejelzésére. 917 instabil angina pec- 
torisos beteget vizsgáltak az alacsony 
molekulasúlyú heparinnal kezeltek kö
rében, akiket átlagosan 37 hónapig kö
vettek.

A követés során 173 beteg esetében, 
akiknél a vérminta maximális troponin 
T-szintje 0,06 pg/1 volt alatt volt, 1,2 
százalékban következett be elhalálo
zás, míg a 0,06-0,59 (tg/1 közötti 367 
beteg 8,7%-a, és a 0,60 |tg/l feletti tro- 
poninszintű 377 beteg 15,4%-a halt meg 
(p=0,001). Azon 314 beteg körében, 
akiknek a C-reaktív protein szintje 2 
mg/1 alatt volt, 5,7%-os halálozást ész
leltek, ezzel szemben a 2-10 mg/1 kö
zötti szérumszintű 294 beteg 7,8%-a, 
míg a 10 mg/1 feletti C-reaktív prote
in-szintű 309 beteg 16,5%-a halt meg 
(p=0,001). A fibrinogénszintet illető
en a 3,4 g/1 alatti szérumszintű 314 beteg 
5,4%-a, a 3,4-3,9 g/1 közötti szérum
szintű 300 beteg 12%-a, míg a legalább 
4,0 g/1 fibrinogénszintű 303 beteg 
12,9%-a halálozott el ischaemiás szív- 
betegség következtében (p=0,69). Több
változós elemzés szerint a troponin T 
és a C-reaktív protein szintje független 
prediktor a kardiális halálozás kocká
zatának előrejelzése szempontjából.

A megfigyelésekből különösen a li
poproteinhez kapcsolódó foszfolipáz 
A2 érdemel figyelmet. Ez az enzim 
thrombocytaaktiváló faktor acetilhid
roláz néven is ismert. Az LDL- és a 
HDL-koleszterin-szinttel is összefüg
gést mutat. A foszfolipáz A2 hidro- 
lizálja a proinflammatorikus foszfo- 
lipid thrombocytaaktiváló faktort és 
azt találták, hogy ennek az enzimnek 
az injektálása egérben a helyi gyulla
dásos reakciót csökkenteni képes.

Felmerül az a kérdés is, hogy a li
poproteinhez kapcsolt foszfolipáz A2 
egyszerűen csak egy gyulladásos jelle
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gű kockázati marker, vagy esetleg az 
atherogenesist elősegítő faktor is egy
ben. Az atherogenesist a hidrolizált és 
az oxidált foszfolipid-fragmentumok 
segíthetik elő, amelyek atherogenitása 
nagyobb, mint azok egyes komponen
seié, vagy esetleg a lizolecitin képzése 
révén alakul ki az atheroschleroticus 
elváltozás, amelynek változó proinflam- 
matorikus hatásai vannak.

A gyulladást jelző faktorok számos 
forrásból eredhetnek. Közülük sok 
(például C-reaktív protein, fibrinogén 
és a szérum amyloid A) a májból szár
mazik. Keringő citokinek váltják ki 
termelődésüket, amelyeknek szintén 
számos forrása lehet. Fontos, hogy a 
májeredetű gyulladásjelző markerek 
termelődését genetikai és környezető 
tényezők módosíthatják; erre a legjobb 
példa a fibrinogénszint kettős megha
tározottsága: egyrészt a fibrinogén gén 
polimorfizmusa, másrészt a dohány
zás révén változhat szintje az emberi 
szervezetben. A gyulladásos markerek 
másik forrása a makrofágok és a ve
lük kapcsolatos sejtek. A harmadik for
rás maga az érfal, különösen az endo- 
thelialis és a simaizomsejtek. Ebbe a 
kategóriába tartoznak az oldható in- 
tercelluláris adhéziós molekula 1 
(ICAM-1), a vascularis-sejt adhéziós 
molekula 1, az E-szelektin, és a P-sze- 
lektin. Az oldható ICÁM-1-szint füg
getlen prediktor koszorúér-történések 
szempontjából és korrelál a C-reaktív 
protein szintjével is. Specifikus citoki
nek [interleukin-l(béta), interleukin-6 
és a tumornekrózis faktor(alpha)] fe
lelősek a máj fokozott gyulladásos mar
ker termeléséért. A myocardium is sze
repelhet citokinek forrásaként, amit 
akut myocardium-infarctusban és kar- 
diális dekompenzációban emelkedett 
szintje is igazol. Végül a zsírszövet is 
szerepelhet citokinforrásként [interleu- 
kin-l(béta), interleukin-6, és tum or
nekrózis faktor(alpha)].

Szerző végül felteszi a kérdést, mi
lyen módon alkalmazhatjuk ezeket a 
gyulladásos markereket a cardiovascu- 
laris kockázat becslésében? A hagyo
mányos kockázati tényezők segítségé
vel a populáció kockázata becsülhető, 
ezen becslések csupán 50-60 százalé
kos variációt engednek meg az abszo
lút kockázat előrejelzésében. Ezek az 
újabb markerek a cardiovascularis tör
ténések bekövetkezésének kockázatát 
pontosabban tudják megjósolni. To
vábbi ismeretekre van szükség azonban 
a gyulladásos markerek és a cardio
vascularis történések közötti kapcso

lat pontosabb megismeréséhez és a ke
zelés hatására bekövetkező változásuk 
értékeléséhez. A kutatás során preven
tív stratégiák kialakítására, új poten
ciális atheroslerosis elleni gyógysze
res kezelési célpontok felderítésére is 
lehetőség nyílik.

Orosz István dr.

Koszorúérstent-műtétek utáni kü
lönbségek a prognosztikai tényezők
ben férfiak és nők között. Mehilli, J., 
Kastrati, A., Dirschinger, J. (Deutsches 
Herzzentrum und I. Medizinische 
Klinik rechts der Isar, Technische Uni
versität, München, Németország): 
JAMA, 2000, 284, 1799-1805.

Az eddigi eredmények és elképzelé
sek szerint koszorúér-intervenciók után 
ischaemiás szívbetegségben szenvedő 
nőbetegek körében a rosszabb és ked
vezőtlenebb kimenetel kockázata na
gyobb, mint férfiak esetében. A stent- 
implantációk elterjedése és gyakori 
használata javította a betegek túlélé
sét, de keveset tudunk arról, hogy ez 
mennyire változtatta meg a nemek kö
zött esetleg meglevő prognosztikai kü
lönbségeket.

Szerzők célja a korai és késői kime
netel vizsgálata volt azon férfiak és 
nők körében, akiknél coronariastent- 
beültetés történt. Incepciós jellegű ko- 
horsz vizsgálatot végeztek és két né
metországi kardiológiai központban 
kezelt betegek adatait elemezték. 1992. 
május és 1998. december közötti idő
szakban 1001 nőbetegen és 3263 férfi
betegen végeztek stentbeültetést koszo
rúér-betegség miatt. Azokat a betegeket, 
akiknél coronariastent beültetésére akut 
myocardium-infarctust követően ke
rült sor, kizárták a vizsgálatból.

A fő vizsgálati végpontok az összha- 
lálozás és a nem halálos myocardi- 
um-infarctus voltak, amelyek a beavat
kozás után 30 napon belül, illetve egy 
év után léptek fel. Az eredményeket a 
nemi különbségek alapján hasonlítot
ták össze.

Szerzők a következő eredményeket 
kapták: Azok a nőbetegek, akiknél coro- 
nariastent-beültetés történt, idősebbek 
voltak (69 év vs. 63 év), mint a férfiak, 
gyakoribb volt körükben a diabetes 
mellitus, a hipertónia vagy a hyper- 
cholesterinaemia. A koszorúér-beteg
ség kiterjedése és súlyossága kisebb volt 
nőbetegek esetében ritkábban szere
pelt az anamnézisben lezajlott myo- 
cardium-infarctus, valamint jobb volt

a bal kamrai funkciójuk szemben a 
férfiakkal. A nőbetegek összhalálozási 
és nem halálos myocardium-infarc- 
tus előfordulási arányának összesített 
kockázata rövid távon a következő
képpen alakult: a 30 napos periódus
ban 3,1% vs. 1,8% a férfiakkal szemben 
(p=0,02) és a többváltozós tényezők 
korrekciója utáni kockázati hányad 
(„hazard ratio”) nőkre vonatkozóan 
2,02 (95 5CI [1,27, 3,19]) volt. Egy év 
múlva a koszorúér-betegség kimene
tele hasonlóan alakult nők és férfiak 
körében a vizsgálati végpontokat ille
tően (nőknél 6,0% és férfiaknál 5,8%; 
p=0,77); többváltozós tényezők kor
rekciója után nők körében a kockáza
ti hányad 1,06 (95% Cl [0,75; 1,48]) 
volt. A kiindulási klinikai adatok alap
ján a nemek közötti különbségek 
szempontjából a prognosztikai fakto
rok közül nőknél a diabetes mellitus, 
férfiaknál az életkor bizonyult a leg
erősebb prognosztikai tényezőnek.

Szerzők az eredmények alapján azt 
a következtetést vonják le, hogy a ko- 
szorúérstent-beültetések után a beteg
ség kimenetele (prognózisa) hasonló
an alakult nők esetében, m int férfiak 
körében az egyéves időtartam ra vo
natkozóan. A hasonló kimenetel elle
nére fellelhető azonban a kiindulási 
jellemzőkben, az intervenció utáni 
klinikai lefolyásban és a prognoszti
kai faktorok súlyában számos, a nemi 
különbségekre visszavezethető tényező 
befolyásoló szerepe is.

Orosz István dr.

Szülészet és nőgyógyászat
Intrauterin eszköz (IUD) és a felső 
genitális traktus infekciói. Grimes, D. 
A. (Family Health International, Po 
Box 13950, Research Triangle Park, 
North Carolina 27709, USA): Lancet, 
2000,356, 1013-1019.

A felső genitális traktus fertőzésétől 
való félelem az intrauterin kontraceptív 
eszköz (IUD) széles körű alkalmazá
sát limitálja. Pedig a napjainkban ren
delkezésre álló IUD-ök hatékonyság 
tekintetében felveszik a versenyt a tu
basterilizációval és biztonságosabbak, 
mint azt korábban gondolták. Jelen, a 
szakirodalomból szisztematikusan 
gyűjtött adatokat összesítő tanulmányá
ban szerző összefoglalja az IUD-hez tár
suló fertőzések és az infertilitás bizo
nyítékokon alapuló kapcsolatát. Egyes, 
a korábbi szakirodalomban fellelhető
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metodológiai tévedések; nem megfe
lelően válogatott csoportok összeha
sonlítása, a salpingitis diagnózisának 
túlzó, pontatlan felállítása, valam int a 
szexuális viselkedés pontatlan regiszt
rálása, vagy annak figyelmen kívül ha
gyása az IUD viselésének valótlanul 
magas kockázatát jelezték PID (pelvic 
inflammatory diesease -  kismedencei 
gyulladás) tekintetében. Az irodalmi 
adatokat összesítő tanulmányból ki
tűnik, hogy IUD-t viselő nők tünet
mentes gonorrhoea- és chlamydia-in- 
fekciója a fenti kórokozókra negatív 
IUD-viselők csoportjával összehason
lítva a salpingitis magasabb kockáza
tával jár; ezen megnövekedett kocká
zat azonban érvényes az IUD-t nem 
alkalmazó, tünetmentes gonorrhaea- 
és chlamydia-hordozó nők esetében is.

Összehasonlító tanulmányok sze
rint a réztartalmú eszköz HIV-pozitív 
nőkön a komplikációk, valamint a ví
rusürítés kockázatát nem növeli szig
nifikánsan. Hasonlóan, egyértelműen 
bizonyítható, hogy az intrauterin esz
köz viselésének nincs lényeges hatása 
a tubalis infertilitásra. A barrier típu
sú kontraceptív módszerekkel, illetve 
a kombinált orális kontraceptív sze
rekkel ellentétben az IUD alkalmazá
sa nem jelent védelmet a nemi úton 
terjedő fertőzésekkel és a PID-del szem
ben. Ez azonban nem is célja az IUD 
alkalmazásának. A magas STD-koc- 
kázatú betegek tájékoztatása a védel
met nyújtó kondom használatára az 
IUD-t viselők csoportjában is érvényes.

A m odern intrauterin eszközök -  
mint a vörösréz T 380A és levonorgest- 
rel-kibocsájtó IUD -  magas hatékonysá
gú kontraceptív tulajdonsággal bírnak. 
Hatékonyság tekintetében mindkét esz
köz vetekszik a tubasterilizációval. A 
copper T 380A 12 éves kumulatív te r
hességi rátája 2,2%, szemben a tuba
sterilizáció 10 évre vonatkozó 1,9%-os 
terhességi arányával. A sterilizáció mód
szerével ellentétben az IUD alkalma
zása egyszerűbb, biztonságosabb, ol
csóbb, valamint azonnal és könnyen 
eltávolítható, esetleges mellékhatásai 
miatt viszont gyakrabban kerül eltá
volításra. Az IUD alkalmazásának is
meretesek az egészségre vonatkozó elő
nyei is. Hat esetkontroll tanulmányból 
5 találta az IUD-t statisztikailag szig
nifikáns védő hatásának az endometri- 
um-carcinomával szemben mérsékelt

protektiv hatást a cervixcarcinomával 
szemben is közöltek. A felső genitális 
traktus infekciói tekintetében az IUD 
viselése a cervicalis infekciótól men
tes nőkön jelenti a legkisebb kockázatot. 
A veszélyeztetett személyek szűrése de
mográfiai vagy bakteriológiai módsze
reken alapul. Magas STD-prevalenciát 
mutató csoportban egyetlen orális adag 
Doxycyclin (200 mg) csökkentheti a 
PID kockázatát. A felhelyezést követő 
7. napon történő ellenőrző vizsgálat a 
korai infekció felismerését szolgálja, a 
hagyományos egyhónapos, menses utá
ni kontroll elkésett lehet a korai fertőzés 
felismerésében. A korábbi tanulmá
nyok -  módszertani tévedések, pon
tatlanságok következtében -  eltúloz
ták az IUD-höz társuló kismedencei 
gyulladásos kórképek (PID) kockáza
tát. Ezen félreértések világviszonylatban 
következményes negatív hatást gya
koroltak a női populáció egészségére, 
amennyiben korlátozták egy magas ha
tékonyságú kontraceptív módszer szé
lesebb körű alkalmazását és közvetett 
módon -  annak minden kockázatával 
és következményével -  növelték a nem 
kívánt terhességek számát. Pedig a mo
dern IUD-ök, különösen a vörösréz
tartalmú eszközök, magas hatékonysá
guk mellett a leggazdaságosabb terhes
ségmegelőző módszernek bizonyultak. 
A WHO kutatócsoportjai jelenleg is 
kiterjedt vizsgálatokat folytatnak an
nak igazolására, hogy a vörösréz-tar
talmú és a levonorgestrel-kibocsájtó 
eszközök nemcsak igen hatékonyak, 
de biztonságosak is.

Csecsei Károly dr.

Terápiás kérdések
A homozigóta glicin-16 genotípusba 
tartozó asthmás betegek formoterollal 
és salmeterollal szembeni funkcioná
lis antagonizmusa. Lipworth, B. J. és 
mtsai (Department of Clinical Phar
macology and Terapeutics, Ninewells 
Hospital and Medical School, Univer
sity of Dundee, Dundeee DD1 9SY, 
Scotland, UK): Chest, 2000, 118, 
321-328.

Asthmás betegek kezelésében a má
sodik választandó terápia az inhalációs 
szteroid és a hosszú hatású inhalációs

béta2-agonista kombinációja. Ennek 
oka az, hogy klinikai vizsgálatok bi
zonyították, hogy akut exacerbáció 
esetén ez a kezelés éppen olyan hatá
sos, mint a szteroidadag megduplázá
sa. A hosszú hatású béta2-agonisták 
bronchodilatator és bronchoprotectiv 
hatása a megmaradt bronchomotor tó
nustól függ. A béta2-adrenergreceptorok 
intrinsic aktivitását a bronchoconstric- 
tiv ingerekkel szembeni reakcióval mé
rik. In vitro vizsgálatok szerint a napon
ta kétszer alkalmazott hosszú hatású 
béta2-agonisták -  e receptorok poli
morfizmusától függően -  csökkentik 
a légúti adrenoreceptorok reguláció
ját és érzékenységét. Ennek alapján 
többen felvetették, hogy a homozigó
ta glicin-16 genotípusba (az átlagné
pesség 4%-a) tartozó, napi két alka
lommal formoterolt vagy salmeterolt 
használó asthmások fogékonyabbak a 
hörgtágító hatás csökkenésére.

Szerzők azt akarták megállapítani, 
hogy a genetikusán érzékeny csoportba 
tartozó, napi két alkalommal hosszú 
hatású béta2-agonista-kezelésben ré
szesülő asthmások esetében változik-e 
az intrinsic béta2-adrenoreceptorok 
agonista aktivitása. Ezért 18 geneti
kusán érzékeny asthmás beteg eseté
ben, randomizált, kettős vak kereszte
zett vizsgálatban tanulmányozták, hogy 
a salmeterol és a formoterol milyen 
mértékben képes kivédeni a metacho- 
linnal kiváltott hörgőgörcsöt. A bete
geket valamennyi terápiás periódus
ban 3 alkalommal provokálták: az első 
gyógyszerhasználat előtt, majd az első 
és az utolsó inhaláció után 12 órával. 
A vizsgálat során nem észleltek jelentős 
különbséget a salmeterol és a formo
terol bronchoprotectiv hatása között 
és mindkét szer szignifikánsan hatá
sosabb volt, mint a placebo. A két hosz- 
szú hatású béta2-agonista már az első 
alkalmazáskor igen hatékony volt és 
terápiás effektusuk az egyhetes keze
lési periódus végére sem csökkent.

Szerzők bizonyították, hogy a geneti
kusán érzékeny populációban nincs kü
lönbség a két vizsgált szer broncho
protectiv hatásában. Ez a megállapí
tás biztató lehet az inhalációs hosszú 
hatású béta2-agonista és az inhalációs 
szteroid kombinált kezelésben része
sülő asthmás betegek számára.

Károlyi Alice dr.

„A nagy mesterekről a tanítványok többször a különcségeiket, modorosságukat tanulják el, mintsem tudásukat.”
Petri Gábor
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BESZÁMOLÓK

Diszkrimináció és üldöztetés. Hatások 
és következmények. A KÚT Alapítvány 
harmadik tudományos-szakmai 
konferenciája a társadalmi traumákról
Budapest, 2000. november 10-12.

A hivatásos rendezvényszervezők ál
tal levezényelt konferenciák többé vagy 
kevésbé olajozott műsorrendjéhez és 
leginkább a „protokolláris” jelzővel il
lethető személytelenségéhez szokott kö
zönség különösen érezhette magát ezen 
a rendezvényen. A két fél és egy teljes 
napot kitöltő előadássorozat ugyanis 
kifejezetten familiáris légkörben zaj
lott, az előadók és a (hozzávetőleg száz 
fős) hallgatóság, ill. a köztük kialakult 
párbeszéd a bensőséges műhelymun
ka nemegyszer vallomásosan szub
jektív atmoszféráját idézte fel.

A kirekesztéses, üldöztetéses társa
dalmi traumák szinte minden lehetsé
ges vonatkozását egymagában, modell
értékűén megtestesítő, s ezért a legfőbb 
viszonyítási alapnak számító fasiszta 
holocaustról esett a legtöbb szó.

A konferenciát immár harmadíz
ben szervező KÚT (Közös Út Találko
zó) Alapítvány és a „holdudvarához” 
tartozó pszichoterapeuták, mentálhi
giénés szakemberek mellett szóhoz ju
tottak azonban nemcsak a határterü
leten tevékenykedő orvosok, de a 
kérdés távolabbi aspektusait megvilá
gító nyelvfilozófiai, történeti előadást 
is hallhattunk.

A faji megkülönböztetést törvény
be iktató politikai rendszert megelőző 
korszak egyik legkiválóbb liberális sze
mélyiségének állított emléket az Eötvös 
József tevékenységét méltató, majd a 
vallásszabadsággal kapcsolatos, máig 
meglepően aktuális beszédeinek, írá
sainak részleteit idéző előadás. A köz
lésre szolgáló és a szimbolikus nyelv 
jellegzetességeinek, jelentéstartalma
inak az elemzése, a megfelelő törté
nelmi kontextusban közelebb vihet a 
kisebbségi tudat megértéséhez. A tör
téneti kronológiát tárgyaló előadás a 
Horthy-korszak zsidóellenes törvény
kezési és intézkedési gyakorlatán ke
resztül szemléltette, hogyan válhatott 
még az érintettek számára is elfoga
dott, máig továbbélő társadalmi nor
mává a diszkrimináció. Szociológiai 
felmérések adataira támaszkodva, ké
pet kaphattunk arról, miképpen alakul 
válságos időszakokban és mely cso

portokban éled fel leginkább az 
előítéletes gondolkodás, mik az anti
szemitizmus társadalmi és ideológiai 
gyökerei, s arról, milyen a viszonya az 
egyéb xenofóbiákkal. A kirekesztett
ségvégletes esetének számít, amikor a 
megkülönböztetéssel szemben védeke
zésül a csoportképzés mechanizmusára 
sincs mód, amint az az értelmi fogya
tékosoknál észlelhető. Az ő problémáik 
kezelése, a társadalmi beilleszkedésük, 
a rehabilitációjuk speciális megoldá
sokat igényel. Németországi és hazai 
példák szemléltették, hogy a diszkri
minatív társadalmi traumák egyik leg
fontosabb kórképző és kórjelző eleme 
-  cáfolva a közmondások, népi böl
csességek igazságát -  a titok, a hallga
tás. A társadalmi méretű elfojtások jel
legének, okainak és működésének a 
megértése nélkül, aligha lehetséges a 
feloldó dialógus megindulása. Megrázó 
esetismertetések, hollandiai és a KÚT 
budapesti csoport terápiás rendelésén 
szerzett tapasztalatok mutatták ki, hogy 
az üldöztetés, a deportálás traumái 
nemcsak a túlélők késői konfliktusai
nak, pszichoszomatikus zavarainak 
hátterében tárhatók fel. Nemegyszer 
szerepelnek mintegy továbbörökített 
kóroki tényezőkként a következő gene
rációk patológiás megnyilvánulásaiban 
és nem mentesek bizonyos nemzeti sa
játosságoktól sem. Az identitászavarok
nak ráadásul kedveznek az újabb idők 
traumatizáló faktorai, a köztudatban 
továbbélő idegenellenesség, ami kü
lönösen a tömeges migráció folytán 
gyökereiktől elszakadt, nemegyszer há
borús, üldöztetéses élményekkel ter
helt menekülteket sújtja. Békés körül
mények között is súlyos konfliktusok 
forrásai a beilleszkedési nehézségek 
éppúgy, mint az egymástól távol álló 
kultúrák keveredése. A hátrányos meg
különböztetés történeti, lélektani, szo
ciológiai, emberjogi, hatalomtechnikai 
aspektusait elemezve, az a következ
tetés vonható le, hogy rendkívül össze
tett válságjelenségről van szó. A pszi
chiátriában mára önálló entitásként 
polgárjogot nyert a poszttraumás 
stressz betegség (PTSD), amelynek sok- 
arcúságát épp a fenti tényezők komple
xitása magyarázza. A kezelés, bizonyos 
általános szempontok figyelembevé
telével (amihez az elhangzottak számos 
fogódzóval szolgáltak), mindig egye
di és rendkívül időigényes. Ami pedig 
a megelőzést illeti, fontos szerep jut 
benne a jogi és a pszichoszociális háló 
felépítése mellett a szolidaritásnak, a 
közvélemény tudatos formálásának.

Hogy mikor, melyik kezelési mód ke
rül előtérbe, a körülmények függvé
nye. Jól példázta ezt a hajléktalanok 
fővárosi kórházának száraz tényeket 
felsorakoztató s épp ezzel, valóban meg
rendítő tízéves története.

Nem tisztességes talán a gazdag 
programon a teljességet számon kér
ni, mégis: fájdalmasan kevés idő ju
tott napjaink Magyarországának egyik 
legégetőbb problémájára, a roma né
pességet sújtó diszkriminációra. A 
roma holocausttal kapcsolatos törté
neti kutatások jelenlegi állását ismer
tető előadás mellett, csupán néhány 
utalás, egy-egy hozzászólás erejéig ke
rült szóba. Nem is véletlen talán, hi
szen a gazdasági és szociokulturális 
hátrányukat mi sem jelzi jobban, mint 
hogy a sérelmeik egyelőre inkább a ki
sebbségi és segélyhivatalokban, gyám
hatóságoknál, jogvédő irodákban csa
pódnak le, semmint a mentálhigiénés 
szolgálatoknál.

A tudományos ülés teljes anyagának 
megjelentetését, az előző két alkalomhoz 
hasonlóan, az Animula Kiadó vállalta fel.

Gábor Zsuzsa dr.

Dr. Farkas Andor Emlékülés

A Magyar Életbiztosítási Orvostani Tár
saság, a Magyar Rehabilitációs Társa
ság Gerontológiai Szekciója és a Bu
dapest Fővárosi Szent Margit Kórház 
I. számú Szakorvosi Rendelőintézete 
az utóbbi helyszínen 2000. november 
13-án ünnepi ülést rendezett. A meg
hívó szerint „Báró Prof. Dr. Korányi 
Sándor egyetemi tanár tanítványa, 
munkatársa, kórházigazgató osztály- 
vezető belgyógyász főorvos, a belgyó
gyászatban a keresőképesség elbírálá
sa egyik első szakkönyvének szerzője 
95. születésnapja alkalmából.”

Igen szép idézetet találunk a meg
hívó elején Farkas Andortól: „Az élet
ben előforduló esetek mutatják meg, 
mit tud az ember hasznosítani és új
ból és újból felidézni. A tanítványság 
pedig a közös munkában együtt töl
tött esztendők során kialakult fejlő
dés, a mester életművének döntő be
folyása a tanítvány munkájára.” 

Vereb Katalin főigazgató-helyettes 
főorvosnő nyitotta meg a programot. 
Emlékeztetett arra, hogy Farkas An
dor a III. kerületi Szakorvosi Rende
lőintézetben éveken át dolgozott, min
denki szerette, becsülte messzemenő 
emberségét és szakmai tudását.
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Fehér János professzor, a Magyar 
Életbiztosítási Társaság elnöke üdvö
zölte a megjelenteket. Kiemelte, hogy 
az életbiztosítási orvostannal, a kere
sőképesség elbírálásával foglalkozók 
köréből kiemelkedő egyéniségeket 
bemutató előadássorozatról van szó. 
Farkas Andor belgyógyász, Korányi 
Sándor tanítványa és munkatársa élet
műve mindenki számára példaként ál
lítható. Regius Ottó titkár hangsú
lyozta, hogy a programok értékes elis
merést érdemelnek.

Az üléselnökök: Lengyel Gabriella dr. 
főtitkár és Vértes László dr. osztályve
zető főorvos, elnök.

Két előadás hangzott el. Vértes László 
dr. tanítványként vázolta Farkas An
dor életpályáját. Az egyetemi tanulmá
nyok után Korányi Sándor tanítványa, 
majd munkatársa lehetett. Sajnos, a Kli
nikát megszüntették. Farkas A ndor a 
belgyógyászat, később a laboratóriumi 
vizsgálatok szakorvosa lett. További 
munkáját Üjpesten folytatta, előbb a 
Bajmegállapító Osztály, azután az 
Árpád Kórház Belgyógyászati Osztá
lyát vezette. Tudományos érdeklődé
se főképp a kardiológia és a hem ato- 
lógia felé irányult. Számos közle
ményt jelentetett meg magyar és 
német nyelven, elsősorban nagyon 
kedvelt szakfolyóiratában, az Orvosi 
Hetilapban. E lap lektoraként és refe
rálójaként is tevékenykedett. Számos 
előadást tartott külföldön és belföl
dön. Kiemelt szakmai köre a kereső- 
képesség elbírálása volt. „A keresőké
pesség elbírálása a belgyógyászatban” 
című értékes könyve két kiadást ért 
meg. A kórházi belgyógyászati osz
tályról történt nyugállományba vo
nulása után, közel évtizeden át a be
vezetőben említett munkahelyet vá
lasztva, EKG-szakrendelést vezetett.

Horváth Imre dr. és Vértes László dr. 
előadása következett az említett könyv
ről, Farkas Andor kiemelkedő munkás
ságáról a keresőképesség elbírálásában. 
Egyúttal átfogó történelmi képet is kap
tunk a szakágról. Lengyel Gabriella ta
nárnő üléselnökként, felhívta a figyel
met arra a magas értékű etikára, 
amellyel a rendező társaságok elődeink
re gondolnak.

Vereb Katalin dr. örömmel szólt ar
ról, hogy mennyire megtisztelő az in
tézmény számára az egykori főorvos 
munkatárs szellemének, kreativitásá
nak felidézése.

Fehér János professzor mondott zár
szót. Emlékeztetett Korányi Sándor em
beri és szakmai nagyságára, iskolate
remtő működésére. Helyesnek tartotta, 
hogy az egyetemes belgyógyászat egyik 
zseniális személyisége, Farkas Andor 
életművét feltárták az előadók.

Vértes László dr.

A Debreceni Egyetem nagy professzorai 
-  orvostörténelmi ülés

A Debreceni Egyetem és a gróf 
Klebeisberg Kuno Alapítvány orvos
történelmi előadás-sorozatot indí
tott. Az első alkalom 2000. október 
31-én volt. Fésűs László rektor kö
szöntötte a megjelenteket. Nagyon 
sokan vettek részt, idősödő kollégák 
és orvostanhallgatók. A rektor mél
tatta a kezdeményezést, az emlékállí
tás jelentőségét a hajdani jeles pro
fesszorok tiszteletére. Ezután az 
Alapítvány elnöke, gróf Klebelsberg 
Éva csodálatos tartalommal és stílus
ban fejezte ki gondolatait a múlt egyé
niségeinek megbecsüléséről.

Először minden idők egyik legna
gyobb ideggyógyászáról, idegsebészé
ről -  és Emberéről! -  Sántha Kálmán 
professzorról szólt tanítványa, munka
társa, felesége, Majerszky Klára dr. 
Hallhattunk az életpályáról, ragyogó 
külföldi tanítómesterekről, majd a 
debreceni évekről, az idegsebészeti 
tudományos és gyakorlati munka el
indításáról. Megdöbbentő események 
következtek, az egyetemi tanár eltá
volítása a katedráról, száműzetése 
Balassagyarmatra. A rehabilitáció ké
sőn érkezett, a tragikus halálozás előtt 
rövid idővel.

Zsolnai Nagy Imre gerontológus 
professzor Verzár Frigyes egyetemi ta
nár életpályáját vázolta. A kiemelke
dő tudós Debrecenben, Tihanyban és 
Baselben alkotott. A kísérletes geron
tológia óriása. Személyisége példa
mutató minden kor nemzedékének.

A szemész professzorról, Kettesy 
Aladárról Alberth Béla egyetemi ta
nár emlékezett. Elénk tárta a gyógyító 
orvost, a brilliáns operatőrt és a ma
gánembert is. Szó esett a Szemészeti 
Klinika életéről, mindennapjairól.

Mindhárom előadás azért is lehe
tett annyira érdekfeszítő, valóban óriási 
tapssal jutalmazott, mert az előadók 
hosszú idejű személyes tapasztalatok 
alapján beszélhettek. Bizonyították, 
hogy az egyetemes orvostudomány 
géniuszai alkottak Debrecenben, akik 
számára a gyógyítás nem szakmát, 
hanem életük sorsát képezte. A szemé
lyükről, munkásságukról elhangzottak, 
a bemutatott képek, dokumentumok 
csodálatos fényű humanizmusukat 
igazolta.

Fésűs László rektor zárszavában 
2001 tavaszát ígérte folytatásként -  
nagyon várjuk.

Vértes László dr.

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.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Grace, P. A., Borley, N. R.:
Rövid sebészeti diagnosztika
Medical+Technical Lap- 
és Könyvkiadó Kft. 2000,172 oldal

Röviden a medicináról sorozatban 
(RAM) a közelmúltban megjelent ha
sonló kiadványok után a sebészet té
makörét ismerhetjük meg. A könyv 
egy új szakkönyv-típust mutat be, 
ami nem tankönyv, nem kézikönyv és 
nem is „kis sebészeti összefoglaló”. A 
könyv a magyar előszóban ismerte
tett módon az amerikai módszer sze
rint a tünetek halmazát rendszerezi, 
modern szemlélettel, könnyen átte
kinthető módon.

A szerzők elsődleges célja az or
vostanhallgatók segítése a tanultak 
rendszerezésében, a vizsgára való fel
készülésben és a tudásanyag átismét
lésében. Az első részben („Röviden a 
fellépő panaszokról”) a könyv 26 fő 
panaszt elemez. A második részében 
49 sebészeti kórképet tekint át. Mind 
a panaszok, mind a tünetek, nagyvo
nalakban felölelik az intenzív ellátástól 
a szemészeti differenciáldiagnoszti
kai kérdéseken keresztül a belgyógyá
szati és sebészeti differenciáldiagnosz
tika csaknem egész területét.

A bal oldali képes, folyamatábrák 
mellett a jobb oldalon konkrét definí
ciók, klinikai jellemzők, patofiziológiai 
ismeretek, differenciáldiagnózisok és 
az elvégzendő vizsgálatok szerepelnek.

A jól megszerkesztett oldalakon a 
szövegben az angolul olvasók örömé
re a nemzetközi rövidítésekkel talál
kozunk, melyek magyar megfelelőit 
könnyen megtalálhatjuk a könyv ele
jén szereplő rövidítések jegyzékében. 
A panaszok és tünetek felölelik a gastro- 
intestinalis, endokrin, cardiovascularis, 
urológiai betegségeket, a törések mel
lett az arthrosis és arthritis problema
tikáját és a szemészeti gyulladásos be
tegségek elkülönítő diagnosztikáját. 
Az újszerű megközelítésnek köszön

hetően az adott tünetekkel és pana
szokkal érkező betegek esetében a 
könyv segítségével gyorsan diagnózis
hoz juthatunk.

A bal oldali nagy, sematikus, 
könnyen áttekinthető ábrák miatt a 
könyv nem a zsebkönyv kategóriába 
tartozik. Az illusztrációk Jane Fallows 
és a Blackwell Science kiadó munká
ját dicsérik.

A kiadvány a maga formájában a 
kitűzött célnak tökéletesen megfelel. 
Segítségével az orvostanhallgatók, 
kezdő sebészek és a társszakmák mű
velői a sebészeti kórképek tengerében 
könnyebben eligazodhatnak. Sajnos az 
elmélyültebb tanulmányokra készülők 
számára fontos, ösztönző irodalom- 
jegyzék összeállítását teljesen az olva
sóra bízza.

Összefoglalva, a könyv a legfon
tosabb sebészeti panaszok és tünetek 
együtteséből a leglényegesebbeket 
emeli ki jól áttekinthető, sematikus 
ábrák segítségével.

Sipos Péter dr.

Tabularium sorozat: Medicináé 
universalis, Cardiologiae, Urológiáé, 
Gastroenterologiae
Melánia Kiadó, Budapest

Merész és -  ismereteim szerint a ma
gyar orvosi szakirodalomban -  egye
dülálló sorozatot indított útjára a Me
lánia Kiadó.

A tetszetős formában -  és zsebbe- 
illően kis alakban -  megjelenő köny
vek a címükben szereplő orvosi szak
mák teljes egészét kívánják ismertetni 
táblázatos formában.

Ez a forma hasonló szemléletű kül
földi zsebkönyvekből már ismert le
het az orvos-kollégák számára, de 
magyar nyelven és a hazai viszonyok 
figyelembevételével ez az első ilyen 
kezdeményezés.

Valószínűleg nem én leszek az 
egyetlen, aki kissé idegenkedve vet
tem  kézbe ezeket a könyveket. Meg
szoktuk, hogy az egyes betegségek, 
betegségcsoportok leírása valóban le
írás, jobb-rosszabb szöveges elemzés, 
ami olvasmányos, könnyen befogadható.

Ezek a könyvek más céllal készül
tek, más a hasznuk is. Elsősorban ab
ban látom a különbséget, hogy ezek
ből a könyvekből a szakma nem 
tanulható meg. Használatuk feltétele
zi az illető tárgy alapos ismeretét leg
alábbis elméleti szinten.

Ha ezzel a könyvet forgató rendel
kezik, akkor derül ki ennek a formá
nak a hallatlan előnye: rövid, de tény
szerű összefoglalása a tüneteknek, a 
szükséges vizsgálatoknak (a lehetsé
ges előnyök és hátrányok elemzésével), 
a differenciáldiagnosztikai lehetősé
geknek és a terápia up to date elveinek.

Arra szolgál, hogy -  akár a beteg 
vizsgálata közben -  az ébredező diag
nózis mielőbbi megszületése érdeké
ben előkapjuk a kiskönyvet a zse
bünkből és a továbbhaladáshoz rövid, 
de racionális és szakmailag helytálló 
ismereteket szerezzünk, vagy éppen 
meglévő ismereteink kapjanak meg
nyugtató megerősítést.

A táblázatok könnyebb megértését 
eleinte nehezíti a különböző színek 
felhasználása, de rövid gyakorlat után 
ezzel is megbarátkozhatunk és ezután 
m ár csak az újszerű ábrázolás előnye
it élvezhetjük.

A könyvek szakmai színvonalát 
nem  lehet tisztem minősíteni, de az 
m ár a tartalomjegyzékből is azonnal 
kiderül, hogy az illető szakma legki
válóbb hazai művelői fogtak össze a 
fenti célok érdekében.

Röviden összefoglalva: ne fogad
juk idegenkedve ezt az újszerű kezde
ményezést. Ismerkedjünk, barátkoz
zunk meg vele, mert segíthet nekünk 
betegeink jobb ellátásában.

Nagy írónk mondása -  „akinek ez 
kell, annak ez pontjó”-e n n e k  a soro
zatnak komolyan veendő mottója is 
lehet.

Kiss Róbert dr.

„Bizony cseppet sem könnyű a másokon uralkodás tudománya, amikor az önuralom is annyi gondot s bajt okoz”
Montaigne
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HÍREK

A Szent János Kórház Tudományoss 
Bizottsága 2001. február22-én csütör
tökön, 14 órai kezdettel tudományos 
ülést szervez.
Helye: A kórház Auditóriuma,
1125 Budapest, Diósárok 1.
Témája: Osteoporosis a klinikai gyakor
latban
Üléselnök: Prof. dr. Krakovits Gábor

A Magyar Életbiztosítási Orvostani 
Társaság, a Magyar Rehabilitációs 
Társaság Gerontológiai Szekciója és 
a Budapest Fővárosi Péterfy Sándor 
utcai Kórház-Rendelőintézet 
„Életbiztosítási orvostan ésgeriatria” 
címmel tudományos ülést rendez 
2001. február 27-én, kedden, 14 órai 
kezdettel.
Helye: Budapest, VII., Péterfy Sándor 
u. 8-14., IV. em. díszterem 
Üléselnökök:
Lengyel Gabriella dr.
Vértes László dr.
Megnyitó: Ferenczi István dr. 
Köszöntő: Prof. dr. Fehér János 
Üdvözlések: Gács Gyula dr.

Regius Ottó
Előadások:
Prof. dr. Fehér János, Lengyel Gabriella 
dr.: Az idült májbetegségek prognosisa 
Horváth Imre dr., Vértes László dr.:
A Magyar Életbiztosítási Orvostani 
Társaság és a geriatria kapcsolatának 
históriájából
Vértes László dr.: Életbiztosítás-koc- 
kázatok-geriatria
Szüle Endre dr., Vértes László dr.: 
Vizeletincontinentia -  kockázatnöve
kedés a geriátriában 
Zárszó: Prof. dr. Fehér János

A Magyar Életbiztosítási Orvostani 
Társaság (MÉBOT) soron következő 
VI. kongresszusát a Lengyel Életbiz
tosítási Orvostani Társasággal közö
sen szervezi Balatonaligán,
2001. június 1-2-án.
A konferencia nyelve: magyar, német, 
angol.
Az életbiztosítással kapcsolatos előadá
sok bejelenthetők egyoldalas (magyar és 
angol nyelvű) összefoglalóval, a társa
ság elnökénél, Prof. Dr. Fehér Jánosnál 
(Országos Belgyógyászati Intézet, 
1088 Budapest, Szentkirályi út 46., 
Tel./Fax: 317-4548) 2001. február 28-ig.

További információk a konferencia 
titkárságán kérhetők (Bárkovits Sa
rolta SE ÁOKII. Belgyógyászati Klini
ka, 1088 Budapest, Szentkirályi út 46., 
Tel.: 266-0926/5537, Fax: 317-4548).

A Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Orthopaediai 
Klinikája díjtalan, 1 hetes elméleti és 
gyakorlati orthopaediai továbbképző 
tanfolyamot tart orthopaed és határ- 
területen dolgozó szakorvos-kollégák 
(idegsebészet, rheumatológia, trauma
tológia, rehabilitáció) számára 
2001. március 19-23. között, az alábbi 
témakörökből:
-  nagyízületi protetika, revíziós nagy
ízületi protetika, műtéti indikáció, 
szövődmény, kezelési lehetőségek;
-  degeneratív gerincbetegségek, gerinc- 
deformitások diagnosztikája, műtéti in
dikációk, műtéti kezelés elméleti háttere;
-  gyermekorthopaedia aktuális kér
dései;
-  sportsebészet (térdízületi és vállízü- 
leti arthrosopia, arthroscopos lehető
ségek más kórképek esetén);
-  lábsebészet gyermek- és felnőttkorban;
-  tumorsebészet és csontpótlás az 
orthopaediában;
-  lézersebészet.
A kurzus vezetője: Prof. dr. Bellyei Árpád 
Jelentkezés: PTE Orthopaediai Klinika 
Titkárság
7643 Pécs, Ifjúság u. 13.
Tel./fax: 72-536-210 
Jelentkezési határidő:
2001. március 2.

Tisztelt Kollégák!
Az „Association le Pont N euf’ szerve
zésében ismét lehetőség nyílik fran
ciaországi (Párizs és környéke) kór
házi gyakorlaton részt venni 35 éves 
kor alatti szakorvosok (2-3 hónap 
időtartam) és fiatal orvosok és végzős 
medikusok (1 hónap időtartam) szá
mára.
A gyakorlatok szeptemberben kezdőd
nek.
Jelentkezési határidő: 2001. április 14. 
További információ és jelentkezési űrlap: 
dr. Erdős Andrea, 06-30-9145-236

„Sürgősségi ellátás és újraélesztés cse
csemő- és gyermekkorban”
Időpont: 2001. április 5-7.
Hely: Petz Aladár Megyei Oktatókórház, 
Győr

Szervező: Gyermek Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Osztály, PIC 
Tematika: A leggyakoribb gyermekkori 
sürgősségi állapotok felismerésének és 
ellátásának elméleti áttekintése, vala
mint a különböző szintű életmentő lég
úti és intravascularis beavatkozások 
bemutatása és azok gyakorlása (pél
dául szabad légút biztosítása, maszkos 
lélegeztetés, intubáció, intraossealis 
folyadék- és gyógszerbeviteli módszer, 
mellkaspunctio stb.).
Célcsoport: aneszteziológusok, gyer
mekgyógyászok, háziorvosok, oxyo- 
lógusok, rezidensek, a sürgősségi ellá
tással kapcsolatba kerülő szakemberek 
Információ és jelentkezés: Petz Aladár 
Megyei Oktatókórház, Oktatási Osztály, 
9024 Győr, Verseny u.
Tel.: 96/418-244/1483, Hordós Lászlóné 
Részvételi díj: 8000 Ft

Hypophysis Nap, 2001
Az endokrin centrumok közös tovább
képző konferenciája belgyógyászok, 
gyermekgyógyászok, nőgyógyászok, 
endokrinológus jelöltek, endokrino- 
lógusok és doktori iskolák hallgatói 
számára. A továbbképző konferencia 
ingyenes az endokrin centrumok ok
tatói, az endokrin szakvizsga gyakor
latot töltő hallgatók és a Semmelweis 
Egyetem doktori iskola hallgatói ré
szére. Részvételi díj: 3000 Ft. Azok szá
mára, akiknek munkahely a részvételi 
díjat nem téríti, azt szponzori támo
gatásból fedezzük.
Ideje: 2001. április 18. szerda,
9.50- 16.00 óra

Helye: Semmelweis Egyetem, Egész
ségtudományi Kar, Budapest, XIII., 
Szabolcs u. 33., Oktatási épület 
Szervező: Góth Miklós dr. egyetemi tanár 
Jelentkezés: Levélcím: Góth Miklós dr. 
Semmelweis Egyetem, ETK Belgyó
gyászati és Geriátriai Klinika, Bp„ Pf. 
112, 1389; Tel./fax: 359-4264 (jelent
kezés a titkárnőnél: Mohácsi Tímea); 
E-mail: goth@helios.hiete.hu 
Program:
9.50- 10.00 Megnyitó 
10.00-10.30 Újabb eredmények a 
krónikus stressz-kutatásban -
Prof. dr. Makara Gábor 
(Magyar Tudományos Akadémia, 
KOKI)
10.35-11.00 A hypothalamus pro- 
laktin elválasztásának szabályozása 
knock out állatokon nyert eredmények 
tükrében -  Prof. dr. Nagy György 
(Semmelweis Egyetem, ÁOK)
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11.05- 11.35 Növekedési hormon 
szekretagógok; ghrelin -  Korbonits 
Márta dr. (St. Bartholomew’s Hospital, 
London, Anglia)
11.40- 12.05 Hypothalamus és hy- 
pophysis-hormon rezisztencia szind
rómák -  Prof. dr. Rácz Károly 
(Semmelweis Egyetem, ÁOK) 
12.10-12.35 Nehézségek az ACTH- 
dependens Cushing-szindrómák kó- 
rismézésében és kezelésében -
Prof. dr. GlázEdit (Semmelweis Egye
tem, ÁOK)
13.40- 14.15 A hypophysis nem da
ganatos megbetegedései -
Prof. dr. Kovács Kálmán (St. Michael’s 
Hospital, Toronto, Kanada) 
14.20-14.40 A hypothalamus daga
natok tünetei és sebészi kezelési lehe
tőségei -  Czirják Sándor dr. (OITI)
15.05- 15.25 Felnőttkori növekedési 
hormonhiány: újabb adatok -  Prof. dr. 
Góth Miklós (Semmelweis Egyetem, ETK) 
15.30-15.50 Hypophysis-daganatok 
és terhesség -  Prof. dr. Szabolcs István 
(Semmelweis Egyetem, ETK)

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán ha
tékony kezelésére ITCH STOPPER™ 
ORKI által minősített speciális ameri
kai thermotherápiás készülékek kap
hatók. „A hatékonyság 91,4%” egy 
klinikai teszt eredménye. Keressék a 
patikákban. A patikák a Phoenix 
Pharmatól rendelhetik meg. Kérjük, 
ajánlják betegeiknek! Bőrgyógyászo

kat és háziorvosokat keresünk a ké
szülék bevezetésének elősegítésére.
BIOPTRON lámpák javítása, bérbe
adása! SAX Kft., Tel.: 409-3643

Az Orvosi Hetilap 2001,142, 56. olda
lán megjelent OH-QUIZ-re (CVI. so
rozat) helyes megfejtés nem érkezett.

II. Országos Nyílt Orvos Fallabda 
Bajnokság és Nőorvosok Teniszbaj
noksága
2001. április 20-21. Hotel Lido 
(1031 Budapest, Nánási út 67.)
A Magyar Fallabda Szövetség és a 
Péterfy Sándor utcai Kórház Tudo
mányos Köre második alkalommal 
rendezi meg a Magyar Orvosok Or
szágos Fallabda Bajnokságát a római 
parti Hotel Lidó és Squash Centrum 
helyiségeiben. Ezzel egyidőben ugyan
ott nőgyógyász szakorvosok részére 
teniszbajnokságot is szervez.
A rendezvény célja az egyéb sportágak
ban már hagyományossá vált sport- 
események (Magyar Orvosok Tenisz- 
bajnoksága, Golfbajnoksága) mellett 
a hazánkban -  és az orvosok körében 
is -  egyre elterjedtebb játék, a fallabda 
(squash) népszerűsítése gyakorlott ok
tatók, versenyzők segítségével.
Nevezési díj: 3 000 Ft/fő

(sportáganként)
5 000 Ft/fő (mindkettőre) 

Technikai okokból csak előzetes je
lentkezést tudunk elfogadni. A Fallabda

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az Országos Sportegészségügyi Inté
zet (1123 Budapest, Alkotás u. 48.) fő
igazgató főorvosa pályázatot hirdet 
Rehabilitációs és Fizioterápiás Osz
tályra, 1 fő  orvosi állásra.
Feltételek: orvosi diploma, klinikai 
szakvizsga vagy szakvizsga előtt álló 
Előny: angolnyelv-ismerete, számító
gép-kezelői ismeretek 
Csatolni: erkölcsi bizonyítvány, önélet
rajz, diploma fénymásolata, szakvizsga 
fénymásolata, MOK-tagság fénymásola
ta
Pályázati határidő: 30 nap

A Heves Megyei Rendőr-főkapitány
ság vezetője pályázatot hirdet a BM 
alapellátás gyógyító szakorvosi beosz
tás betöltésére.
Pályázati feltételek: orvostudományi 
egyetemi végzettség, általános orvosi 
diploma, általános orvostani vagy 
háziorvostani szakképesítés vagy bel
gyógyászati szakorvosi képesítés és 10 
év körzeti-, illetve háziorvosi gyakor
lat, büntetlen előélet, magyar állam- 
polgárság és megfelel a beosztáshoz 
meghatározott egyéb feltételeknek. 
Pályázathoz csatolandó: szakmai ön
életrajz, 3 hónapnál nem régebbi er
kölcsi bizonyítvány, diploma, szakké

Bajnokság és teniszverseny teljes be
vételét a szervezők a „Hyperthermiával 
a Rák ellen” alapítvány javára ajánl
ják fel.
Érdeklődés és jelentkezés:
Blaguss-Volánbusz Kongresszusi és 
Rendezvényiroda 
Telefon: 374-7030, 331-5627 
Fax: 312-1582
E-mail: benyhe@congress.blavo.hu

ORKI-engedéllyel rendelkező BICOM 
allergiavizsgáló diagnosztikai és terá
piás készülék tartozékaival és teszt- 
készlettel lízingcégtől portfóliótisztí- 
tás miatt kedvezményes áron eladó 
vagy lízingelhető, illetve más úton 
hasznosítható.
További információ: Virág József, 
06-20-9656-052

Az Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet (ORFI) és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház (BIK)
2001. február 19-én, 14.30 órai kez

dettel tartja következő tudományos 
ülését az ORFI Lukács Klubban, 
melynek programja:
Dr. Sántha Ákos Kálmán: Klinikai ne- 
urofiziológiai diagnosztika (EMG-ENG) 
a reumatológia gyakorlatban 
Felkért hozzászólók:
Dr. Apáthy Ágnes, dr. Komár József, 
dr. Tripolszky András 
Moderátor: dr. Baraczka Krisztina

pesítés, OONY-ba vételről szóló do
kumentum közjegyző által hitelesített 
másolatai, MOK-tagság igazolása, 
nyilatkozat a pályázati anyag elbírálá
sában résztvevők betekintési jogáról. 
Állományviszonya: közalkalmazott 
Illetmény: bérezés megegyezés szerint. 
Lakást biztosítani nem tudunk.
A pályázatot a Heves Megyei Rend
őr-főkapitányság vezetőjéhez, „saját 
kezű felbontásra” címezve (3300 Eger, 
Eszterházy tér 2.) a megjelenéstől szá
mított egy hónapig lehet benyújtani. 
Érdeklődni a Heves Megyei Rend
őr-főkapitányság Egészségügyi Osz
tályvezetőjénél, dr. Kozma Mihály ro. 
alezredesnél lehet a 36/522-109 vagy 
522-111/13-80 telefonon.
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A Főv. Önkormányzat Szt. János Kór
ház orvos-igazgatója (1125 Budapest, 
Diós árok 1-3.) pályázatot hirdet a II. 
Krónikus Pulmonológiai Osztályon 
orvosi állásra.
Pályázhatnak tüdőgyógyászati szak- 
képesítéssel vagy tüdőgyógyászati gya
korlattal rendelkezők.
Előny: Krónikus Pulmonológiai Osz
tályon eltöltött szakmai tevékenység. 
Pályázat benyújtása: Humánpolitikai 
Osztályra a kórház címére 
(1125 Budapest, Diósárok 1-3.) 
Betölthetőség: azonnal

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház- és Rendelőintézet
(1041 Budapest, Nyár u. 103.) főigaz
gatója pályázatot hirdet az intézet On
kológiai Gondozójának gondozóveze
tő főorvosi állására.
Pályázati feltétel: általános orvosi 
diploma, klinikai onkológiai szakké
pesítés, minimum 5 éves szakmában 
töltött gyakorlat, büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság.
Előny: vezetői gyakorlat, tudományos 
fokozat, egészségügyi menedzseri 
szakképesítés.
Pályázathoz csatolandó: szakmai ön 
életrajz, diploma, szakképesítés hite
les másolata, menedzseri képesítés 
hiteles másolata (ha van), MOK-tag- 
ság igazolása, OONYI-ba vételről szóló 
dokumentum hiteles másolata, veze
tői program, tudományos közlemé
nyek jegyzéke, 3 hónapnál nem régeb
bi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat 
a pályázati anyag elbírálásában részt
vevők betekintési jogáról.
Bérezés: megállapodás szerint.
Az állás betölthető: 2001 május hó 
Jelentkezés: Küttel Péter dr. főigazga
tónál, tel.: 360-0091, 1041 Budapest, 
Nyáru. 103.

Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház- és Rendelőintézet 
Gyermekszakrendelője (1042 Budapest, 
Jókai u. 1.) felvesz gyermekgyakorlat
tal rendelkező szemész-szakorvost. 
Mellékállású foglalkoztatás is lehetséges.

Bérezés: a Kjt. szerint.
Jelentkezés: Lengyel Zsuzsa dr. ügyve
zető főorvosnál, tel.: 369-2333

Az Országos Rendőr-főkapitányság
Hivatala Vezetője (1139 Budapest, 
Teve u. 4-6.) pályázatot hirdet Buda
pest területén lévő alapellátó rendelő
ben betöltendő orvosi állásra. 
Munkahely és munkakör megnevezése: 
ORFK Hivatala Egészségügyi és Pszi
chológiai Egyesített Központ, közal
kalmazotti jogviszonyú szakorvos. 
Pályázati feltételek: magyar állampol
gárság, foglalkozás-egészségügyi szak
vizsga, büntetlen előélet, egészségügyi 
alkalmasság.
Csatolandó: diploma és szakorvosi 
oklevél másolata, OONY-ba vétel, 
MOK-tagság igazolása, szakmai tevé
kenységet is tartalmazó önéletrajz, 
erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés sze
rint.
Határidő: a megjelenéstől számított 
15 napon belül.
Az álláshely azonnal betölthető.
A pályázat benyúntása az ORFK Hi
vatala Vezetőjéhez 
(levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314/15). 
Érdeklődés: Csatai Tamás dr. ro. ez
redes osztályvezető főorvosnál, a 
443-5588-as telefonszámon.

Jávorszky Ödön Városi Kórház (2600 
Vác, Argenti Döme tér 1-3.) pályázatot 
hirdet az alábbi orvosi állásokra: 
Központi Radiológia: röntgen szakor
vos 1 fő
Pályázati feltételek: többéves CT- és 
UH-gyakorlat, mammográfiás vizsgá
latokban való jártasság előnyt jelent, 
részletes szakmai önéletrajz, 3 hónap
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
Kardiológiai Osztály: kardiológiai 
szakorvos 3 fő
Pályázati feltételek: kardiológiai vagy 
belgyógyászati szakvizsgával rendel
kező, illetve szakvizsga előtt állók je
lentkezését várjuk, részletes szakmai 
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.

Csecsemő-gyermekosztály: szakorvos 1 fő  
Pályázati feltételek: szakvizsga bizo
nyítvány, részletes szakmai önélet
rajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány.
Információ és pályázatok benyújtása: 
Bodnár Attila dr. főigazgató főorvos, 
tel.: 06/27-314-496

A Fresenius Medical Care Dialízis 
Center Kft. pályázatot hirdet nefro- 
lógus, belgyógyász szakorvosok, illetve 
szakvizsga előtt álló kollégák részére, 
a Miskolci Nefrológiai Központba, 
illetve az Ózdi és Sátoraljaújhelyi 
Szatellita Dialízis Állomásokra. 
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázat benyújtása, illetve részletes 
felvilágosítás: dr. Ladányi Erzsébet 
orvosigazgató 
3545 Miskolc, Pf. 580,
E-mail: ladanyie@fresenius.hu 
Tel.: 46/501-470, Fax: 46/501-475

A Danubius Szállodaüzemeltető és 
Szolgáltató Rt. Sárvári Önálló Egység
pályázatot hirdet szakorvosi állás be
töltésére a négycsillagos Thermal Ho
tel Sárvár gyógyszállodájába.
Reuma-, fizioterápiás vagy rehabilitá
ciós szakorvosok jelentkezését várjuk. 
Társalgási szintű német nyelvtudás 
szükséges.
Jelentkezéseiket levélben, részleges 
önéletrajzzal a megjelenést követő 15 
napon belül a Thermal Hotel Sárvár 
címére (9600 Sárvár, Rákóczi u. 1.) 
kérjük eljuttatni.

A Szent László Kórház (1097 Buda
pest, Gyáli út 5-7.) pályázatot hirdet 
VI. sz. Belosztályára belgyógyász 
szakorvos, illetve belgyógyászati szak
vizsga előtt álló orvos számára. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Pályázati feltétel: MOK-tagság, ma
gyar állampolgárság.
Ä pályázatokat a megjelenéstől szá
m ított 30 napon belül a kórház orvos 
igazgatójának -  dr. Szalka Andrásnak 
-  kell benyújtani.

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok leadásának határideje a lap megjelenése e lőtt 40 nap, 
a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Tudományos Kiadó
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A krónikus agyi keringészavarok patológiai és klinikai 
következményei

Horváth Sándor dr.
Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórháza, Kistarcsa, Neurológiai Osztály 
(osztályvezető főorvos: Horváth Sándor dr.)

A krónikus agyi hipoperfúzió klinikai, biokémiai és pa- 
tomorfológiai következményeinek átfogó vizsgálatára csak 
az utóbbi néhány évben került sor. Az agyi vérátáramlás 
krónikus csökkenését eredményező különböző kiváltó 
okok lényegében azonos patofiziológiai, biokémiai és 
patomorfológiai eltéréseket, valamint hasonló klinikai 
tüneteket okozva alakítják ki vagy módosítják a klinikai 
tüneteket. Ischaemiás stroke-ot elszenvedett betegek dön
tő többségében, a kevésbé súlyos vagy súlyos kognitív 
zavarokkal járó kórképekben, a dementiához vezető vas
cularis vagy degeneratív betegségekben (például az Alz- 
heimer-kór), sőt a normális öregedés során is kimutatha
tó a krónikusan fennálló agyi hipoperfúzió. A közlemény 
áttekinti a krónikus agyi hipoperfúzió patofiziológiai, 
patomorfológiai és klinikai következményeit, és szerepét 
a kognitív zavarok létrejöttében és fenntartásában.

Kulcsszavak: krónikus agyi hipoperfúzió, klinikai tünetek, ischae
miás stroke, kognitív zavarok, dementia

A krónikus agyi keringési zavarok nehezen definiálható 
tünetegyüttesét az agyi keringés hosszan tartó elégtelen
sége következtében kialakuló kóros morfológiai és bio
kémiai elváltozások hozzák létre. (Az állapotot cerebro- 
vascularis insufficienciának, vascularis eredetű krónikus 
cerebralis diszfunkciónak, vascularis encephalopathiá- 
nak is nevezik. Leggyakoribb tüneteinek a fáradékonysá
got, tompult gondolkodást, memóriazavart, homályos 
látást, elnehezült végtagokat tartják [47]). Kiváltó okai 
között szerepel az extracranialis nagyerek szűkülete vagy 
elzáródása, az intracranialis artériák-arteriolák morfo
lógiai elváltozásai, az agyi vérátáramlást szabályozó au
tonóm beidegzés zavarai; a szívizom krónikus gyengesé
ge, a szívritmuszavarok; a vér áramlási tulajdonságainak 
megváltozása (például megnövekedett alakoselem-tar- 
talom vagy a plazmaösszetevők arányainak változása miatti 
fokozott viszkozitás stb.). De áramlási zavar észlelhető a 
bármilyen okból kialakult regionális akut agyi keringés
zavarok határzónájában, az akut stádium elmúltával is.

Időskori organikus pszichoszindrómákban, dementáló- 
dó vagy már demens betegeken az agyi vérátáramlás szig
nifikáns csökkenését m utatták ki, akár vascularis, akár 
degeneratív folyamatok idézték elő az állapotot, pél-

R ö v i d í t é s e k :  GABA = gamma-amino-vajsav; TNF-a = tumornekrózis 
faktor alfa; NGF = nerve growth factor (ideg növekedési faktor); AMP = 
adenozin-monofoszfát; cAMP = ciklikus adenozin-monofoszfát

The pathological and clinical consequences of chro
nic cerebral hypoperfusion. Comprehensive studies in
vestigating clinical, biochemical and pathomorpholo- 
gical consequences of chronic cerebral hypoperfusion 
were carried out only in recent years. Despite of different 
pathological processes resulting in chronic reductions of 
cerebral blood flow, the pathophysiological, biochemi
cal and pathomorphological alterations and the clinical 
consequences are causing or modifying the pathological 
and clinical pictures in a similar manner. Cerebral hypo
perfusion is verifiable in patients with ischaemic strokes, 
in diseases characterised by mild or serious cognitive im
pairment and in dementias of vascular or of degenera
tive origins, even it can be shown in normal ageing. This 
review gives a summary of pathophysiological, patho
morphological and clinical consequences of chronic ce
rebral hypoperfusion, and the role of that in evolution 
and persistence of cognitive disturbances.

Key words: chronic cerebral hypoperfusion, clinical signs and 
symptoms, ischaemic stroke, cognitive disturbances, dementia

dául multiinfarkt encephalopathiákban, Binswanger-féle 
subcorticalis arterioscleroticus encephalopathiában, Alzhei- 
mer-betegségben stb. A kialakuló, CT-vizsgálattal kimutat
ható diffúz fehérállomány-laesiót, melyet Hachinski leuko- 
araiosisnak nevezett el (17), szubakut, illetve krónikus agyi 
hipoperfúzió következményének gondolják (12, 14). A leu- 
koaraiosist egészségesnek tartott, tünetmentes személyek
ben is megfigyelték (16, 33). Az agyi vérátáramlás krónikus 
csökkenésének időtartama és a dementia súlyossága között 
korreláció található.

A közlemény a krónikus agyi hipoperfúzió különböző as
pektusaival foglalkozik. A szakirodalom segítségével meg
próbálom összegezni az állapot patológiai és patofiziológiai 
következményeit, az okozott klinikai tüneteket, a hipoper
fúzió kognitív funkciózavarok kialakításában játszott szere
pét, valamint azokat a kórállapotokat, melyekben a krónikus 
agyi keringészavarnak tünetképző szerepe lehet.

A krónikus agyi hipoperfúzió 
patofiziológiai és patológiai 
következményei
A krónikus agyi hipoperfúzió részleteiben mindmáig rosszul 
karakterizált jelenség. A következményes patofiziológiai 
és patomorfológiai elváltozásokról, a közvetlen klinikai 
tünetekről meglepően kevés pontos információnk van (53).
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Patofiziológiai és biokémiai elváltozások 
A hipoperfúzió súlyosságának fokozatai, patofiziológiai 
elváltozások. A központi idegrendszer sejtjei energia- 
háztartásuk fenntartása érdekében a fő szubsztrátokból 
(oxigén, glükóz stb.) állandó ellátást igényelnek. Kismér
tékben csökkent áramlás (low flow) egészséges agyszö
vetben sem funkcionális, sem morfológiai változást nem 
okoz, mert az oxigén vérből történő extrakciójának fo
kozásával és más mechanizmusokkal a csökkent oxigén
kínálat kompenzálható. Egy bizonyos áramlási érték 
(funkcionális küszöb) alatt azonban a szubsztrátellátás 
elégtelenné válik, a sejtfunkciók, közülük is elsősorban a 
neuronok elektrofiziológiai m űködése károsodni fog. Az 
okozott neurológiai deficit mértéke a perfúziócsökkenés 
mértékével egyenesen arányos (24). A funkciókárosodás 
egy határig reverzibilis, egy áramlási érték alatt azonban 
olyan mértékűvé válik, ami irreverzíbilis membránkáro
sodást és egyéb morfológiai károsodásokat okoz, végül a 
sejt pusztulását eredményezi (irreverzíbilis áramlási küszöb) 
(1. ábra). Míg a sejtek funkciókárosodása azonnal jelentke
zik, ha a véráramlás a funkcionális küszöb alá csökken, az 
irreverzíbilis morfológiai károsodás kialakulása bizonyos 
időt vesz igénybe. A funkcionális és irreverzíbilis áramlási 
küszöb közötti zóna az ischaemiáspenumbra zónája, melyen 
belül a sejtek funkcióikban csökkent működéssel, de morfo
lógiai károsodás nélkül vészelik át az ischaemiás epizódot, 
ha a vérellátás megfelelő időn belül megfelelő mértékben ja
vul. A sejtek nagyobb mérvű áramláscsökkenést rövidebb 
ideig, kisebb fokú áramláscsökkenést hosszabb ideig képe
sek irreverzíbilis károsodás nélkül elviselni.

1. á b ra : Az agyi vérátáram lás és az ag y szö v et funkcionális és 
m orfológiai állapotának kapcsolata 
A csíkosán jelzett terület az ischaemiás penumbrát ábrázolja.
Részletes magyarázatot lásd a szövegben

Az ischaemiás penumbra egyes sejtekre vonatkozó meghatáro
zó paraméterei (áramlási küszöbértékek, áramlási zavar fenn
állásának lehetséges ideje) jelentősen különbözhetnek a sejtek 
típusa, kora, sőt azok aktuális, funkcionális állapota szerint, 
vagyis ischaemiatűrő képességük individuális. Az egyes ne
uronok funkcionális küszöbe például 6 és 22 ml/100 g agyszö- 
vet/perc között változhat (20). Két-három órán át fennálló 12 
ml/100 g agyszövet/perc reziduális áramlás mindig kiterjedt in
farktushoz vezet, azonban ennél jóval rövidebb ideig tartó, 
vagy kisebb mértékű áramlási zavar is eredményezheti egyes 
sejtek individuális nekrózisát (24, 43) (1. ábra). Ha a vizsgála
tok akut fázisában morfológiai sejtkárosodást nem okozó mér
sékelt hipoperfuziós állapot elég hosszú ideig (hetekig-hónapokig) 
fennáll, irreverzíbilis sejtkárosodáshoz vezethet (összefoglalást 
lásd 21). Az egyes sejtek pusztulásának gyakorisága korrelál a 
hosszan tartó áramláscsökkenés mértékével (37).

A reverzibilis vagy irreverzíbilis funkcionális (és m or
fológiai) károsodás során megváltozik a sejtek energia- 
háztartása, károsodik a mitokondriális aktivitás, zavar 
lép fel a sejtek ion-homeosztázisában.

Biokémiai elváltozások. Az áramláscsökkenés bizo
nyos mértékénél elkezdődik az agyi sejtek ATP-tartal- 
mának csökkenése és a glükózmetabolizmus megválto
zása. Kimutatható, hogy krónikus agyi ischaemia a vér-agy 
gát glükóztranszporter-kinetikáját jelentősen rontja, mi
által csökken a glükózkínálat a neuronok és a glia számára 
(56). A krónikusan fennálló lokális hypoxia glükózme
tabolizmus csökkenést (4, 11, 44) és anaerob glikolízist 
indukál, ami laktátszint-növekedést, acidózist von maga 
után. (Akut állapotban a hypoxia és az ischaemia oxigén- 
és glükózdepriváción keresztül elindítja az agyi endo- 
thelsejtek proinflammatoros aktivációját, ami a későbbi
ekben, egyebek mellett, szabadgyök-képződést eredmé
nyez [55].)

A csökkenő ATP-szint következtében energiazavar lép 
fel, a membránok Na-K-pumpaműködése károsodik, az 
extracelluláris K+ és az intracelluláris Na+ mennyisége nő. 
A sejtmembránok depolarizációjában a feszültségfüggő 
Na-csatornákon és egyéb úton történő Na-influxnak nagy 
jelentősége van (34). Ezáltal egyrészt az excitátoros hatású 
glutamát-felszabadulás fokozódik, másrészt a glutamát 
sejtekbe történő Na-függő visszavétele zavart szenved, 
harmadrészt a feszültségfüggő Na+ és Ca2+-csatornák akti
válódnak, miáltal a Ca2+ sejtekbe történő beáramlása megnő 
(az excitotoxinok patológiai szerepéről részletes össze
foglalót 1. 48). A Ca-homeosztázis változása kulcsszere
pet játszik mind az azonnali, mind a késői sejtkárosodásban.

Enyhe fokú, vagy rövid ideig tartó ischaemia esetén a meg
változott Ca-homeosztázis rendeződhet. Hosszan tartó va^y 
súlyos ischaemiás állapotokban azonban az intracelluláris Ca 
([Ca2+]j) mennyiségének szabályozása alapvetően károsodik. A 
fokozott Ca-influx miatt az excitátoros glutamát felszabadu
lása tovább fokozódik, ami a sejtek glutamát-receptorainak ak- 
tivációja útján újabb direkt és indirekt Ca -beáramlást okoz a 
sejtbe. A megnövekedett koncentrációjú [Ca2+]; felszaporodik 
a mitokondriumokon belül, ami a mitokondriális funkció za
varához, egy határon túl annak felfüggesztődéséhez vezet. A 
foszfolipáz-C stimulációja az endoplasmás reticulumból ered
ményez Ca-felszabadulást. A magas [Ca2+]j-szint a lipázok, 
proteázok és endonukleázok aktiválódását eredményezi követ
kezményes NO- és egyéb szabadgyök-képződéssel, membrán- 
és cytoskeleton-károsodással (2. ábra).

A megzavart Ca-homeosztázis kulcsszerepet játszik 
számos kórfolyamat, mint például az ischaemia, epilepsia, 
Alzheimer-kór, Huntington-kór stb., valamint az örege
dés folyamataiban észlelt patológiai elváltozások kialakí
tásában.

Kompenzáló mechanizmusok. A sejtek védekezési le
hetőségei korlátozottak. Az inhibitoros aminosav, a GABA 
koncentrációja az excitátoros aminosavakéhoz hasonlóan 
megemelkedik az ischaemia alatt. Ez önmagában nyújt 
némi védelmet, de nem elegendő az excitáció hatásaival 
szemben, mennyisége kevés erre; emellett a GABA-erg 
receptorok az ischaemia során károsodnak, szemben a 
glutamát-receptorokkal, melyek rezisztensek ischaemi- 
ára (50, 68).

Az excitátoros aminosavak hatásával szemben egy másik 
védő mechanizmusnak jelentősebb szerepe lehet. Ha a 
hipoperfúzió mértéke elér egy bizonyos szintet, az inhi
bitor-hatású adenozin mennyisége döntően ATP-bomlás,
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2. ábra: Az agyi hipoperfúzió következtében kialakuló biokémiai 
és patofiziólógiai folyamatok kaszkádjának sémás rajza

illetve sejtekből való felszabadulása révén nagyságren
dekkel megemelkedik, korábban, mint ahogy az exci- 
tátoros aminosavak felszabadulása beindulna. Hatása direkt 
módon neuroprotektív: egyrészt a preszinaptikus adeno- 
zin-receptort stimulálva gátolja az excitátoros amino- 
sav-felszabadulást és a következményes NO-képződést 
(6), másrészt a posztszinaptikus adenozin-receptorhoz 
kötődve csökkenti a glutamát-receptor által médiáit és 
sejtkárosító Ca2+-influxot (46).

A gliasejt-diszfunkciónak egyre jelentősebb szerepet 
tulajdonítanak agyi ischaemiák következményeinek ki
alakulásában, a vascularis és neurodegeneratív hátterű 
dementiák patofiziológiai és neuropatológiai folyamata
iban (46). A microglia ischaemia hatására addigi stabil, 
nyugvó formájából makrofág funkciójú sejtté alakul, ak- 
tivációja és proliferációja lokálisan és távolabb is megfi
gyelhető (65). Neurotoxikus anyagok (proteázok, NO, 
oxigén-szabadgyökök, citokinek -  TNF-a, interferon 1-ß) 
szabadulnak fel belőle, melyek a neuronokat károsítva a 
sejtek halálához vezetnek. Microglia-szövettenyészetben 
adenozin-agonistákkal történő többnapos kezelés a micro- 
glia-proliferáció mértékét, makrofággá transzformálódásu
kat és az aktivált microgliák szabadgyök- és citokintermelé- 
sét jelentősen csökkentette, ami egyértelműen neuroprotektív 
hatású (49).

A differenciált, érett astrocyták élettani funkciói közé 
tartozik az extracelluláris ion- és neurotranszmitter-ho- 
meosztázis fenntartása.

Ischaemia, neurodegeneratív folyamatok, illetve a keletkező 
citokinek hatására, a megnövekedett Ca-mennyiség eredmé
nyezte szignál aktivált állapotba hozza a nyugvó astrocytát,

melynek következtében elvész a differenciált astrocyták ion- 
homeosztázist fenntartó funkciója, nő az extracelluláris K+ és a 
glutamát mennyisége. A reaktív, differenciálatlan astroglia extra
celluláris ion- és neurotranszmitter-homeosztázist fenntartó 
képessége, nerve growth factor (NGF)-termelő képessége csök
ken, szabadgyök-(NO)képződés indul. Az excesszív glutamát- 
mennyiség fokozza az intracelluláris Ca/+ mennyiségét, ami 
végső soron apoptosishoz, sejthalálhoz vezet.

Az adenozin neuroprotektív hatása az aktivált glia- 
sejtekre (astrocytákra és microgliára) kifejtett hatásán 
keresztül is érvényesül. Az astrocyták differenciáltsági 
állapotát és a gliaproliferáció mértékét a Ca2+ és a cikli
kus AMP (cAMP)-függő molekuláris szignálok szabá
lyozzák, melyek egymáshoz való arányát az adenozin 
regulálja (49). Az adenozin saját A1 és A2 receptoraira 
való kötődésével intracellulárisan a cAMP mennyiségé
nek emelkedését eredményezi, aminek következtében a 
NO-termelés csökken (8), a gliasejteket (újra)differenci- 
álódásra készteti. A differenciált astrocyták segítenek 
visszaállítani az extracelluláris ionmiliőt, am i indirekt 
módon neuroprotektív.

Az endogén neuroprotektívum adenozin által biztosí
tott védekező mechanizmusok is csak átmeneti hatásúak. 
Az adenozin által nyújtott neuroprotektív hatás farma
kológiái megerősítése további direkt és indirekt neuro- 
protekciót eredményezhet.

A proteinszintézis már igen kis fokú hipoperfúzió ese
tén is zavart szenved (38), aminek nem is annyira az 
ischaemiás sejtkárosodás folyamatában m utatkozik meg 
a következménye, mint inkább a neuronális plaszticitás 
mechanizmusában a nekrotikus területet körülvevő zóná
ban. Az ismételt, rövid idejű ischaemiás epizódok önma
gukban, de főként, ha krónikus kis fokú hipoperfúzióhoz 
társulnak, beindíthatnak olyan biokémiai mechanizmuso
kat, melyek hosszabb távon a fehérjeszintézis csökkenésé
ben és a szelektív neuronpusztulásban szerepet játszhatnak.

Patológiai elváltozások
Érelzáródás az agyban. Az agyi erek elzáródását követő 
szöveti nekrózis és üregképződés régiójának környezeté
ben vannak olyan területek, ahol az ischaemia mértéke 
kisebb, a szöveti károsodás nem teljes, a nekrózis csak 
néhány sejtre korlátozódik (54). Itt az úgynevezett in
komplett infarktus területében nem jön létre lágyulás, 
idegsejtek és astrogliák maradnak épen (54). Lassen és 
munkatársai (31) igazolták, hogy ebben a területben az 
agyi vérátáramlás a normálisnak mintegy felére csökken 
(20-25 ml/100 g agyszövet/perc). A későbbiekben pato
lógiai vizsgálattal mutatták ki, hogy az érintett területek
ben elszórt idegsejt-pusztulás és astrogliosis állt fenn. Az 
inkomplett infarktus régiói sem CT-vel, sem konvencio
nális MRI-vizsgálattal nem látszanak; ezekben a régiók
ban azonban PET-vizsgálattal a benzodiazepin-receptorok, 
illetve a GABA-erg receptorok számának csökkenése észlel
hető (összefoglalást 1. 15).

Extracranialis nagyerek szűkülete. Hattori és munka
társai (19) állatokban a carotis communisok jelentős 
(75%-os) beszűkülésével agyi hipoperfúziót hoztak létre. 
A műtét után kétféle szöveti károsodást észleltek: 1. az 
akut-szubakut stádiumban, a hipoperfúzió első néhány 
hetében az akut agyi ischaemia neuropatológiai elválto
zásai alakulnak ki a hippocampusban, a basalis gan- 
glionokban, a cerebralis cortexben és a hipoperfúzió által 
leginkább károsított terület fehérállományában, melyek
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a hipoperfúzió krónikus fenntartása során már nem prog- 
rediálnak; 2. a krónikus stádiumban, a hipoperfúzió lét
rehozása után több héttel a hipoperfundált területtől tá 
volabbi fehérállományban feltöredezettség, gliosis, m ajd 
demyelinisatio jön létre. Az axonok relatíve épek m arad
nak. A szerzők a krónikus stádiumban észlelt elváltozá
sokat az akut ischaemiás epizódok okozta laesiótól teljesen 
eltérőnek találták. Megfigyelték, hogy a fehérállomány 
károsodásának kiterjedése a hipoperfúzió fennállásának 
idejével párhuzamosan nő. A folyamatot gyakran kíséri 
kamratágulat.

Wakita és munkatársai (65) állatkísérleti megfigyelései sze
rint, a carotis communisok beszűkítésével okozott krónikus 
hipoperfúzió gliaaktiválódást idéz elő, mely döntően a fehérál
lományon belül jelentkezik. Eleinte aktivált microgliák voltak 
észlelhetők mind a fokális ischaemiás nekrózist körülvevő szö
vetben, mind a távolabbi fehérállományi struktúrákban, legki- 
fejezettebben a nervus és tractus opticusban, kevésbé kifejezet
ten a corpus callosum középső részében, a capsula internában 
és a caudo-putamen rostkötegeiben. Néhány nappal később 
hasonló elhelyezkedésben lehetett megfigyelni az aktivált astro- 
cyták megjelenését. A gliaaktiválódás a későbbi fehérállományi 
változások indikátorának tartható.

Kurumatani és munkatársai gerbü-modelljében a carotisok 
beszűkítésével létrehozott, kb. 75%-kal csökkentett agyi per
fúzió következtében két hónap alatt a fehérállományban előbb 
progresszív myelinkárosodás, ezt követően mérsékelt axon- 
károsodás alakult ki, melyet astrogliosis kísért (30). A szerzők a 
krónikus hipoperfúzió során a myelinkárosodást tekintik a fe- 
hérállomány-károsodás primer elváltozásának. A myelinkáro
sodást magyarázhatja az ischaemiára, illetve az ischaemia so
rán keletkező szabadgyökök hatására az alacsony glutation- és 
magas vastartalma miatt kifejezetten érzékeny Oligodendroglia 
(26, 27), illetve myelin (28) károsodása, esetleg a fokozott kal- 
ciuminflux miatt aktiválódó proteolízis (66).

Leukoaraiosis. A leukoaraiosis CT-vel vagy MRI-vel 
észlelt fehérállományi eltérés (17), melynek klinikai je 
lentőségéről ma is vita folyik. Patogenezisében a m érsé
kelt fokú cerebralis ischaemia játszik szerepet (10). Is
mételt, csökkent vérátáramlásos epizódok hozhatják létre, 
elsősorban a mély határzónák fehérállományában.

Nem agyi betegség miatt elhunytak cerebrumának post
mortem vizsgálatakor középsúlyos vagy súlyos leukoaraiosist a 
60-69 éves korcsoport tagjainak mintegy 10%-ában, a 80-89 
évesek között mintegy 50%-ban mutattak ki van Swieten és 
munkatársai (57). Vizsgálatukban a leukoaraiosis súlyosságá
val párhuzamosnak találták a 150 pm-t nem meghaladó átmé
rőjű intraparenchymalis kiserek arteriolosclerosisát, melyet 
demyelinisatio, axonvesztés és astrogliosis kísért. Véleményük 
szerint azért alakul ki ezeken a területeken inkomplett infarktus, 
mert az arteriolo-scleroticus kiserek az ismétlődő hipotenziós 
epizódokat károsodott falszerkezetük miatt nem képesek kivé
deni.

Alzheimer-kór és más, dementiával járó degeneratív 
betegségek. Brun és Englund Alzheimer-betegségben el
hunytak cerebrumának patológiai vizsgálatával megálla
pították, hogy a szürkeállomány degeneratív eltérésein 
túl, mely az Alzheimer-betegség sine qua non-ja, a fehér
állományban inkomplett infarktusra jellemző elváltozá
sok találhatók a betegek mintegy 60%-ában: a mély fe
hérállományban részleges myelinvesztés, axonvesztés és 
oligodendrogliaszám-csökkenés figyelhető meg enyhe fokú 
reaktív astrogliosissal, az arteriolák és kisebb erek falá
nak hyalinosisával, fibroticus degenerációjával (10). A 
fehérállományban észlelt elváltozásokat a hipoperfúzió 
következményének tartották.

Az ischaemiás nekrózis területét körülvevő, inkomplett in
farktusként jellemzett szöveti elváltozásoknak a dementia ki
alakulásában egyértelműen jelentőségük van (9). De Jong és 
munkatársai Alzheimer-betegségben, Lewy-test betegségben, 
multiinfarkt dementiában, illetve kontrollként dementiával nem 
járó betegségekben elhunytak agyának kórszövettani vizsgála
takor a dementálódott betegek kapillárisaiban szignifikánsan 
több kóros morfológiai elváltozást észleltek, mint a nem de- 
mentált betegek kapillárisaiban (25). Másik vizsgálatukkal idős 
állatokban a cerebrovascularis rendszer patológiás átalakulá
sát: az agykérgi kapillárisok basalmembránjának megvastago- 
dását, benne kollagénfibrillumok felhalmozódását figyelték meg. 
A szerzők kapcsolatot találtak a vér-agy gáton át történő ener
giafüggő anyagtranszport mértéke és az ultrastrukturális eltéré
sek között. A kapillárisok morfológiai elváltozását Alzheimer- 
betegségben de la Torre is megfigyelte (61, 62) és kapcsolatba 
hozta további hemodinamikai változásokkal, ami főként a glü
kóz és az oxigén neurogliális sejtekhez történő transzportját 
károsítja. Elmélete szerint az Alzheimer-kór első és alapvető 
patológiai elváltozása a bármilyen okból (például szívbeteg- 
ség/szívritmuszavarok, stroke, TIA, diabetes, arteriovenosus 
malformatio, atherosclerosis, hipo- vagy hipertenzió, esetleg 
egyéb kórállapot) kialakuló, megfelelően súlyos és krónikusan 
fennálló agyi hipoperfúzió, ami egy „kritikus küszöb” alá csök
kenve a microvasculatura morfológiai átépülését eredményezi 
az idősebb korú betegeken. A következményes és súlyosbodó 
glükóz- és oxigén-hipometabolizmus a fentebb vázolt kóros bio
kémiai, neurokémiai és patofiziológiai elváltozásokat létrehoz
va az Alzheimer-kór jellegzetes neurondegenerációjához és 
egyéb morfológiai elváltozásaihoz, illetve kognitív zavarokhoz 
vezet (63).

Ennek tükrében érthető, hogy a dementiák differenci
áldiagnózisában a regionális agyi vérátáramlás meghatá
rozása egyre nagyobb jelentőségű. Már az enyhe és a kö
zépsúlyos Alzheimer-betegségben is kimutatható a kognitív 
zavarok súlyosságával korreláló mértékű, kétoldali 
temporoparietalis hipoperfúzió (3, 18, 22), míg vascu
laris dementiákban a hipoperfúzió inkább foltosán he
lyezkedik el, miként az MR-rel, illetve SPECT-tel igazolható 
(58). Masterman és munkatársai SPECT-vizsgálattal az 
Alzheimer-betegségre jellemzőnek tartott kétoldali tem 
poroparietalis hipoperfúziót esetenként egyéb típusú de
mentiákban is észlelték (36).

A krónikus agyi hipoperfúzió kognitív 
funkciózavarok kialakulásában játszott 
szerepe különböző kórállapotokban
Vascularis laesiók
Nem tisztázott az a mechanizmus, amelyen keresztül a 
cerebrovascularis megbetegedések a szellemi képesség 
csökkenésének széles skáláját idézik elő. Ezen cerebro
vascularis betegségek neuropatológiai háttere nem egy
séges. Dementiát okoznak 1. a diffúz fehérállományi laesiók; 
2. a fehérállományt és/vagy a basalis ganglionokat érintő 
többszörös kis ischaemiás laesiók, többszörös lacunaris 
infarktusok (a fenti elváltozások által létrehozott dementia 
kialakulásának döntő oka a cortico-subcorticalis össze
kötőpályák [thalamocorticalis, corticostriatalis pályák], 
a rövid- és hosszú asszociációs rostok károsodása [60], 
ami corticalis deafferentációt, a corticalis régiók kapcso
latainak sérülését eredményezi); 3. de akár egyetlen kis 
ischaemiás laesio is, ha „stratégiai” helyet károsít (tha
lamus egyes részeit, amygdalát, hippocampust, bal oldali 
capsula interna térdét, domináns oldali nucl. caudatus 
fejét stb. -  összefoglalást 1. 42).
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Extracranialis nagyerek keringészavara 
Tanaka és munkatársai állatkísérletekben a carotisok 
kétoldali lekötésével idéztek elő krónikus agyi hipoper- 
fúziót, melynek nyomán az állatok tanulási képessége ki
fejezetten csökkent (59). Véleményük szerint éppen ezért 
a krónikus hipoperfúzió létrehozása megfelelő modell
nek tekinthető a vascularis dementia tanulmányozásá
hoz. Krónikus hipoperfúzió kapcsán az állatok tanulási ké
pességének csökkenését többen is megfigyelték (29,40,64).

Állatkísérletekben az agyi vérátáramlás 25-50%-os csökke
nése mintegy fél év után magatartászavarhoz vezet anélkül, 
hogy kimutatható neuropatológiai elváltozást okozna. A súlyos, 
kétoldali carotisstenosis vagy a régóta fennálló arteriovenosus 
malformatio okozta patofiziológiai, magatartási és patológiai 
elváltozások valószínűleg a krónikus (nem infarktusos) hipo
perfúzió következtében alakulnak ki (52). A hipoperfúzió fél 
évet meghaladó fennállása a Ca-kiváltotta, ún. „long-term po- 
tenciáció” (hosszan tartó aktivált állapot) mechanizmusát is 
károsítja (51, 53). A long-term potenciáció során a preszi- 
naptikus pályákat érő bizonyos ingerek hatására a szinaptikus 
ingerületáttevődés hatékonysága tartósan fokozódik a hippo- 
campusban (2, 35, 67, 69), ami lehetővé teszi az aktív idegpá
lyákban az információ hatékonyabb áttevődését. Ennek a me
chanizmusnak lényeges szerepet tulajdonítanak a tanulásban 
és a memóriában. Kiválthatóságának mértéke a tanulás és a 
memória celluláris mechanizmusának egyik leggyakrabban hasz
nált modellje (7). Minden olyan hatás, mely a long-term poten
ciáció jelenségét elősegíti, egyidejűleg a tanulást és az informá
ciók megőrzését segíti elő.

Krónikus hipoperfúzió során az állatokon viselkedészavar 
lép fel: a motoros teljesítmény, az emocionalitás és az alkalma
zott (munka)-memória csökken (52). De Jong és munkatársai 
hasonló körülmények között az állatok magatartási profiljának 
megváltozását, annak az idős állatok magatartásához való ha
sonlatosságát figyelték meg (25).

Bennett és munkatársai patkányban kétoldali carotiselzárást 
követően a hippocampus CA1 sejtjeiben progresszív apoptotikus 
sejtpusztulást észleltek. Az állatoknál észlelhető memóriacsökkenés 
korrelációt mutatott az apoptotikus neuronok számával (5).

Ohta és munkatársai patkányban kétoldali a. carotis com
munis-, illetve kétoldali a. carotis interna-lekötés következté
ben kialakuló patológiai és tanulási különbségeket vizsgálták. A 
carotis communisok lekötése kifejezettebb agyi hipoperfüziót, pa
tológiai elváltozásokat (n. opticus-zsugorodás, fehérállományi 
feltöredezettség és gliosis, hippocampus CA1 régiójában ideg- 
sejtszám-csökkenés) és kifejezett tanulási készség-csökkenést 
okozott. A carotis internák lekötése kevésbé kifejezett agyi 
hipoperfúzió és mérsékelten károsodott tanulási készséget 
eredményezett, kimutatható patológiai elváltozás nélkül. Vizs
gálataik alapján felvethető, hogy az agyi vérátáramlás csökke
nése definitiv patomorfológiai elváltozások létrehozása nélkül, 
csupán funkcionális-metabolikus elváltozásokat eredményez
ve, fontos tényező lehet a különböző kórokú dementiák során 
észlelhető kognitív funkciózavarok kialakulásában (40).

Emberben a vascularis eredetű krónikus agyi diszfunkció 
tüneteit több-kevesebb motoros neurológiai eltérés mellett a 
magasabb rendű agyi funkciók csökkenése és a subcorticalis 
dementiák tüneteinek kialakulása jellemzi. Enyhe formájára a 
kognitív funkciók átmeneti, változó intenzitású vagy maradan
dó károsodása utal: memória- és/vagy koncentrációzavarok, a 
spontaneitás csökkenése, affekt-labilitás, a társasági élettől való 
fokozatos visszahúzódás stb. A folyamat előrehaladtával, közép
súlyos állapotban enyhe fokú személyiségváltozás és az agyi teljesí
tőképesség csökkenése figyelhető meg. A dementia súlyosabb for
májában a szerzett intellektuális képességek (memória, absztrakt 
gondolkodás, koncentráció, ítélőképesség stb.) súlyos károsodása, 
valamint személyiség- és magatartásváltozások alakulnak ki.

Emberben carotisstenosis, de még inkább carotis 
occlusio az elülső (anterior-media) határzónában hipo- 
perfúzióval és csökkent hemodinamikai rezervkapaci- 
tással jár, az 0 2-metabolizmus csökken (32). A 75%-osnál 
nagyobb szűkület esetén végzett carotis-endarterectomia

szignifikáns javulást eredményez több kognitív funkcióban, 
többek között a verbális memóriában, a konstruktív kész
ségben és a figyelmi feladatokban (1). De kimutatták az agyi 
keringés zavarát nemcsak carotisszűkület okozta stroke utá
ni állapotban (45), lacunaris infarktust elszenvedett betegek 
infarktus által nem károsított agyi régióiban (39), illetve 
antifoszfolipid-antitest szindrómában szenvedőknél is (41).

Jelenleg a klinikailag dementiával járó számos betegség 
differenciáldiagnosztikája csak patológiailag verifikál
ható. A két leggyakoribb ok a primer degeneratív beteg
ségnek tartott Alzheimer-kór, valamint a multiinfarktus 
dementia. Láttuk azonban, hogy Alzheimer-betegségben 
sem kizárólag degeneratív szürkeállományi eltérések ész
lelhetők: a krónikus hipoperfúzió tünetképző szerepe és 
annak mértéke nem tisztázott; a klinikai állapotot rontó 
hatása feltehető. „Kérdéses” Alzheimer-betegségben, ahol 
a betegek memóriazavara már észlelhető volt, de a „való
színű” betegség-kritériumok még nem teljesültek, évek 
során csak azoknál fejlődött ki Alzheimer-betegség, akik
nél SPECT-vizsgálattal szignifikáns agyi hipoperfüziót 
lehetett kimutatni az amygdala-hippocampus régiójá
ban (23). Bizonyítékok valószínűsítik, hogy az öregedés 
során különböző okokból kialakuló krónikus agyi hipo
perfúzió kulcsszerepet játszik az Alzheimer-kórhoz ve
zető neuropatológiai folyamatok elindításában és a jel
lemző klinikai tünetegyüttes létrejöttében (63).

Leukoaraiosis
Leukoaraiosist kísérő kognitív funkciózavarokban első
sorban a frontalis lebeny károsodásának tünetei domi
nálnak: a figyelem csökkenése, a gondolkodás meglassu- 
lása. Az enyhe fokú leukoaraiosis rizikótényezőt jelent 
későbbi kognitív zavarok kialakulása szempontjából (71).

Yao hipertenziós demens és nem demens betegekben, akik
nél leukoaraiosis volt kimutatható, PET-tel a demens betegek
ben az agyi vérátáramlás és az oxigén metabolizmusának jelen
tős csökkenését mutatta ki a fehérállományban (a kontroll 
59-67%-a). A nem demens betegekben az agyi vérátáramlás 
kevésbé kifejezetten csökkent (a kontroll 74%-a volt), a fehér
állományban az oxigénextrakciós frakció kifejezetten emelke
dett (a kontroll 130%-a), az oxigénmetabolizmus közel normális 
volt. Követéses vizsgálatuk szerint a megőrzött oxigénmetabo
lizmus a hipertóniás, leukoaraiosisos betegeken a Binswanger- 
típusú vascularis dementia korai stádiumát jelezheti (70).

Pitvarfibrilláció
Nem reumás eredetű pitvarfibrillációban a betegek kog
nitív funkcióinak kifejezett károsodása mutatható ki, ak
kor is, ha a CT negatív és a kortörténet alapján nincs 
cerebrovascularis betegségre gyanú. Krónikus pitvarfib
rillációban több figyelmi- és memóriatesztben, átmeneti 
(paroxysmalis) pitvarfibrillációt mutató betegeken csak 
a hosszú távú memória-tesztekben észlelhető károsodás 
(13). A memóriazavar kialakulásában nem lehet kizárni 
az agyi hipoperfúzió oki szerepét.

Konklúzió
A krónikus agyi hipoperfúzió valószínűleg jóval fontosabb 
patofiziológiai jelenség, a kognitív zavarok kialakításá
ban játszott szerepe sokkal lényegesebb, mint amennyi 
figyelmet jelenleg kap. Krónikus agyi hipoperfúzióra leg
gyakrabban poststroke állapotokban gondolunk.
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A mindennapi gyakorlatban elsősorban az érelzáró
dás miatti komplett infarktus közvetlen környezetében 
kialakuló inkomplett infarktus régióját tekintjük króni
kusan hipoperfundáltnak. Holott az ischaemiás stroke-ot 
elszenvedett betegek döntő többségének egész agyi ér
rendszere már a definitiv stroke fellépte előtt is károso
dott volt athero- és arteriosclerosis, rizikótényezők vagy 
egyéb okok miatti érbetegség következtében. Ezekben a 
betegekben az egész cerebrum többé-kevésbé kifejezett 
krónikus hipoperfúziója valószínűsíthető. Vagyis az akut 
ischaemiás laesio kiváltotta góctünetek kezelésén túl post- 
stroke állapotokban a krónikus és egész agyat érintő hipo- 
perfuzió patológiai és fiziológiai következményeinek egy
idejű csökkentése alapvetően szükséges.

Krónikus agyi hipoperfúzió ischaemiás stroke-ot el
szenvedett betegek döntő többségében kimutatható, emellett 
azonban a stroke-betegségen kívül még számos, első pil
lantásra egymástól jelentősen különböző patofiziológiai 
jellegzetességeket mutató körfolyamathoz társul: fennál
lását igazolták agyi infarktust nem eredményező krónikus 
extra- és intracranialis érbetegségekben, és dementiával 
járó különböző neurodegeneratív betegségekben is. Ezek
ben a körfolyamatokban számos hasonló patofiziológiai 
folyamat zajlik: az általánosan jellemző krónikus agyi 
hipoperfúzió mellett kimutatható a kóros érmorfológia, 
fehérállományi eltérések, sejt- és molekuláris szintű gyul
ladásos és citotoxicus jellegzetességek stb. További vizs
gálatokat igényel, mennyire önálló, csak társult entitás 
ezekben a kórképekben a krónikus agyi hipoperfúzió, il
letve mennyire tartozik ez a kórfolyamatok lényegéhez, 
sőt mekkora a jelentőségük azok elindításában.

Mindemellett a krónikus agyi hipoperfúzió kialakulhat 
normális öregedés során is klinikai szempontból 
(hosszabb-rövidebb ideig) tünetmentesen, patomorfo- 
lógiai eltérésekkel vagy anélkül, járha t enyhébb vagy sú
lyosabb szubjektív panaszokkal, kognitív és magatartás- 
zavarral, neurológiai tünetekkel.

Minden olyan terápia, ami a fenti állapotokban a hipo- 
perfúziót, illetve annak következtében létrejött patológi
ai, patofiziológiai és biokémiai eltéréseket akár átmene
tileg, akár hosszú távon kedvezően befolyásolja, illetve 
ezektől az agyi struktúrákat és funkciókat megvédi, akár 
tüneti, akár oki kezelésként alkalmazandó, mert általa 
javulás várható a betegek életminőségében és lassulás a 
kórfolyamat progressziójában.
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A Sperti Preparation H ki 
hatóanyagokat tartalmaz.

tes eredetű

.Az élesztősejt kivonat a Saccharomyces c 
vízoldékony kivonata.

Az élesztősejt kivonat kettős hatású:
• enyhíti a fájdalmat, irritációt és égő érzés
• stimulálja a sejtek oxigénfelvételét, így a 

és a kollagén szintézist

írevisiae élesztőgomba

Cápamájola] A cápamájolaj A-vitamint tartalmaz, mely segíti a hámositó hatást.

• az A-vitamin lokálisan alkalmazva elősegíti a sebgyógyuMst, 
mert elősegíti a hámszövet növekedését és differenciálódóét

• lágyító anyagként puhító védőréteget képezve bevonja 
az érintett felületet

• lubrikáns hatással rendelkezik, így száraz és érzékeny bőr 
esetén enyhíti a székletürítés során érezhető fájdalmat

térti alkalmazása: Sperti kenőcs és kúp
A kenőcs használata javasolt külső aranyér esetében, 
ha a bőrfelület száraz, fájdalmas és gyulladt. A kúp használata 
javasolt belső aranyér esetében.

Sperti és terhesség
Mivel kizárólag természetes hatóanyagokból áll
(nem tartalmaz helyi érzéstelenítőt, szteroid-származékot),
terhesség és szoptatás során biztonsággal alkalmazható.

l A Sperti: Enyhíti a fájdalmat, irritációt és égő érzést. 
Elősegíti a sebgyógyulást.

p ^ R f f l c° ^ ASZ0KBA

Gyorsan, természetesen és tartósan hat.

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Sperti kenőcs i s  ktp a patikákban recept nilkil  kaphati.  nvinvszernek nem mlnis l i i .  hiczfim«»



KLINIKAI TANULMÁNYOK

Célkoncentráció-vezérelt módszerrel adagolt propofol 
hemodinamikai hatásai a narkózis bevezetése során 
nyitott szívműtétre kerülő betegekben

Varró Margit dr., Wrana Győző dr., Gombocz Károly dr. és Alotti Nasri dr.
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg, Szívsebészeti Osztály (osztályvezető főorvos: Alotti Nasri dr.)

A célkoncentráció-vezérelt narkózis (TCI) könnyen kezel
hető, szorosabb kontrollt biztosító eljárás az intravénás 
aneszteziológiai módszerek között. Az aneszteziológus a 
kívánalmaknak megfelelően beállítja és módosítja a cél
koncentrációt, míg az erre a célra kifejlesztett készülék az 
alkalmazott szer farmakokinetikáját figyelembevéve, auto
matikusan változtatja az infúzió sebességét. Szerzők pros
pektiv vizsgálatukban az ilyen módon bevezetett narkó
zis során bekövetkező hemodinamikai változásokat 
tanulmányozták. A vizsgálatban 20 nyitott szívműtétre 
kerülő beteg vett részt. Átlagéletkoruk 62,2 ± 9,93 év. 
Műtéti típusok: 16 coronaria-bypass, 2 műbillentyű-im
plantáció, 2 kombinált coronariaműtét. Az anesztézia 
bevezetése alfentanyllal (20-40 pg/kg) és propofollal 
(1,5-4 /irg/ml) történt. A hemodinamikai méréseket fo
lyamatos monitorozást biztosító pulzuskontúr-analízis- 
sel végezték. A mérési időpontok: a narkózis bevezetése 
előtt (T0), a bevezetés után -  intubácíó előtt (T,), vala
mint az intubáció után 2 percenként (T2-T5). Az ébrenléti 
állapothoz képest szignifikáns csökkenés következett be 
az artériás középnyomásban (-30%), a perctérfogatban 
(-25%), a szívfrekvenciában (-8%), a szisztémás vascu
laris rezisztenciában (-9%), a kontraktilitásban (-37,4%), 
a verővolumenben (-17,5%). Ezen hemodinamikai válto
zásokat EKG-eltérések nem kísérték. Célkoncentráció-ve
zérelt propofol alkalmazása során szívműtétre kerülő be
tegekben a bekövetkezett hemodinamikai változások az 
élettani határértékeken belül maradtak. Ezen változások 
a nemzetközi irodalomban megjelent, elfogadhatónak 
ítélt tartományba esnek. A szérumkoncentráció körülte
kintő megválasztásával a TCI módszer nyújtotta előnyök 
biztonsággal használhatók.

Kulcsszavak: TCI, propofol, hemodinamika, monitorozás, nyi
to tt szívműtét

A propofol alkalmazása a narkózis bevezetésére, ill. fenn
tartására jól ismert a szívsebészeti gyakorlatban. Míg a 
korai közlemények kizárólag jó balkamra funkciójú be-

R ö v i d í t é s e k :  TCI = target controlled infusion (célkoncentráció-vezé
relt narkózis); HR = szívfrekvencia; LVEF/EF = bal kamrai ejekciós 
frakció; SD = standard deviáció; SAP = szisztolés artériás nyomás; 
DAP = diasztolés artériás nyomás; MAP = artériás középnyomás; SVR 
= szisztémás keringési ellenállás; SVRI = szisztémás keringési ellenál
lás-index; CO = keringési perctérfogat; Cl = szívindex; SV = verővolu
men; SVI = verővolumen-index; SVV = verővolumen-variáció; CABG 
= artéria coronaria megkerülő éranasztomózis; CFI = szívfunkció-in- 
dex; GEDV = globális végdiasztolés térfogat; ITBV = intrathoracalis 
vértérfogat; EVLW = extravascularis tüdővíztartalom; ELWI = extra- 
vascularis tüdővíztartalom-index; dP/dtmax = bal kamrai kontraktili- 
tási index; ECC = extracorporalis keringés

Haemodynamic effects of propofol induction admini
stered with target controlled infusion pump in pa
tients scheduled for open heart surgery. Target cont
rolled infusion systems have been developed to  provide 
improved convenience and control during intravenous 
anaesthesia. The anaesthetist sets and adjust the target 
blood concentration and depth of anaesthesia- as re
quired on clinical grounds. Infusion rates are altered au
tomatically according to a validated pharmacokinetic 
model. Haemodynamic effects during induction of an
aesthesia with target controlled infusion pump have 
been documented in this prospective study. Twenty pa
tients scheduled for open heart surgery. Mean age 62.2 
± 9.93 years. The surgical procedures were: 16 coronary 
bypass, 2 artificial valve replacement, 2 coronary bypass 
combined valve replacement. Anaesthesia was induced 
with alfentanil, 20-40/rg/kg, and propofol administered 
with target control infusion pump, 1.5-4 pg/ml target 
concentration. Pulse contour analysis was used for hae
modynamic measurements. They were repeated before 
induction (T0), after induction -  before intubation (T,), 
after intubation in two minutes intervals (T2-T5). Com
pared with values obtained in awake patients, there was 
a significant decrease in mean arterial pressure (-30%), 
in cardiac output (-25%), in heart rate (-8%), in vascular 
resistance (-9%), in contractility (-37.4%), in stroke volu
me (-17.5%). No ECG changes were observed during 
that period. The haemodynamic changes observed do 
not differ from the published data in patients presenting 
for cardiac surgery and anaesthetized with manually 
controlled infusion techniques using propofol.

Key words: TCI, propofol, haemodynamics, m onitoring, open 
heart surgery

tegeknél tartották elfogadhatónak, a legújabb irodalmi 
adatok alapján megfelelő adagolás mellett alacsony ejek
ciós frakciójú betegek esetében is biztonsággal alkalmazható 
(17, 20). A TCI -  target controlled infusion (célkoncent
ráció-vezérelt narkózis) -  új eljárás a hazai anesztezio
lógiai gyakorlatban. Lényege, hogy a gyógyszert -  ese
tünkben a propofolt -  farmakokinetikáját figyelembevéve 
adagoljuk, a megcélzott szérumszintnek megfelelően. A 
Diprifusor TCI-program tartalmaz egy farmakokinetikai 
szimulációs programhoz kapcsolt infúziósebesség-sza- 
bályozó algoritmust. A beépített modellnek meg kell adni 
a beteg korát és súlyát, a vér megkívánt propofol-kon- 
centrációjával együtt. A pumpa TCI üzemmódban 1% és 
2% Diprivánnal előre feltöltött, elektronikusan megjelölt 
fecskendőkkel használható. A módszer előnye, hogy az
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anesztézia mélysége jól kontrollálható, stabil anesztéziát 
biztosít. A készülék egyszerűen kezelhető, a szérumszintek 
korrekciója gyorsan megvalósítható. Közleményünkben azt 
vizsgáltuk, hogy a TCI-módszerrel történő narkózisbe
vezetés alatt milyen hemodinamikai változásokat idé
zünk elő.

Anyag és módszer
Prospektiv vizsgálatunkban a Zala Megyei Kórház Szív- 
sebészeti Osztályán nyitott szívműtéten átesett, egymást 
követő 20 beteg vett részt. A műtéti típusok megoszlása 
az alábbi volt: coronaria-bypass (CABG): n = 16, kom bi
nált CABG: n =2, műbillentyű-implantáció: n = 2.

A vizsgált betegcsoport jellemző paramétereit az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

A betegek altatását standardizált módszer szerint vé
geztük. A premedikáció a műtétet megelőző este 7,5-15 mg 
midazolam (Dormicum) p.o., a műtétet megelőzően 1 
órával 0,1 mg/kg i.m. volt. Az indukció 20-40 pg/kg alfen- 
tanyllal (Rapifen) és Diprifusorral adagolt propofollal 
(Diprivan) történt 1,5-4,0 pg/ml szérumkoncentrációig. 
Mivel vizsgálatunkat csak az indukció során létrejövő 
hemodinamikai változások megfigyelésére korlátoztuk, 
a narkózis fenntartását nem részletezzük, megjegyezzük 
azonban, hogy az alkalmazott relaxáns minden esetben 
pipecuronium (Arduan) volt.

A hemodinamikai változások mérésére artériás ter- 
modilúcióval kalibrált folyamatos pulzuskontúr-analízis 
elvén működő perctérfogatmérőt -  PCCO - használtunk. 
Méréseinket a „0” időpillanatban -  a még éber betegen -  
végzett alapmérést követően 2 perces időközönként vé
geztük, összesen 6 alkalommal, a stady state állapot ki
alakulásáig. Az intubáció ideje minden esetben az 1. és 2. 
mérés közé esett.

A tanulmányban a vizsgált paraméterek az alábbiak 
voltak:

-  Életkor, testtömeg, testmagasság, preoperatív LVEF, 
preoperatív ACE-gátló, nitrát, béta-receptorblokkoló, kál- 
ciumcsatorna-blokkoló kezelés.

-  Invazív vérnyomás (S-D-M), szívfrekvencia, centrá
lis vénás nyomás.

-  Artériás termodilúció:
CO, CI, CFI, GEDV, ITBV, ITBI, EVLW, ELWI.
-  Pulzuskontúr-analízis:
CO, CI, SV, SVI, S W , SVR, SVRI, dp/dt (max).
Az egyes változókat kétváltozós (x2-próba, Student t-pró- 

ba, Mann-Whitney-próba) statisztikai analízisnek és li
neáris regressziós analízisnek vetettük alá.

1. táblázat: A vizsgált betegcsoportjellemző paraméterei

Esetszám 20
Férfi/nő 13/7
Életkor (év ± SD) 62,2 ±9,93
Testtömeg (kg ± SD) 79,15 ± 11,19
Testmagasság (cm ± SD) 168,6 ± 7,4
Preoperatív EF (% ± SD) 55,9 ±8,8

Eredmények
Az anesztézia bevezetése szignifikáns csökkenést ered
ményezett a szisztolés (-34,4%), a közép- (-30,3%) és a 
diasztolés vérnyomásban (-23,2%), a perctérfogatban 
(-25%), a szívindexben (-25%) a verővolumenben (-17,5%) 
és a kontraktilitási indexben (-37,3%). Hasonlóképpen 
szignifikáns, de abszolút értékében kisebb fokú eltérést 
észleltünk a szívfrekvencia (-8,6%) és a szisztémás vas
cularis rezisztencia (-8,8%) vizsgálatakor.

Az intubációt követően az alapméréshez viszonyítva 
az eltérések a következők voltak: szisztolés vérnyomás 
(-16%), középnyomás (-11%), diasztolés vérnyomás (-5%), 
szívfrekvencia (+0,7%), szisztémás vascularis reziszten
cia (+1,4%), perctérfogat (-13%), szívindex (-10%), ve
rővolumen (-13%), kontraktilitási index (-22%).

A vizsgálati eredményeket a 2. táblázatban foglaltuk 
össze.

A hemodinamikai változások, bár szignifikánsak, az 
élettani határértékeken belül maradtak. A vizsgált idő
szakban egy beteg sem igényelt inotrop támogatást. EKG-, 
ill. nekroenzim-eltérés a perioperatív szakban nem ala
kult ki. Tekintettel az egyes műtéti csoportokban (mű
billentyű-implantáció és kombinált CABG) levő alacsony 
esetszámra, a különböző csoportok közötti eltéréseket 
nem vizsgáltuk.

2. táblázat: Hemodinamikai változások az indukáció során

T0 TI T2 T3 T4 T5

HR(min-l) 70,0 ± 11,9 66,6 ± 10,1 70,5 ± 13,8 67,4 ± 14,2 64,1 ± 14,1 64,5 ± 14,6
SAP (mmHg) 148,5 ± 27,1 114,6 ± 27,4 124,7 ± 38,8 107,9 ± 23,3 98,9 ± 17,4 97,1 ± 17,2
DAP (mmHg) 69,1 ± 10,9 56,9 ± 10,8 65,6 ±21,9 56,3 ±11,0 52,5 ± 8,9 53,0 ± 10,9
MAP (mmHg) 98,6 ± 17,2 77,8 ± 16,7 87,7 ± 29,5 74,5 ± 15,2 69,7 ± 12,5 69,0 ± 13,3
SVR (dyn*sec*cm5) 1520 ± 536 1377 ± 469 1540 ± 725 1411 ± 456 1394 ± 457 1385 ± 452
CO (1/min) 5,61 ± 1,90 4,75 ± 1,65 4,86 ± 1,66 4,47 ± 1,62 4,28 ± 1,67 4,25 ± 1,69
CI (1/min/m2) 2,93 ± 0,89 2,50 ± 0,87 2,55 ± 0,84 2,35 ± 0,84 2,26 ± 0,89 2,24 ± 0,89
SV (ml) 80,5 ± 26,2 71,5 ± 21,3 70,0 ± 23,4 68,4 ± 19,5 67,8 ± 20,8 66,0 ± 20,3
dPmax/dt (mmHg/sec) 1097 ± 415 889 ± 397 850 ± 348 782 ± 392 722 ± 318 687 ± 305

HR = szívfrekvencia; SAP = szisztolés artériás nyomás; DAP = diasztolés artériás nyomás; MAP = artériás középnyomás; SVR = szisztémás 
keringési ellenállás; CO = keringési perctérfogat; Cl = szívindex; SV = verővolumen; dPmax/dt = bal kamrai kontraktilitási index
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Megbeszélés
Az intravénás anesztetikumok alapvető szerepet játsza
nak napjaink aneszteziológiai gyakorlatában. Adagolá
suk három módon lehetséges:

-  egyszeri nagy bolusz adása, amely elegendő a teljes 
sebészeti procedúra idejére;

-  intermittáló bolusz adagolása, ami a gyógyszer-kon
centráció folyamatos, váltakozó növekedésével, illetve 
csökkenésével jár;

-  változó sebességű, folyamatos infúziós adagolás a 
beteg mindenkori igényéhez igazítva.

Az utóbbi módszer előnyösebb az anesztézia stabilitása 
szempontjából (14). Az infúziós adagolás célja, a gyógy
szert a célkoncentrációnak megfelelően adagolni. Egy 
intravénás gyógyszer célkoncentrációjának meghatáro
zásához ismernünk kell a szer farmakokinetikáját (6). 
Attól függően, hogy egy szer hogyan oszlik el a szervezetben, 
farmakokinetikája két-, vagy három kompartment-mo- 
dellel jellemezhető. Ahhoz, hogy a célkoncentrációt a 
plazmában fenntartsuk, nemcsak a clearence által oko
zott veszteséget kell pótoljuk a plazmában, hanem azt is, 
amit a szer szövetekben való eloszlása okoz. Továbbá, te
kintetbe kell venni, hogy a célszerv, ahol a hatásos kon
centrációt el kell érni, nem a vér.

A TCI -  célkoncentráció-vezérelt gyógyszeradagolási 
technika a fentieken alapul (16).

A Diprifusor TCI infúziós pumpába épített mikropro
cesszor a beteg paraméterei -  testsúly, életkor -  és a 
propofol farmakokinetikai jellemzői alapján a célul tű
zött szérumkoncentrációnak megfelelően számítja ki az 
infúzió sebességét és változtatja azt a disztribúció, ill. eli
mináció okozta változásoknak megfelelően (1, 11). A 
manuális adagolás a célkoncentrációt egy hirtelen szé- 
rumszint-emelkedés után éri el, ennek megfelelő hemo- 
dinamikai következményekkel, míg a TCI módszer egyen
letes, csak a kijelölt szintig való emelkedést idéz elő (3, 
18). Szívműtéten átesett betegekben vizsgálva a TCI által 
megcélzott, ill. mért propofol-koncentrációt, azt találták, 
hogy ECC előtt, illetve alatt és után mérve a pontatlanság 
mértéke a klinikailag elfogadható tartományba esik 
(23-18,5%) (2, 11, 12, 15).

A hemodinamikai méréseket pulzuskontúr-analízis el
vén működő PICCO készülékkel végeztük. A folyamatos 
mérési technikát összehasonlítva az intermittáló méré
seket lehetővé tevő termodilúciós technikával szívbete
gekben szoros korrelációt állapítottak meg, melynek alapján 
pontos, megbízható mérések végezhetők a pulzuskon
túr-analízis elvén (4).

A propofol hemodinamikai hatásait vizsgálva korábbi 
közleményekben 47%-ig terjedő artériás középnyomás- 
csökkenésről számolnak be (8-10,13,14,20-21). Ennek 
okát Williams és munkatársai (21) a kamrai töltőnyomás 
kifejezett csökkenésében találták. Fentanyl hozzáadásá
val a szívfrekvencia, a szívindex szignifikáns csökkenését 
találták, az artériás nyomásértékek további csökkenésé
vel. Mulier és mtsai (10) a propofolt 1,5 mg/kg dózisban 
adva a CO szignifikáns csökkenéséről számoltak be, és 
úgy találták, hogy a kardiodepresszáló hatás bolusz ada
golás esetén még kifejezettebb. Vermeyen és mtsai (20) 
CABG-műtétre kerülő betegeken változatlan töltőnyo
más mellett észlelték a kardiodepresszív hatást, miközben 
sem enzimváltozások, sem az EKG, nem utaltak szívizom-

ischaemiás epizódra a műtét során. Monk és mtsai (9) 
lassúbb és gyorsabb infúziós adagolás m ellett hasonló 
hemodinamikai változásokat észleltek. Radioizotóp vent- 
rikulográfiával követve a propofol hatásait Lepage és mtsai 
(8), azt találták, hogy az artériás vérnyomás, a szívindex 
csökkenését nem kísérte globális vagy regionális ejekciós 
frakció-csökkenés. Claeys és mtsai vizsgálatukban 2 mg/kg 
boluszban, majd 6 mg/kg/h sebességű infúzióban ada
golva a propofolt csípőprotézis-implantációra került be
tegekben, az artériás hypotensiót az afferload csökkenésével 
magyarázták (5). Összehasonlítva a manuális adagolást a 
TCI-vel, azt találták, hogy hasonló minőségű anesztézia, 
hemodinamikai stabilitás, ébredési idő érhető  el az új 
módszer segítségével (18), a beteg biztonságát nem ve
szélyezteti (15). Lehetővé teszi az anesztézia könnyebb 
kontrollálhatóságát és hasznos az ébredési idő becslése 
szempontjából (16). Alkalmazásával az anesztetikum vér
koncentrációjának becslése a rendelkezésre álló módsze
rek közül a legpontosabb és gyorsan, pontosan éri el a cé
lul tűzött szérumkoncentrációt (7).

Saját eredményeink és tapasztalataink alapján a módszer 
megfelel a nyitott szívműtétre kerülő betegek altatásával 
szemben támasztott követelményeknek. Az új technika a 
mindennapi aneszteziológiai gyakorlatba könnyen beil
leszthető. A célkoncentráció helyes megválasztásával csök
kent balkamra funkciójú betegek esetében is biztonság
gal alkalmazható.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Plazmaferézis és kombinált immunmoduláns terápia 
hatása súlyos tünetekkel járó Guillain-Barré-szindrómás 
betegek kórlefolyására

A szerzők 20 súlyos Guillain-Barré-szindrómás beteg kli
nikai adatainak retrospektív feldolgozását végezték el. 
Az 1986 és 1998 között elektrofiziológiai vizsgálatok 
(elektroneurográfia, elektromiográfia), liquoranalízis, ese
tenként ideg- és izomszövettani feldolgozás segítségével 
kórismézett betegek közül azok adatait dolgozták fel, 
akik kritikus állapotuk miatt plazmaferézis és egyéb immun- 
moduláns kezelésben (intravénás immunglobulin, szte- 
roid, cyclophosphamid) részesültek. A klinikai állapot 
megítélésére a módosított Rankin-skálát használták. A 
betegek követése maximum 4 évig tartott. Hét betegnél 
(35%) a javulás kielégítő volt, 6 beteg (30%) esetében 
pedig igen jó. Az utóbbi 6 esetben tisztán motoros 
neuropátia volt jelen. Hat betegnek (30%) maradtak sú
lyos reziduális tünetei. Mindegyiküket elhúzódó kórlefo
lyás, kifejezett szenzoros tünetek és axonális túlsúlyú 
idegkárosodás jellemezte. Egy beteg halt meg. A plaz- 
maferézist a betegek jól tolerálták, komolyabb szövőd
mény egyetlen esetben sem volt. Jól szervezett, intenzív 
osztállyal rendelkező centrumokban biztonságos és ha
tékony terápiás eljárás a súlyos Guillain-Barré-szindróma 
kezelésében.

K u lc s s z a v a k :  Guillain-Barré-szindróm a, plazm aferézis

A Guillain-Barré-szindróma típusos esetben felső légúti 
vagy gastrointestinalis infekciót követően 1-2 héttel kez
dődő, ascendáló bénulással jellemzett tünetegyüttes, mely
ben a gyengeség leggyakrabban az alsó, majd felső vég
tagokra terjed, súlyosabb esetben a légző-, ill. bulbaris 
izmokat, alsó mozgató agyidegeket is érinti (18). A kór
okozók leggyakrabban vírusok, esetenként baktériumok, 
kiemelkedő gyakorisággal alakul ki a betegség Cytome
galovirus- (18, 21,22,46), Ebstein-Barr-vírus- (18), illet
ve Campylobacter jejuni- (14,17,18,38,43) fertőzés tala
ján. Az enyhébb formákban a tünetek progressziója 1-3 
hét után eléri a csúcspontot, majd megindul a javulás, 
ami sok esetben csak hónapok, esetleg évek múlva válik 
teljessé. Az életet veszélyeztető szövődményeket leggyak
rabban a hirtelen légzésbénulás, ill. az autonóm ideg- 
rendszer instabilitása következtében fellépő súlyos arit- 
miák, kardiális dekompenzáció, tenzióingadozás jelentik 
(6, 33, 43). A diagnózis felállítását a gondosan felvett 
anamnézis, a klinikai tünetek és a kórlefolyás követése, 
az elektroneurográfiás (ENG) (34), elektromiográfiás 
(EMG), ill. liquorvizsgálat, esetenként a szövettani elem
zés teszi lehetővé. Típusos esetben az ENG a motoros 
rostok demyelinisatiós típusú károsodását, szegmentális

The effect of the plasma exchange and other immun- 
modulant therapies on the course of severe 
Guillain-Barre syndrome. Clinical datas of 20 patients 
with severe Guillain-Barre syndrome were evaluated ret
rospectively. The diagnosis was established on the elect- 
rophysiological and histopathological examinations (elect
roneurography, electromyography, sural nerve and 
muscle biopsy) and the analysis of the cerebrospinal 
fluid. All of the patients were treated with plasma ex
change and some of them with other immunmodulant 
therapies (intravenous immunglobuliné, steroid, cyclo
phosphamide), too. To judge the clinical state correctly 
we used the modified Rankin scale. The patient's follow 
up went on for maximum 4 years. The improvement was 
statisfactory in 7 cases (35%) and good in 6 patients 
(30%). The last 6 patients had pure motor neuropathy. 
Six patients (30%) remained in severe residual condition. 
All of them had long-term course of disease, serious sen
sory symptoms and predominantly axonal degeneration 
of the peripheral nerves. One patient had died. The 
plasma exchanges were well tolerated, without any seri
ous adverse event. This therapy would be safe and effec
tive help in Guillain-Barre syndrome.

K e y  w o r d s :  Guillain-Barre syndrom e, plasm a ex change

demyelinisatiót, az F-latenciák megnyúlását, vagy az F- 
hullámok hiányát (4,43-45), a liquoranalízis pedig közel 
normális sejtszám mellett emelkedett fehérjetartalmat, 
ún. sejtfehérje disszociációt jelez.

Az utóbbi években egyre több az ún. atípusos kórfor
ma, ahol érzészavart, sőt a szenzoros tünetek dominan
ciáját észleljük, gyakori az agyidegek érintettsége. A kórle
folyás gyakran elhúzódó, nem ritka a rekurráló forma 
(15, 36, 39), ill. a krónikussá váló, ún. „kiégett”, súlyos 
reziduális tünetekkel jellemzett kórkép (12,18). Az elekt
roneurográfia egyre gyakrabban jelzi a szenzoros rostok 
károsodását, nem ritka az axonális dominanciájú ideg
károsodás (8,14, 38,44). Az ideg, ill. izom szövettani fel
dolgozásakor talált eltérések általában az elektrofizio
lógiai lelettel konzekvensek, a myelinhüvely, vagy az axon 
degenerációja, perineurális lympho-monocytás, eseten
ként macrophagokat is tartalmazó infiltráció igazolódik 
(2, 13). Prognosztikai szempontból hátrányos a maga
sabb életkor, a megelőző gastrointestinalis fertőzés (kór
okozóként leggyakrabban Campylobacter jejuni igazol
ható), a nadírig eltelt hosszú időszak, a súlyos klinikai 
tünetek, az elhúzódó kórlefolyás, ill. az ENG-vel igazolt 
szenzoros rostokat is érintő axonális idegkárosodás (43).
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A kezelésben alapvető fontosságú az esetenként hete
kig járásképtelen, ágyhoz kötött betegek gondos ápolása, 
ill. hosszú fekvésből adódó szövődmények (tüdőgyulla
dás, mélyvénás trombózis, felfekvések) lehetőség szerinti 
megelőzése. Emellett az életet veszélyeztető cardiopul- 
monalis krízisek azonnali észleléséhez a beteget -  főleg 
az akut szakban -  állandóan monitorozni kell.

Mivel a betegség patomechanizmusában a vírusfertő
zés által kiváltott kóros immunfolyamatok játszák a dön
tő szerepet (7,14,18,21,22,38,46,47), így érthető, hogy a 
fentebb említett tüneti kezelés mellett az oki kezelés az 
immunrendszer befolyásolását célozza. A korábban szo
kásos lökés szteroidkezelés hatékonyságát több m ulti
centrikus vizsgálat cáfolta. Az utóbbi években a plazma- 
ferézis (5, 10,11,26,30,39,42), az intravénás nagydózisú 
immunglobulin (7, 9, 19, 26, 29, 40), ill. egyéb immun- 
szuppresszív kezelések kerültek előtérbe, főleg a gyorsan 
progrediáló, súlyos tünetekkel és fenyegető légzésbénu
lással jellemzett Guillain-Barré-szindrómás betegek ese
tében. Az egyes kezelési stratégiák indikációs területét, 
hatékonyságát több széles körű felmérésben vizsgálták. 
A mai álláspont szerint a plazmaferézis, ill. az im mun
globulin-terápia, esetenként ezek kombinációja az oki 
kezelés alappillérei, melyek között nem találtak szignifi
káns különbséget a hatékonyság tekintetében (27,31, 32, 
35,37, 47).

Betegek és módszerek
Vizsgálataink során a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség- 
tudományi Centrum Idegklinikáján 1986 és 1998 között átvizs
gált, azon betegek adatait dolgoztuk fel, akik kritikus állapotuk 
miatt a III. Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályára kerültek 
átvételre plazmaferézis és a szükségessé váló intenzív terápiás 
ellátás céljából. A 20 Guillain-Barré-szindrómás beteg (13 nő, 7 
férfi) közül a tünetek kezdetekor a legfiatalabb 17, a legidősebb 
68 éves, az átlagéletkor 44,4 év volt. A diagnózist az anamnézis, 
a fizikális vizsgálat és a kórlefolyás mellett elektrofiziológiai 
vizsgálatok (elektroneurográfia, elektromiográfia), liquorana- 
lízis, illetve esetenként ideg- és izomszövettani feldolgozás tá
masztotta alá. Nyolc esetben szerepelt a kórelőzményben felső 
légúti hurut, 3 esetben gastrointestinalis fertőzés. E 20 beteg 
esetében a plazmaferézis-kezelést azért indikáltuk, mert a tü
netek súlyosak voltak, gyors ascendáló tetraparesis (16 beteg), 
tetraplegia (1 beteg), paraparesis (3 beteg), illetve fenyegető 
vagy manifeszt légzési elégtelenség volt jelen. Tizennégy beteg 
gépi lélegeztetésre szorult, dysarthriája 2 betegnek volt, nyelés
zavar 5 beteg esetében volt objektivizálható. Négy beteg volt 
inkontinens, valamint 4 beteg esetében észleltünk perifériás 
nervus facialis paresist. A betegek legfontosabb klinikai adatait 
az 1. táblázat foglalja össze.

ENG során 2 esetben igazolódott tisztán demyelinisatiós tí
pusú, 3 esetben tisztán axonális idegi károsodás, a neuropátia 9 
betegnél csak a motoros rostokat érintette. A többieknél kevert 
típusú laesiót jelzett a vizsgálat. Tíz esetben történt elektro
miográfia, ami neurogén károsodást mutatott. A liquoranalízis 
során minden betegnél megközelítőleg normális sejtszám mel
lett emelkedett fehérjetartalmat, ún. sejtfehérje disszociációt 
találtak. Szövettani feldolgozás 7 betegnél történt, 4 esetben az 
izom kifejezett neurogén károsodását, 3 esetben a perifériás 
ideg lympho-monocytás infiltrációját írták le.

A plazmaferézis kezdetben Haemonetics 30 szakaszos üze
mű, majd 1992-től CS-300 Plus folyamatos üzemű sejtszepará
torral került kivitelezésre. A kezelés intenzitását, azaz az eltá
volított plazma mennyiségét, illetve a kezelési gyakoriságot a 
beteg klinikai állapota határozta meg. A kezelési sorozatok 4-8 
kezelésből állnak a klinikai javulástól függően, melynek során 
összesen 4000-11 000 ml, átlagosan 102 ml/tskg plazma került 
eltávolításra. A pótlás friss, fagyasztott plazmával, Gelifundollal,

krisztalloiddal történt, illetve a szükségletnek megfelelően a 
betegek albumint kaptak. Csak 3 beteg részesült monoterá
piaként plazmaferézisben, 7 beteg esetében 15-60 g intravénás (iv.) 
immunglobulin került alkalmazásra (Sandoglobulin és Huma- 
globin). A plazmaferézis-kezelést 5 beteg esetében 400-600 mg 
cyclophosphamid-kezeléssel szinkronizáltuk. Pulzus szteroid- 
kezelésben 14 beteg részesült. Betegeink kezelés előtti, illetve az azt 
követő klinika állapotának mérésére az összehasonlítás meg
könnyítése érdekében a módosított Rankin-skálát (28) hasz
náltuk (2. táblázat).

Eredmények
A vizsgált betegek döntő többsége súlyos állapotban volt 
a kezelések megkezdése előtt, 14 beteg gépi lélegeztetésre 
is szorult (3. táblázat). A plazmaferézis és a kombinált 
immunmoduláns terápiák, illetve az alapbetegség szö
vődményeinek kivédésére vagy leküzdésére irányuló an- 
tibiotikus, légzés-, ill. keringéstámogató kezelés időtartama 
2 héttől több hónapig terjedt. A plazmaferézis-kezelés- 
nek szövődménye nem volt, 5 esetben átmeneti mellékha
tásként jelentkezett Trendelenburg-helyzetre és volumen
pótlásra szűnő hypotonia. Az iv. immunglobulin-terápia 
mellékhatásaként közölt súlyos allergiás dermatitis (1, 
16), ill. a cyclophosphamid-indukált cytopenia sem je
lentkezett. A nagydózisú szteroidot is jól tolerálták a be
tegek. Egy beteg (5%) halt meg bradyarrhythmia és kardiális 
elégtelenség tünetei közepette hetekkel a plazmaferézist 
követően, feltehetőleg az alapbetegség autonóm ideg- 
rendszert is súlyosan destabilizáló hatásának következ
ményeként.

A kezelések után 6 betegnek (30%) maradtak súlyos 
tünetei (módosított Rankin-skála 5, 6 fokozat), közülük 
1 tartós gépi lélegeztetésre szorult 5 héten keresztül. 
Mindegyik esetet elhúzódó kórlefolyás, kifejezett szen
zoros tünetek és ENG-vel igazolt axonális túlsúlyú ideg
károsodás jellemezte. Hét betegnél (35%) volt a javulás 
kielégítő (3,4 fokozat) és 6 beteg (30%) esetében igen jó 
(1, 2 fokozat). Az utóbbi hat esetben tisztán motoros 
neuropatiát igazolt az elektrofiziológiai vizsgálat. A bete
gek követése maximum 4 évig tartott, ez idő alatt egyik 
beteg sem vált neurológai vizsgálat alapján teljesen tü
netmentessé, 2 beteg (10%) panaszmentes volt, de a fizi
kális vizsgálat hyporeflexiát jelzett (3. táblázat).

Megbeszélés
Húsz súlyos állapotú Guillain-Barré-szindrómás beteg 
retrospektív vizsgálatát végeztük el. A súlyos állapotú, 
gyors progressziót mutató, fenyegető vagy manifeszt lég
zési elégtelenséggel küzdő betegeknél feltétlenül ajánlott 
a szakszerű és gondos monitorozáson és ápoláson túl oki 
terápiát is végezni. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a 
plazmaferézis (5, 10, 11, 26, 30, 39, 42), illetve az intravé
nás nagydózisú immunglobulin (7, 9,19, 26, 29,40), me
lyek hatékonyságát multicentrikus, nagy betegszámmal 
jellemzett felmérések azonosnak ítélték (27, 31, 32, 35, 
37,47). A két kezelés kombinációját nem találták a mono
terápiánál eredményesebbnek. 1986-tól kezdődően ele
meztük a klinikai adatokat, s bár néhány éve a szteroidot 
nem tartják hatásosnak e kórkép terápiájában, betegeink 
jelentős része szteroidkezelésben is részesült. Ha a beteg-
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1. táblázat: A betegek legfontosabb klinikai adatai

Nem Kor(év) Legfontosabb tünetek Legfontosabb vizsgálati 
eredmények Kezelés

1 . ffi 34 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: axonális túlsúlyú, motoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG

2. nő 57 rekurráló alsó végtagi paraparesis, ENG: szenzoros túlsúlyú kevert 
érzészavar, dyspnoe, incontinentia neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

3. nő 45 avt. túlsúlyú súlyos tetraparesis, 
dysarthria, dysphagia, dyspnoe

ENG: motoros, axonális túlsúlyú 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

4. nő 34 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: demyelinisatiós túlsúlyú, 
motoros neuropátia, lumbalis 
liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG

5. nő 59 rekurráló avt. túlsúlyú 
tetraparesis, areflexia, dyspnoe

ENG: axonális túlsúlyú, motoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid, 
cyclophosphamid

6. nő 44 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar

ENG: demyelinisatiós, motoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

7. ffi 36 ascend, avt-i paraparesis, 
érzészavar, perifériás VII. paresis, 
dysphagia

ENG: demyelinisatiós túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

8. ffi 54 ascendáló tetraplegia, areflexia, 
dyspnoe

ENG: axonális, motoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG, pulzus 
szteroid

9. nő 49 ascend, avt-i paraparesis, 
incontinentia, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: axonális túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG, pulzus 
szteroid

10. nő 57 rekurráló avt. túlsúlyú 
tetraparesis, érzészavar, 
incontinentia, dyspnoe

ENG: axonális, szenzomotoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid, 
cyclophosphamid

11. nő 68 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: demyelinisatiós túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

12. nő 64 ascendáló tetraparesis, 
incontinentia, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: axonális túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG, pulzus 
szteroid, cyclophosphamid

13. nő 43 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dysphagia, dysarthria

ENG: axonális túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG, pulzus 
szteroid, cyclophosphamid

14. nő 56 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: demyelinisatiós túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis

15. ffi 17 ascend, tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, perifériás VII. paresis, 
dysphagia

ENG: axonális túlsúlyú, 
szenzomotoros neuropátia, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis, ÍVIG, 
cyclophosphamid

16. ffi 22 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
dyspnoe

ENG: demyelinisatiós túlsúlyú, 
motoros neuropátia, lumbalis 
liquor: +

plazmaferézis

17. ffi 35 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dyspnoe

ENG: kevert, szenzomotoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

18. nő 45 ascend, tetraparesis, areflexia, 
érzészavar, dysphagia, perifériás 
VII. paresis

ENG: axonális és szenzoros 
túlsúlyú neuropátia, lumbalis 
liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

19. ffi 30 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
perifériás VII. paresis, dyspnoe

ENG: a motoros rostokat érintő 
szegmentális demyelinisatió, 
lumbalis liquor: +

plazmaferézis

20. nő 39 ascendáló tetraparesis, areflexia, 
dyspnoe

ENG: axonális, motoros 
neuropátia, lumbalis liquor: +

plazmaferézis, pulzus szteroid

ENG = elektroneurográfia; ÍVIG = intravénás immunglobulin; lumbalis liquor: + = normális vagy enyhén emelkedett sejtszám mellett a fehérje 
tartalom magas

ség patológiai folyamatát tekintjük ugyanis, figyelem- 
bevéve a gangliozid-ellenes autoantitest mechanizmust, 
valamint a perineurális sejtes infiltrációt, mind a sztero- 
id-, mind a cyclophosphamid-terápia alkalmazása logi
kus megfontolás a betegség kezelésében.

Kevés olyan vizsgálatról beszámoló irodalmi adat, van 
ami hasonló korral és klinikai tünetekkel jellemzett és 
hasonló kezelésben részesülő betegekről számol be, így

az összehasonlítás nehéz. Emellett a retrospektív analízi
sek mindig bizonyos korlátokat szabnak, kisebb beteg
szám esetén megnehezítik a megalapozott következtetések 
levonását. Vizsgált betegeink kétharmadánál a kezelések 
mellett kielégítő, ill. igen jó eredményeket, javulást ta
pasztaltunk. Egyes szerzők közel azonos arányokat kö
zöltek (24,41). A legtöbb irodalmi adattal összevetve (3, 
23, 25, 43, 48) azonban teljes gyógyulást kevesebb eset-
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Módosított Rankin-skála
2. táblázat: Módosított Rankin-skála

0 Tünetmentes.
1 Tünetei vannak, de képes minden megszokott napi 

feladatát végrehajtani.
2 Enyhe korlátozottság: nem képes minden megszokott 

napi feladatát végrehajtani, de saját egyszerűbb dolgait és 
szükségleteit segítség nélkül végzi.

3 Közepes fokú korlátozottság: segítséget igényel, de 
önállóan jár.

4 Közepes-súlyos fokú korlátozottság: nem tud önállóan 
járni és testi szükségleteinek végzéséhez is segítséget 
igényel.

5 Súlyos fokú korlátozottság: ágyban fekvő, incontinens, 
állandó felügyeletre, gondozásra szorul.

6 A súlyos fokú korlátozottság mellet gépi lélegeztetésre 
szorul.

3. táblázat: A betegek megoszlása klinikai állapotuk alapján a 
kezelés e lőtt, ill. azt követően

Módosított Rankin-skála Betegszám 
kezelés előtt

Betegszám 
kezelés után

0 Tünetmentes 0 0
1 Tünetei vannak, de 0 3

képes minden ebből 2 beteg
megszokott napi 
feladatát végrehajtani

panaszmentes

2 Enyhe korlátozottság 0 3
3 Közepes

korlátozottság
1 4

4 Közepes-súlyos fokú 
korlátozottság

1 3

5 Súlyos fokú 
korlátozottság

4 5

6 A súlyos fokú 
korlátozottság mellett 
gépi lélegeztetésre 
szorul

14 1

Elhalálozás 0 1

ben tapasztaltunk, a betegek 85%-ának reziduális tünetei 
maradtak. Ennek egyik oka az lehet, hogy betegeinknek a 
kezelések előtt súlyos klinikai tünetei voltak, míg a fen
tebb említett tanulmányokban egyaránt vizsgáltak rela
tíve jó, ill. súlyos állapotú, fiatal és idős betegeket.

A szteroidterápiára vonatkozóan Hughes és van der 
Meché 1999-ben 6 randomizált vizsgálat eredményét ana
lizálta (20), melynek során nem találta bizonyítottnak a 
kortikoszteroidok hasznosságát a Guillain-Barré-szind- 
róma kezelésében. Az általunk is több beteg kezelésében 
használt iv. metilprednisolon és iv. immunglobulin 
kombinált terápia hatásosságát vizsgáló randomizált ta
nulmány jelenleg is folyamatban van. Noha a plazmacse
re és iv. immunglobulin-terápia együttes alkalmazása az 
irodalom alapján nem hatásosabb, mint külön-külön al
kalmazva, e kérdés további megfontolást igényel. Kér
désként vetődik fel ugyanis, hogy plazmacsere-kezelést 
végezzünk-e és a kezelés során a szubsztitúció fagyasz
tott plazmával (mely vírusra szűrt, de nem inaktivált ké
szítmény) történjen, vagy plazmaferézis-kezelést végez
zünk és az albumin pótlás mellett nagy dózisú iv. 
immunglobulin-terápiát alkalmazzunk (elkerülve így a plaz

ma alkalmazását), mely amellett, hogy vírusinaktivált, a 
patomechanizmusból logikusan adódóan terápiás effek
tussal is bír. Ez utóbbi terápiás megfontolás további pozití
vuma, hogy a plazmaferézis mellett alkalmazott iv. im
munglobulin védelmet nyújt ezen kritikus állapotban lévő 
betegek infektív szövődményeivel szemben. A kérdés meg
válaszolására prospektiv, randomizált és hosszú távú kö
vetéses vizsgálat lenne indokolt.
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Konduktorszűrés indirekt géndiagnosztika alkalmazásával 
B haemophiliában
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A szerzők az indirekt géndiagnosztika gyakorlati alkal
mazása során nyert eredményeikről és tapasztalataikról 
számolnak be haemophilia B betegségben. 22 beteg, va
lamint közülük 14 esetében a hozzátartozó női család
tagok konduktorszűrését végezték el négyféle polimeráz 
láncreakción alapuló restrikciós fragmentumhosszúság- 
polimorfizmus vizsgálatának kombinált alkalmazásával. 
A IX-es faktor génjéhez kapcsolódóan 3 intra- és 1 extra- 
génikus polimorfizmust analizáltak. A polimeráz láncre
akciók során az Xmnl, Hhal, Taql polimorfizmusok eseté
ben az ismert restrikciós endonukleáz hasítási helyet, 
Ddel polimorfizmus esetén egy 50 bp inszertet pozitív 
alléi jelenlétében tartalmazandó DNS-szakaszt amplifi- 
káltak. Az így kapott terméket a megfelelő enzimmel tör
ténő emésztést követően agarózgélen detektálták ethi- 
dium-bromid jelölés segítségével. A polimorfizmusok 
kombinált analízise 20 kérdéses leánygyermek vizsgálata 
során 15 esetben bizonyult informatívnak (75%), mely 
esetekben a hordozóságról nyilatkozni lehetett. Ered
ménytelenséget 3 esetben a szülői vérminták hiánya 
okozott, míg 2 esetben egyik vizsgált polimorfizmus sem 
volt informatív. Az eredményekből heterozigótasági arányt, 
gén- és haplotípus-frekvenciát számoltak és az irodalmi 
adatokkal összehasonlították. Tapasztalataik alapján az 
indirekt géndiagnosztika megfelelő számú, jól megvá
lasztott marker-vizsgálatának kombinált alkalmazásával 
az esetek 80-90%-ában biztos diagnózist tehet lehető
vé. Egyszerű, gyors módszer a konduktorok szűrésére, 
mely alapját képezheti a későbbi praenatalis diagnoszti
kának.

Kulcsszavak: haemophilia B, konduktorszűrés, restrikciós frag- 
mentumhosszúság-polimorfizmus

A B haemophilia X kromoszómához kötötten öröklődő 
megbetegedés, melyet a IX-es véralvadási faktor defi- 
cienciája okoz. Magyarországon a regiszter legutolsó ada
tai szerint 179 beteget érint. A haemophiliás megbetege
dések prevalenciája a legtöbb európai populációban 
13-18/100 000 (Rosendaal, 1991), melyen belül az A és B 
haemophilia egymáshoz viszonyította aránya 4:1 (7). A 
klinikai tünetek súlyossága a IX-es faktor koaguláns ak
tivitásától függ. Annak ellenére, hogy a modern faktor
pótlás a betegség prognózisát jelentősen javította, a

Carrier screening by the application of indirect ge
nomic diagnosis in Haemophilia B. The authors report 
the first data having applied the indirect genomic diag
nosis in carrier screening in Hungary. 22 patients with 
haemophilia B and female familymembers of 14 out of 
them were examined by PCR based restriction fragment 
length polymorphism analysis. The combined use of 3 
intra- and 1 extragenic polymorphisms have been exami
ned at the same population. DNA fragments, containing 
the single nucleotide change polymorphic site (Xmnl, 
Hhal, Taql), or the 50 bp insertion/deletion element 
(Dde) were amplified. The products were digested by the 
appropriate restriction digestion enzyme and were de
tected on agarose gel following ethidium-bromide stain
ing. 20 siblings were interested in the determination of 
their carrier-state. 15 (75%) of them could get definite 
diagnosis. The carrier-state was established in 7 cases, 
excluded in 8 subjects. For the remaining 5 participants 
studied, the absence of the parental DNA sample caused 
uncertainty, while in 2 cases (10%) none of the analyzed 
RFLP was informative. The heterozygosity rate, the gene 
and haplotype frequency were also recorded and com
pared with the international data. The indirect methods 
have proved to be sufficient and well suitable for routine 
carrier testing. The results provide the basis of the subse
quent prenatal diagnosis.

Key words: haemophilia B, carrier screening, restriction frag
ment length polymorphism

haemophilia napjainkban is sok problémát felvető beteg
ség. Az érintett családok igénylik a konduktorszűrést, 
mely a betegséget hordozó leánygyermekek esetében 
alapját képezi a későbbiekben igénybe vehető praenata
lis diagnosztikának (8).

A DNS genotipizálásával új távlatok nyíltak meg a 
haemophiliás betegek családtervezésében. A restrikciós 
fragmentumhosszúság-polimorfizmusokat (RFLP) kap
csolt markerként lehet használni a kóros vagy egészséges 
gén öröklődésének meghatározására, így teoretikusan
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99%-os pontossággal alkalmas a hordozó status megjelölé
sére. Az utóbbi években elterjedt a polimeráz láncreakción 
alapuló RFLP vizsgálatok alkalmazása. Ezen technikák je
lentősen megrövidítik a genetikai diagnózis nyeréséhez 
szükséges időt, kis mennyiségű DNS-t igényelnek, ami 
fontos szempont a praenatalis diagnosztikában.

A IX-es faktor génje az X kromoszóma hosszú karján 
helyezkedik el (Xq27.1), szekvenciája 1985 óta ismert (3). 
A mintegy 34 kb hosszúságú nukleotidszekvencia 4%-a 
kódol proteint 8 különálló exonban lokalizáltam

Az indirekt géndiagnosztika a betegségért felelős mutá
ció direkt kimutatásával ellentétben, a betegséggel kap
csoltan öröklődő intra-, vagy intergén polimorf marke
reket vizsgálva teszi lehetővé a kóros gént hordozó X 
kromoszóma megkülönböztetését az egészségestől. B hae
mophilia esetében a legismertebb polimorf markerek a 
Ddel, XmnI, Taql (4), Hhal (11), Msei (10) RFLP lókuszok, 
illetve néhány dinukleotid-polimorfizmus (4, 9), melyek 
előfordulásukban nagy etnikai variációkat mutatnak. Bár
mely polimorfizmusnak egy adott populációban előforduló 
allélfrekvenciája meghatározza a genetikai diagnosztiká
ban való hasznosíthatóságát. Egy diallélikus polimorfizmus 
sem lehet 50%-nál informatívabb a vizsgált nők eseté
ben, ezért kombinációjuk szükséges, mely proporcioná
lisán növeli a találati biztonság arányát. A fehér bőrű po
pulációban a legnagyobb heterozigótasági arányt a Taql 
(43-45%), XmnI (37-41%), Ddel (36%), Hhal (48-50%), 
Mspl (32-36%), Mse (44%) polimorfizmusok mutatnak 
(3, 4), melyek mindegyike polimeráz láncreakción ala
puló technikával is detektálható (6).

Az Msei, Hhal és Ddel polimorfizmusok kombinált 
vizsgálata például a heterozigótasági arányt 81% fölé emeli, 
az összes említett marker együttes alkalmazása pedig 
90% felett informatív (4).

Közleményünkben a Taql, Hhal, Ddel és XmnI poli
m orf markerek kombinált vizsgálatának eredményeiről 
számolunk be 14 B haemophilia betegségben érintett 
család szűrése kapcsán. Az általunk vizsgált markerek 
közül 3 intragenikus, 1 pedig extragenikus elhelyezkedé
sű. Egymáshoz viszonyított helyzetüket, valamint a IX-es 
faktor génjének exonjait és intronjait mutatja az 1. ábra.

Beteganyag és módszer
Mintavétel. A vizsgálatokhoz országosan több haemophilia- 
centrum által gondozott betegek és családtagjaik kerültek behí
vásra, amennyiben előzetes felvilágosítást követően igényt tar
tottak a konduktorszűrésre. A megkérdezett családok 30%-a 
kívánt részt venni a tanulmányban, amely elsősorban a súlyosan 
faktordeficiens és ebből kifolyólag rendszeres orvoskontaktust 
igénylő betegeket érdekelte. Cubitalis vénából nyert vénás vért 
K3-EDTA-val antikoaguláltuk, majd további feldolgozásig -20 
°C-on tároltuk. A fagyasztott vérmintákat a PTE Biokémiai in
tézetében dolgoztuk fel.

A módszer elve. A Taql, XmnI és Hhal polimorfizmusok 
restrikciós endonukleáz hasítási helyét érintő bázisvariáción 
alapulnak. Megfelelő oligopárral amplifikáljuk a kérdéses bá
zisvariációt tartalmazandó DNS-szakaszt, majd a megfelelő en
zimmel emésztjük a terméket. Amennyiben a kierősített DNS- 
szakasz tartalmazza a hasítási helyet (pozitív alléi), az emész
tést követően különböző hosszúságú fragmentumokat kapunk. 
Negatív alléi esetén nincs emésztés. Heterozigóta nőknél mind 
az emésztett, mind pedig az emésztetlen termék detektálható.

A Dde polimorfizmus a gén I. intronjában egy 50 bázis- 
párnyi inszert jelenlétén vagy delécióján alapul, ezért PCR 
amplifikálás után 380 vagy 330 bázispárnyi terméket kapunk, 
heterozigótáknál mindkettőt (2. ábra).

2 . ábra: Dde polim orfizm us analízise 
Az amplifikált DNS-fragmentumot agarózgélen vizualizáltuk. 
Balról jobbra két homozigóta (+;+), egy heterozigóta (+;-) és 
egy homozigóta (+;+) női alany, majd a méretmarker 
(kb)látható

1. á b ra : A IX-es faktor gén sem atikus vázlata  feltüntetve a 
vizsgált polimorfizmusok lokalizációját

Műszerek. Techne PCR készülék (Techne Cambridge LTD.), 
horizontális elektroforézis készülék (Fischer mini submarine).

Alkalmazott reagensek. Oligok - Great American Gene 
Company, Taq DNS-polimeráz -  West Kft., Hhal (Hin 61)- 
Fermentas, Taql-Fermentas, XmnI (Asp 700)-Boehringer 
Mannheim, Thermo DNA poly lOx reaction buffer, dNTP mix, 
MgCI2-MBI Fermentas, Phenol, agarose-Sigma.

Módszer
Izolálás. Egyénenként 400 pl vérmintából fenolos módszerrel 
4-5 pg DNS-t nyertünk.

Amplifikálás. Standard módszerek (Reiss, 1990; Whinship, 
1989; Bowen és mtsai, 1991) alapján jártunk el. Minden PCR 
amplifikáláshoz 50 pl végtérfogatban 40 ng DNS-t, 1,5 mM 
MgCI2-t, 0,2 mM dNTP-t, 10 pl lOx reakciópuffert (Thermo 
DNA poly 50 nM Tris-HCI, pH:8,0), 50 pM oligot, 1 IU Taq 
polimerázt használtunk. A reakcióelegyen az alábbi ciklusokat 
hajtottuk végre: Dde és XmnI esetén 95 °C 5 min, 55 °C 40 sec, 
72 °C 30 sec 60x, Hhal és Taql esetén 95 °C 5 min, 50 °C 40 sec, 
72 °C 40 sec 40x.
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Emésztés
Az amplifikátumok 10-10 pl-ét emésztettük XmnI és Hhal en
zimekkel 37 °C-on 60 percig, T aql enzimmel 65 °C-on 60 percig. 
A reakcióelegy minden esetben 10 pl amplifikátumot, 1 pl enzi
met, 5 pl desztillált vizet és 2 pl lOx reakciópuffert tartalmazott.

Detektálás
A termékeket ethidium-bromiddal megfestett 2% töménységű 
agarózgélen futtattuk, majd UV-fényben detektáltuk.

Eredmények
54 egyént vizsgáltunk meg, melyből a betegek száma 22 
volt. Összesen 14 beteg családtagjai tartottak igényt a 
vizsgálatra, közöttük a szűrni kívánt lánytestvérek szá
ma 20 volt. Az 1. táblázat összefoglalja a IX-es faktor gén 
általunk analizált polimorfizmusainak allélfrekvenciáját 
a vizsgált populációban.

1. tá b lá z a t:  A IX-es faktor gén  DNS-polimorfizmusának 
gyakorisága

Allélfrekvencia Heterozigótaság
RFLP Lokalizáció kromoszómaszám kalkulált

p(+):q(-) 2pq/megfigyelt

Taql Intron 4 84,0,47:0,53 0,49/0,31 (0,45)
Hhal 3’ flanking 84,0,33:0,67 0,44/0,26 (0,48)
Ddel Intro 1 84,0,78:0,22 0,34/0,32 (0,36)
XmnI Intro 3 84,0,20:0,80 0,32/0,28(0,41)
Zárójelben az irodalmi adatok az európai populációra vonatkozóan (4)

Az XmnI és Hhal polimorfizmusok esetében a vártnál 
jelentősen alacsonyabb heterozigótasági arányt észlel
tünk. Az eltérés egyik magyarázata, hogy a tanulmány
ban résztvevő 22 betegből 14-nek vizsgáltuk női család
tagjait. Ezen haplotípusok mintegy 63%-ban (33/52) a 
negatív alléit hordozták, mely eltolta a genotípus-frek
venciát. A fennmaradó 8 betegből 4-nél azonban pozitív 
Hhal lókuszt találtunk, de a családtagok nem voltak ér
dekeltek a vizsgálatban.

g—  5°kb

■—  250kb 

—  427kb

3. á b ra : Dde polim orfizm us-vizsgálat e redm énye 4 
b e teg  m intáján
Balról jobbra egy súlyos beteg, akinél parciális géndeléció 
merült fel, majd 3 másik beteg, akiknél a szokványos 330kb 
hosszúságú termék jelentkezik

Érdekességként szóba jöhet még a magyarság eltérő 
eredete. Ázsiai etnikai csoportok analízise során a Hha és 
Xmn polimorfizmusok szintén ritkábbnak adódtak (2).

A lánytestvérek közül a konduktor statusra vonatko
zó biztos diagnózist 15 esetben (75%) tudtunk megálla
pítani, melyből 7 esetben a hordozóság igazolódott, 8 
esetben pedig kizárható volt. A fennmaradó 25% eseté
ben eredményeink alapján biztonsággal nyilatkozni nem 
lehetett.

Egy klinikailag súlyos haemophiliás gyermek DNS- 
vizsgálata során XmnI és Taql amplifikálással erősítést 
nem kaptunk, míg Dde és Hhal markerekkel kisméretű, 
a továbbiakban nem emészthető fragmentumok jelentek 
meg, ami a 3. és 4. intront magában foglaló nagyobb mé
retű parciális géndelécióra utal. A 3. ábra a Dde polimor
fizmus-vizsgálat eredményét mutatja.

Megbeszélés
Napjainkban a genetikai diagnosztika új távlatokat nyit 
meg az örökletes vérzékenységek szemléletében. Egy B 
haemophiliában érintett család leánygyermekének ismert 
konduktorsága esetén a genetikai tanácsadás és praenatalis 
diagnosztika lehetőséget nyújt az egészséges gyermekek 
tervezésére. A hordozói status megállapítása vagy kizá
rása célszerű fiatalabb korban, amikor a szülői vérminták 
is nagyobb valószínűséggel állnak rendelkezésre. Egyet
len vérvétel segítségével gyorsan, olcsón elérhető a család 
lánygyermekeinek szűrése az indirekt genetikai módszerek
kel, valamint annak megállapítása, hogy hordozó gyermek 
esetén, mely markerek informatívak s ezáltal célirányo
san használhatóak a későbbi praenatalis diagnosztiká
ban, amikor kevés idő áll rendelkezésre. Ezen meggon
dolásokból megkezdtük a B haemophiliás betegek és 
családtagjaik szűrő jellegű vizsgálatát négyféle, irodalmi 
adatok alapján a fehér bőrű populációban nagy pozitív 
allélfrekvenciát mutató RFLP-vizsgálat kom binált alkal
mazásával.

Eredményeink alapján a leginformatívabbnak a Taql 
és Dde-markerek bizonyultak. A legalacsonyabb pozitív 
allélfrekvencia az XmnI és Hhal polimorf markerekkel 
adódott, mely az irodalmi adatokkal összevetve a vártnál 
jelentősen alacsonyabb heterozigótasági arányt eredmé
nyezett. Az előzőekben ismertetett RFLP-k kombinált al
kalmazása 75%-ban tette lehetővé a hordozóságra vo
natkozó genetikai diagnózis felállítását, a kérdéses 20 
lánytestvérből 15 esetében biztos diagnózist adtunk. A 
fennmaradó esetek közül 2 alkalommal az anyai X kro
moszómák markerképe mind a 4, általunk vizsgált poli
morfizmusra vonatkozóan megegyezett, így a kóros gént 
tartalmazó X kromoszóma elkülönítése nem  volt lehet
séges. Ezen 10% esetében az általunk analizált polimorf 
markerek egyike sem volt informatív. További 2 leány
testvérnél a diagnózis felállítását a szülői vérminták hiá
nya korlátozta, míg 1 esetben ismeretlen apa lehetősége 
merült fel az eredmények ellentmondásossága miatt.

Tapasztalataink alapján az informativitás további nö
velése elérhető lenne a jelen tanulmányban nem  vizsgált, 
de irodalmi adatok alapján várhatóan magas allélfrek- 
venciával előforduló egyéb markerek analízisének kom
binációjával, mint például Msei (9) az alacsony infor- 
mativitást adó XmnI helyett. Ezzel a kiegészítéssel a jövőre
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nézve tervezzük további családok bevonásával a magyar 
populációra reprezentatív adatok nyerését. Korai élet
korban elvégzett vizsgálat esetén a családtagok DNS- 
m intáinak elérésére nagyobb az esély, mely ugyancsak 
növelné a szűrés effektivitását.

Jelen dolgozatban az első magyarországi próbálkozás 
eredményeit mutattuk be nagyobb létszámú beteganya
gon PCR-technikán alapuló indirekt genetikai diagnosz
tikában B haemophiliás családok konduktorszűrése esetén.

A munka az OTKA (T026428) kutatási támogatásával készült.
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(Kecskés Marianna dr., Pécs, Ifjúság út 13. 7624)

SPRINGER TUDOMÁNYOS KIADÓ KÖNYVAJÁNLATA

T im m is-B reck er:  Kardiológiai vizsgálatok képes atlasza
A kardiológiai diagnózis ma is elsősorban a gondos kórelőzményen és fizikai vizsgálaton, tehát klinikumon alap
szik. Emellett számos noninvazív és invazív, nagy információtartalmú vizsgálat áll rendelkezésre, amelyek végülis 
megerősítik a kórismerét és segítségükkel megtervezhető a legoptimálisabb kezelés. Timmis és Brecker „Kardioló
giai vizsgálatok képes atlasza” című könyve több m int 600, kiváló minőségű képsorozatán keresztül mutatja be a 
klinikumban kiterjedten alkalmazott vizsgáló-eljárásokat, és ezek értékét-értékelését adja sokféle gyakori és rit
kább szívbetegségben. Mindezt nagyon röviden és érthető formában teszi. Képanyaga a hagyományos röntgen, 
EKG, ECHO és angiographis vizsgálatok mellett a legújabb technikákat is megismerteti, így egyebek mellett bemu
tatja az MR, a transoesophagealis és intravascularis ECHO-vizsgálatokat, továbbá ízelítőt ad néhány gyógyító eljá
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 klinikai adatokat is 
tartalmaz. Az egész könyv szép és tanulságos képeskönyv, amely a legtöbb orvos érdeklődésére számot tarthat, or
vostanhallgatók is haszonnal forgathatják. Nagy nemzetközi sikert aratott és számos nyelvre lefordították, méltán 
várható a hazai elismerése is.
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Ismét a paracetamolról

H a z a i E s z te r 1, M o n o s to r y  K a ta lin  d r .1, B a k o s  Á g n e s  d r .2, Z a ch er  G á b o r  d r .2 é s  V e r e c z k e y  L á s z ló  d r .1

Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Kémiai Kutatóközpont, Farmakobiokémiai Osztály 
(igazgató: Pálinkás Gábor dr.)1
Péterfy Sándor utcai Kórház Erzsébet Kórháza, Budapest, Sürgősségi Belgyógyászati és Klinikai Toxikológiai Osztály 
(osztályvezető főorvos: Kárteszi Mihály dr.)2

A szerzők a paracetamol (acetaminophen) okozta máj- 
toxicitás mechanizmusát és a mérgezettek terápiáját te
kintik át. A paracetamol széles körben alkalmazott, vény 
nélkül is kapható láz- és fájdalomcsillapító. Terápiás dó
zisban biztonságosnak tekinthető, azonban az elmúlt 
évek során a túladagolásból vagy a gondatlan alkalma
zásból fakadó mérgezéses esetek száma megnöveke
dett. A hepatotoxicitásért a paracetamol egyik meta- 
bolitja, az N-acetil-p-benzokinonimin felelős. Ma még 
nem rendelkezünk hatékony terápiás stratégiával a para
cetamol okozta májkárosodások kezelésére; a mérgezettek 
kezelése során a tápcsatorna-dekontaminációt, N-ace- 
tilcisztein antidotum adagolását és az elimináció fokozá
sát tartalmazó protokollt alkalmazzák. Súlyos májkáro
sodás és idegrendszeri szimptómák esetén azonban szóba 
jöhet a nekrotikus máj eltávolítása és a májtranszplan
táció is.

Kulcsszavak: paracetamol-túladagolás, hepatotoxicitás, N-acetil-p- 
benzokinonimin

A paracetamol (4’-hidroxi-acetanilid, acetaminophen) év
tizedek óta széles körben használt, vény nélkül is kapható 
láz- és fájdalomcsillapító. Megfelelően alkalmazva biz
tonságos, terápiás dózisban kevés mellékhatást mutat, 
azonban túladagolása az egyik leggyakoribb oka a gyógy
szeres májkárosodásoknak és a fulmináns májelégtelen
ségeknek, amelyek gyakran halálos kimenetelűek (3,10, 
14, 30, 32, 37, 47, 50). Magyarországon az első paraceta- 
mol-tartalmú készítményt, a Scutamil-C-t (EGIS Gyógy
szergyár Rt., Budapest) 1967-ben, majd a Rubophent 
(Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., 
Budapest) 1989-ben törzskönyvezték (az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet adatai). Felhasználása hazánk
ban is folyamatosan növekszik (1. ábra), különösen 1996 
óta a médiában történő szabad reklámozásnak köszön
hetően. A mérgezéses esetek, főként a könnyű hozzáfér
hetőség miatt Magyarországon is egyre szaporodnak, a 
Péterfy Sándor utcai Kórház adatai szerint évente 30-50 
paracetamol okozta gyógyszermérgezés fordul elő. Kü
lönösen tanulságos annak a férfinak az esete, aki pana
szaival 24 órán belül először a háziorvosához, később a 
patikához, végül az éjszakai ügyelethez fordult, majd ezek 
tanácsára mindháromszor paracetamol-tartalmú készít
ményt szedett (3x1 g). Szerencsére a paracetamol kivál
totta májkárosodásból a beteg maradéktalanul gyógyult. 
A véletlen túladagolás mellett gyógyszeres öngyilkossági 
kísérletek gyakori eszköze elsősorban a fiatalok, azon 
belül is a nők körében (13). A „sikeres” suicid-esetek hát

About hepatotoxicity of paracetamol overdose. The
mechanism of hepatotoxicity caused by paracetamol 
(acetaminophen) overdose and the treatment of patients 
is reviewed. Paracetamol is widely used over-the-counter 
drug with analgesic and antipyretic properties. Although 
it is considered to be safe at therapeutic doses, the incidence 
of hepatotoxicity caused by overdose or inadvertent appli
cation has been increasing lately. N-acetyl-p-benzoquino- 
nimine, one of the metabolites formed from paracetamol 
is responsible for the hepatotoxicity. Until now there is no 
complete therapeutic strategy for the effective treatment 
of hepatotoxicity caused by paracetamol. Gut decontami
nation, N-acetylcystein antidote administration and en
hancement of elimination is used for the management of 
paracetamol overdose. Those with severe hepatotoxicity 
and neurological symptomes can benefit from removal of 
necrotic liver and undergo transplantation.

Key words: paracetamol overdose, hepatotoxicity, N-acetyl-p- 
benzoquinonimine

terében meglehetősen eltérő paracetamol-dózis állhat. A 
magyarországi esetleírások tanulmányozása során találkoz
hattunk 9 g és 45 g okozta halálos kimenetelű kísérletekkel is.

Az irodalomban azonban egyre többször találkozunk 
olyan esetleírásokkal, ahol a paracetamol-kezelés bizo
nyos körülmények között (tuberculosis m iatt alkalma
zott izoniazid-kezelés, alkoholizmus vagy rossz táplált- 
sági állapot miatt) a terápiás alkalmazás mellett is súlyos 
következményekkel járt (4,12,17,21, 36,48). Szerencsés 
véget ért egy 37 éves nőbeteg esete, akit szubakut máj
elégtelenséggel szállítottak a Szent László Kórházba ez év 
elején. Korábban lázcsillapításul terápiás dózisban két 
héten keresztül kapott paracetamolt, majd ezt követően 
amoxycillin (Augmentin)-kezelésben részesült (szintén 
terápiás dózisban). Mivel a máj nem m utatott regenerá
ciós készséget, májtranszplantációra volt szükség. A be
teg azóta felépült és elhagyta a Transzplantációs Klinikát.

A paracetamol-mérgezés klinikai 
jellemzői
Kockázatbecslés akut mérgezés esetén 
Ma elfogadott toxikus dózis felnőttek esetén 7,5 g-nál 
(250 mg/kg, illetve gyerekeknél 150 mg/kg-nál magasabb 
dózis (2, 47, 50). A paracetamol-mérgezés korai idősza
kában (az első 24 órában) gasztrointesztinális tünetek je
lentkeznek: étvágytalanság, hányinger, hányás, hastáji
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1. ábra: Paracetamolfogyasztás-változása hazánkban 2. ábra: A paracetamol hepatotoxicitásának megítélése

fájdalom, izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet, 
amelyek általában enyhülnek a 24-72. órára. Azonban 
ebben a második szakaszban is megmarad a hastáji fáj
dalom (a has jobb felső negyedében), amelyhez csatla
koznak a kezdeti májtoxicitás tünetei: emelkedett 
szérumbilirubin- és transzamináz-szint (GOT, GPT akár 
100-szoros emelkedése), megnövekedett protrombinidő, 
valamint az artériás pH csökkenése (pH < 7,3) és a 
hypoglykaemia (13,43). A 72. óra után a toxicitástól füg
gő súlyosságú tünetek várhatók: fulmináns májelégte
lenség, encephalopathia, esetleg kóma. Igen súlyos eset
ben a 3-5. nap táján bekövetkezhet a halál. Azoknál a 
mérgezetteknél, akik túljutnak ezen a harmadik szaka
szon, a klinikai tünetek enyhülnek, a szérum-transz- 
aminázok szintje normalizálódik és szerencsés esetben 
nem alakul ki krónikus májdiszfunkció (47).

A paracetamol-mérgezés korai felismerése rendkívül 
fontos a halálesetek elkerülésében. Mivel a paracetamol- 
mérgezés kezdeti tünetei általánosak (nem specifikusak) 
és emiatt nehezen felismerhetők, a mérgezett aktuális ál
lapotának legbiztosabb meghatározása a paracetamol- 
vérszint alapján történik. A Rumack-Matthew nom o
gram néven elterjedt koncentráció-idő görbe alapján be
csülhető a májkárosodás kialakulásának valószínűsége 
és meghatározható a szükséges terápia. A gyógyszer be
vétele után 4 órával mérhető 200 mg/1, illetve 15 órával 
kapott 30 mg/1 paracetamol-vérszint által meghatározott 
egyenes alapján felmérhető a toxicitási kockázat mértéke 
(2. ábra, szaggatott vonal). Ezt a nomogramot használják 
m a is Nagy-Britanniában, míg Kanadában és az Egyesült 
Államokban a nagyobb érzékenység végett 25%-kal 
csökkentették a toxicitási kockázatot, valamint a kezelést 
meghatározó görbe lefutási magasságát (2. ábra, folya
matos vonal). A görbe alapján, következtetni lehet arra, 
hogy a májkárosodást jelző szérum-transzaminázszint 
(glutamát oxálacetát transzamináz [GOT], ill. glutamát 
piruvát transzamináz [GPT]) meghaladja-e az 1000 
U/l-t. A nomogram nem ad közvetlen becslést a túlélési 
esélyekre, de segítséget nyújt a kezelés tervezésében (47).

Amennyiben a beteg paracetamol-vérszintje a bevé
teltől számított 4 óra múlva a Rumack-Matthew nomo
gram 150-es görbéje (folyamatos vonal) felett van, a máj
károsodás kockázata igen magas és a terápia azonnali 
megkezdése létfontosságú. Ha a 4. órában mért paraceta- 
mol-koncentráció az egyenes alatt található, akkor 6 órá

val később ismételten meg kell mérni a vérszintet, amely 
eldönti a kezelés szükségességét. A módszer azonban egy 
az egyben nem alkalmazható a következő esetekben:

-  májműködési zavarokban szenvedő betegeknél, pél
dául alkoholistáknál;

-  alultáplált egyéneknél, illetve krónikus betegség mi
att fennálló, általánosan gyenge állapotú betegeknél;

-  egyes gyógyszerek egyidejű adása esetén (például 
isoniazid).

A toxicitás mechanizmusa
A paracetamol felszívódása terápiás dózisban teljes és gyors. 
Biológiai hasznosíthatósága 75%, fehérjekötődése 30-50%-os, 
a csúcskoncentráció 0,5-2 óra között mérhető, a plazma felezé
si idő 1,5-2,5 óra, míg a plazma clearance értéke 400 ml/perc (2).

A paracetamol terápiás adagolása esetén kb. 96%-ban a 
májban metabolizálódik, 4%-a változatlan formában a vizelettel 
ürül (2). A metabolizmus fő útja az UDP-glükuronil-transz- 
feráz (kb. 60%) és szulfotranszferáz (kb. 30%) enzimeken ke
resztül valósul meg. Az így képződő paracetamol-glükuronid 
és paracetamol-szulfát konjugátumok elsősorban a vizelettel és 
kis mennyiségben az epével (paracetamol-glükuronid) ürül
nek (2). További 4-5% a máj citokróm P450 enzimrendszeren 
keresztül alakul át 3-hidroxi-paracetamollá, illetve a reaktív 
N-acetil-para-benzokinoniminné (NAPQI) (8, 9, 34, 40). Terá
piás dózisban csak nyomnyi mennyiségű NAPQI képződik, 
amely a sejtekben jelenlevő redukált glutation hatására vagy 
paracetamollá redukálódik, vagy glutationnal konjugálódva 3-glu- 
tation-S-ü-paracetamolt képez (2). A 3-hidroxi-paracetamol szin
tén glutationnal való konjugáció után ürül (2,8) (3. ábra).

A paracetamol túladagolása esetén az UDP-glükuronil- és 
szulfotranszferáz enzimek működéséhez szükséges anyagok 
(UDP-glükuronsav, foszfoadenozil-foszfoszulfát) elfogynak és 
a metabolizmus egyre inkább a citokróm P450 enzimrendszer 
irányába terelődik (2,38). Mivel a sejtek glutationkészlete is vé
ges, a termelődő oxidált metabolitok (NAPQI, 3-hidroxi-para
cetamol) felhalmozódnak a sejtben. A paracetamol túladagolás 
esetén fellépő toxikus hatásért a reaktív NAPQI a felelős (2, 9, 
34, 40). A NAPQI, toxicitásának oka elsősorban az, hogy a fe
hérjék ciszteinjének SH-csoportjához kovalensen kötődik, fe- 
hérjeadduktot képez (2,15,16, 19,28). Megjegyeznénk, hogy a 
cisztein mellett kismértékben a lizin és hisztidin aminosavak- 
hoz is képes kapcsolódni (2). Ennek következtében a fehérjék 
működésképtelenné válnak, ami a májsejt pusztulásához vezet, 
végül súlyos májnekrózis alakulhat ki. Párhuzamosan renalis 
tubularis nekrózis is bekövetkezhet, de a vesetoxicitás mecha
nizmusa kevésbé tisztázott (2). Magas, de még terápiás dózisú 
paracetamol hosszú távú alkalmazása esetén a krónikus vese
károsodás kockázata megnő (2,18).
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Gyermekek esetén ritkábban fordul elő paracetamol-mér- 
gezés. A gyermekek szervezetében a paracetamol elsősorban a 
szulfotranszferáz enzimeken keresztül metabolizálódik. Felté
telezhető, hogy a gyermekeknél a májsejtek glutationkészlete is 
gyorsabban regenerálódik paracetamol-túladagolás esetén (47).

Paracetamol-mérgezés esetén 
használatos kezelés
Tápcsatorna-dekontamináció
A tápcsatornából történő további felszívódás megakadályo
zása érdekében korábban ipecacuanaval végzett hányta- 
tást ma már nem alkalmazzák, inkább gyomormosás 
használatos a mérgezés korai stádiumában. A tápcsatorna 
további dekontaminációját szolgálja az aktív szén adago
lása. Underhill és munkatársai egy vizsgálatban összeha
sonlították az ipecacuanaval végzett hánytatás, illetve 
gyomormosás és az aktív szén adagolásának hatását pa
racetamol-mérgezés esetén (45). A vizsgálatok eredmé
nye azt mutatta, hogy az aktív szén használata 52,2%-kal 
csökkentette a paracetamol vérplazmában mért koncent
rációját, míg az ipecacuana használata vagy gyomormo
sás esetén ez az érték 40,7% és 39,3% volt. De az aktív

szén alkalmazásának is csak a bevételtől szám ított egy 
órán belül van értelme. Gyomormosás legfeljebb akkor 
javallott, ha a beteg igen nagy (halálos) mennyiséget vett 
be és a gyógyszer bevétele után 1 órán belül elvégezhető. 
A 4. órán túl a gastricus dekontaminációs eljárásoknak 
azonban már nincs értelme (47).

N-acetilcisztein
A paracetamol legfontosabb antidotuma az N-acetilcisz- 
tein (2,5,20). Egyrészt a sejt glutationkészletének pótlá
sát segíti elő, így a túladagolás során nagy mennyiségben 
képződő NAPQI inaktiválását végzi. Az N-acetilcisztein- 
ből a májsejtben cisztein képződik, amely glutaminsawal 
és glicinnel kapcsolódva hozza létre a glutationt. Ugyan
akkor az N-acetilcisztein prekurzora a foszfo-adenozil- 
foszfoszulfátnak is, amely a még át nem alakult para
cetamol szulfát-konjugációjához szükséges. Ezek mellett 
az N-acetilcisztein tiolcsoportja közvetlenül is kapcso
lódhat a képződött N-acetil-p-benzokinoniminhez (20).

Kanadában és Nagy-Britanniában 20 órán át 300 mg/kg 
iv. dózisban kapják a betegek az N-acetilciszteint, míg az 
Egyesült Államokban az alkalmazott dózis 1330 mg/kg 
p.o. 72 órán át. Egyes szerzők úgy gondolják, hogy az 
N-acetilciszteint a paracetamol bevételétől számított 15 
órán belül lehet csak hatékonyan alkalmazni, de a ta
pasztalatok azt mutatják, hogy még 24 órán belül is lehet 
hatást elérni (20, 47).

Több szerző (7, 11, 29, 41) megkérdőjelezte az N-acetil- 
cisztein és az aktív szén együttadásának a hasznosságát. (Meg
jegyzendő, hogy van olyan vélemény is, amely pont ezen vizsgá
latok érvényességét kérdőjelezi meg [42].) Mivel az aktív szén 
fizikaüag köti a molekulákat, az N-acetilcisztein együttes orális 
adagolásával csökkenhet a hatás. In vivo és in vitro kísérletekkel 
bebizonyították, hogy az N-acetilcisztein csak 10-50%-ban kö
tődik az aktív szénhez, míg ez az arány 50-90% paracetamol 
esetén (24). Ugyanakkor az aktív szén egyidejű alkalmazása 
csökkenti az acetilcisztein felszívódását (47), amely esetlege
sen kivédhető magasabb (40%-kal) dózisú acetilcisztein ada
golásával, vagy a kezelési protokoll módosításával, miszerint 
az aktív szén beadása után kétórás különbséggel kerüljön sor 
az N-acetilciszteinnel történő kezelésre. Ez utóbbi azonban 
nem biztos, hogy célra vezető, mivel a terápia során lényeges 
szempont, hogy az N-acetilciszteint minél hamarabb meg
kapja a beteg.

A fentieket megfontolva Magyarországon intravéná
sán juttatják be az N-acetilciszteint a következő proto
koll szerint: az első 15 perc során 150 mg/kg-ot (200 ml 
5%-os dextrózban), majd 4 órán belül 50 mg/kg-ot (500 
ml 5%-os dextrózban), végül a következő 16 óra alatt 100 
mg/kg-ot (2000 ml 5%-os dextrózban) adagolnak. Az 
orális N-acetilcisztein-kezeléssel szemben az intravénás 
terápia előnyei között említhető, hogy kisebb mennyiség 
szükséges, az aktív szén nem befolyásolja az abszorpció
ját és eszméletlen, vagy hányó betegeknél is alkalmazható.

Cimetidin
A paracetamol toxikus metabolitja, az N-acetil-p-ben- 
zokinonimin (NAPQI) a citokróm P450 enzimrendsze
ren keresztül keletkezik (2, 8). A citokróm P450 géncsa
ládba rendkívül heterogén, eltérő, ugyanakkor átfedő 
szubsztrátspecifitással rendelkező enzimek tartoznak. Az 
enzimek átfedő szubsztrátspecifitásának köszönhetően 
egy metabolit képződésének hátterében több enzim is 
állhat (27). A NAPQI képződésében bizonyítottan szere
pe van CYP1A2, a CYP2A6, CYP2E1 és a CYP3A4 enzi
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meknek (2, 8, 22, 31, 49). Ezen enzimek közül terápiás 
dózisban a CYP3A4, míg túladagolás esetén a CYP2E1 és 
CYP1A2 enzimeknek van kitüntetett szerepe (2).

A cimetidint a citokróm P450 enzimekre kifejtett gát
ló hatása miatt használják. A cimetidin valóban gátolja a 
citokróm P450 enzimek közül a CYP2C9-et (33), de ez az 
enzim bizonyítottan nem vesz részt a paracetamol toxi
kus metabolitjának képzésében. Ezért paracetamol-túl- 
adagolás esetén -  mint azt klinikai vizsgálatok is megálla
pították -  a cimetidinnek nincsen jelentősége a mérgezés 
kezelésében (6).

Egyéb teendők, lehetőségek
Toxikus vérszintek esetén a paracetamol eliminációjá
nak fokozására hemoperfúzió szintén alkalmazható, sőt 
a Rumack-Matthew nomogram 150-es vonala (a para- 
cetamol-bevételt követő 4. órában mért 150 mg/ml-es 
vérszint -  a 2. ábrán folyamatos vonal jelzi -) feletti vér
szintek esetén minden esetben alkalmazzák.

A legsúlyosabb mérgezéses esetekben, ahol már nincs 
remény a máj megfelelő regenerációjára, m ájtransz
plantáció javasolható a következő szigorú kritérium ok 
mellett: az artériás pH < 7,3 vagy a 3-4. fokozatú ence- 
phalopathia, a 300 pmol/1 feletti szérumkreatinin-szint, 
illetve a 100 s-nál magasabb protrombinidő (INR 7,5) 
együttes jelentkezése (13). A májátültetés esetén azon
ban a magas költségigény mellett komoly problémát je
lenthet az időben elérhető megfelelő donorszerv hiánya.

A problémát súlyosbítja, hogy számos paracetamol-tar- 
talmú készítmény van forgalomban (Magyarországon több 
mint 30) (43), amelyeket a média igen nagy „hatékony
sággal” reklámoz, a veszélyekre való figyelmeztetés pe
dig vagy hiányzik, vagy korántsem megfelelő. Habár a 
mérgezettek száma emelkedett, az elmúlt években Ma
gyarországon szociológiai szempontból messze nem olyan 
súlyos a helyzet, mint Angliában vagy az USA-ban.

A paracetamol okozta mérgezéses esetek csökkenté
sét célzó intézkedések is jelenthetnek némi változást a je
lenlegi helyzethez képest. Nagy-Britanniában 1998-tól 8 g-ra 
korlátozták az 1 dobozban lévő paracetamol mennyisé
gét (39, 44, 46) (100 tablettánál nagyobb mennyiséget 
csak receptre adnak ki). Egy 1999 augusztusában végzett 
felmérés szerint a könnyen hozzáférhető paracetamol 
mennyiségének korlátozása csökkentette a hepatotoxi- 
citás előfordulását (39,44).

A paracetamol-mérgezések 
kiküszöbölését célzó kutatási irányok
A paracetamol toxicitásának megakadályozására több 
irányban folynak világszerte kutatások.

-  A szervezet glutationkészletének mihamarabbi re
generációját (így a detoxikációt) glutationprekurzorok 
adásával próbálják elősegíteni (2).

-  A NAPQI fehérjékkel való adduktképzését megelő
zendő redukáló hatású vegyületekkel (például ebselen) 
paracetamollá történő visszaalakítást célzó vizsgálatok 
(2, 25).

-  A toxicitás másik lehetséges kezelése a NAPQI képződé
séért felelős citokróm P450 enzimek gátlása (2,23,26,35).

-  Mivel a NAPQI kovalens kötődése a fehérjékhez 3,5 
helyzetben történik, próbálkozások történnek a para

cetamol 3,5 helyzetben szubsztituált változatainak 
előállításával (vizsgálva, hogy a szubsztituált vegyület 
megtartja-e farmakológiai hatását) (1,2).
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Cserhalmi Lívia: S z ív e lé g t e le n s é g

A szívelégtelenséget, mely a legkülönbözőbb cardialis elváltozások következményeként alakulhat ki, m a a legjelen
tősebb cardiovascularis szindrómának tekintik. A krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek kezelésének, 
gondozásának és gyakori kórházi ápolásának igénye világszerte egyre nagyobb társadalom-egészségügyi problé
ma, a halálozás ennek ellenére a malignus betegségekével egyezik. A patofiziológia és a terápiás lehetőségek kuta
tása ma a kardiológia egyik centrális kérdése és az elmúlt évtizedben új, korszerű szemlélethez vezetett. Eszerint a 
szívelégtelenség multiszisztémás kórkép, melyet a szívizom strukturális és funkcionális elváltozásán alapuló 
cardialis funkciózavar mellett elsősorban a neuroendokrin-szabályozás rendellenességei jellemeznek. Ennek meg
felelően változtak a terápiás elvek is. A szemléleti változásokat összefoglaló kézikönyv hazánkban eddig még nem 
jelent meg. A hazánkban e területen kiemelkedő széles körű klinikai tapasztalattal és tudományos munkássággal 
bíró belgyógyász kardiológus szerző igen nehéz feladatra, a hatalmas nemzetközi szakirodalom rövid, magyar 
nyelvű összefoglalására vállalkozott. A könyv tömör és didaktikus áttekintést nyújt a szívelégtelenségnek az elmúlt 
évtizedben kialakult modern patofiziológiai, klinikai és terápiás vonatkozásairól, valamint a gondozás elveiről, a 
témában már alapismeretekkel rendelkező belgyógyászoknak, kardiológusoknak, valamint szakorvos-j dőlteknek 
és családorvosoknak.
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FOLYÓ IR ATREFERÁTUMOK

Családtervezés
A férfi fogamzásgátlás. Nieschlag, E. 
(Münster): Forstschr. Med., 2000, 142, 
17.

Mivel a Lancet-ben a témáról egy referá
tum jelent meg, a folyóirat meginterjú
volta Nieschlag professzort, a münsteri 
reprodukciós intézet ny. igazgatóját.

A WHO multicentrikus vizsgálata 
szerint tesztoszteronnal létrehozható 
az azoospermia, ekkor terhesség nem 
jöhet létre, de ezt elérni művészet. Noha 
20 M/ml felett termékeny a sperma, 
már 1 M/ml felett is létrejöhet terhesség. 
Tesztoszteron-undekanoát Norethis- 
teron-injekcióval kombinálva 95%-ban 
hatásos. Még csak 2003-ban fognak 
lezárulni azok a vizsgálatok, amelyek 
arra irányulnak, hogy miért keletke
zik 5%-ban terhesség.

Tablettás férfi fogamzásgátlás felte
hetően nem lesz, mert hatékony anyag 
így nem adagolható. Az implantátum 
3-6 hónapos hatékonyságú, az injekció 
3-5 hónapig hat. Nagy adagra (5-10 
mg/die) van szükség, ezért gyakori a 
gyulladásos szövődmény. Gesztagén na
ponta szedhető, de az injekcióba ez 
bekeverhető.

A tesztoszteron a hypophysisre hat 
és így gátolja a spermiumtermelést, 
de érdekes, hogy ez a hatás főleg a ke
let-ázsiai népeknél mutatkozik meg. 
A gesztagén egyedül nem javallt, mert 
bár szintén gátolja a spermiumterme
lést, egyúttal azonban a vér tesztoszte- 
ron-tartalmát is csökkenti, tehát ké
miailag kasztrál, ami nemkívánatos.

A tesztoszteron mellékhatása még 
a súlynövekedés, amit az izom mennyi
ségének a növelése idéz elő és így ez a 
férfiaknak tetszik.

A gyógyszerelés abbahagyása után 
1 hónappal már lehet terhességre szá
mítani, de csak 3 hónap múlva lesz a 
férfi újra normospermiás.

Főleg azok „érdeklődnek” e módszer
iránt, akiknek a felesége nem szedhet
tablettát. , , T ,Aszódi Imre dr.

Világkiállítás 2000 Hannover. Urolo- 
gische Nachrichten, 2000, 8, 15.

A lap beszámol arról, hogy a Világki
állításon egy előadássorozat hangzott 
el a családtervezés kérdéséről.

A férfi-fogamzásgátló tabletta kb. 
2006-ra kerülhet forgalomba, ha a gyár
tók is akarják. Ez már mellékhatásmen- 
tesebb lesz. Különböző hormonössze
tételeket vizsgálnak, mert a nehézség 
az, hogy a spermaképzést kell leállítani, 
de úgy, hogy ugyanakkor a közösülő
képesség ne csökkenjen.

Napjainkban még mindig van 120 
millió olyan pár, akiknek nem áll ren
delkezésükre megfelelő fogamzásgát
ló, e témát illetően kevés információt 
kapnak és a gyógyszer számukra nem 
-  nehezen -  hozzáférhető.

E rétegek számára alkalmas az a 
hormonrudacska, amit a nő bőre alá 
kell ültetni és 3 évig hat. E célt szolgál
ja még a hüvelygyűrű, amiből kisadag 
hormon szabadul fel. Mindezek per
sze Németországban kaphatók.

Immunszuppresszióval is lehet fo
gamzást gátolni, amikor a beágyazó
dást, vagy a megtermékenyítést kíván
juk megakadályozni.

A házasságok 20%-a meddő, így ért
hető, hogy e kérdés megoldása is első
rendű feladat és az ICSI sokszor segít. 
Lombikbébi esetén azonban ügyelni 
kell arra, hogy ne keletkezzen gyak
ran többes ikerterhesség.

Aszódi Imre dr.

Diabetológia
Autoimmun pancreatitis és 1-es típu
sú diabetes társulása. Taniguchi, T. és 
mtsai (Dept, of Int. Med., Ohtsu Red 
Cros Hospital, 1-1-35, Nagara, Ohtsu, 
Shiga (Japan): Diabetes Care, 2000,23, 
1592-1594.

Újabban az 1-es típusú diabetest patoge- 
nezis szempontjából is több csoportra 
osztják, ennek egyikét 1A jelzéssel il
letik (immunmediált diabetes).

A japán szerzők érdekes esetköz
léssel világítanak rá olyan összefüggé
sekre, melyben autoimmun pancreatitis 
és 1-es típusú diabetes társulásáról van 
szó. Az 56 éves nőbeteg enyhe bal felhasi 
fájdalmakkal jelentkezett kórházi fel
vételre. Családi és saját kórelőzménye 
nem mutatott különösebb figyelemre 
méltót, nem volt pancreatitisre, sem 
alkoholfogyasztásra vonatkozó lénye
gesebb adata. Testsúlya és a BMI-je is 
normális volt, feltűnt azonban az eosi

nophil sejtek megnövekedett száma 
vérképében. A részletes laboratóriu
mi vizsgálatai közül a gamma-globu- 
lin-szint és az IgG-szint volt jelentősen 
megemelkedett. Antinuclearis antites
teket sem tudtak nála kimutatni.

A pancreas exokrin és endokrin funk
ciójára utaló vizsgálatok eredményei 
diszfunkcióra is utaltak, az éhomi 
glükózszint 141 mg/dl, étkezés után 
395 mg/dl volt (7,83 és 21,94 mmol/1). 
A betegnek inzulint adtak, a HbAIC 
5,6% volt. A C-peptid értéke (szimp
lán és glükagon terhelésre) ugyancsak 
súlyos inzulinelválasztási zavarra utalt. 
A szigetsejtellenes, az antimikroszomális 
és az antihyreglobulin antitestek értékei 
pozitívak  voltak, GAD-ellenes anti
te s te  negatívnak bizonyult. A beteg 
HLA-típusa (HLA-DRA és DQBI-0401) 
megfelelt az 1-es típusú japán diabe- 
tesesek HLA-típusának. Számos vírus- 
ellenes antitestet is vizsgáltak, ezek ered
ménye negatív volt. Hasi ultrahang- és 
CT-vizsgálat a pancreasvezeték mér
sékelt szűkületével és duzzanatával 
járó elváltozást mutatott ki, a kép az 
említett adatokkal egyetértésben meg
felelt autoimmun pancreatitisnek. Napi 
30 mg prednisolonnal kezdték a terá
piát, erre 1 hónap múlva a pancreas 
duzzanata és az említett vezetékszűkület 
megszűnt. Az exokrin funkció javulása 
mellett azonban az inzulinelválasztás 
nem javult, az elvégzett arginin-terhelés 
azt bizonyította, hogy az a-sejt-funkció 
nem károsodott. A beteget napi 5 mg 
prednisolon fenntartó kezelésre és 
többszöri inzulinadagolásra állítot
ták.

A szerzők azért tarto tták  esetüket 
közlésre érdemesnek, mert autoimmun 
pancreatitis (exokrin és endokrin funk
ciók egyforma érintettségével) társult 
lA-típusú diabetessel. Ez a társulás 
eddig még meglehetősen ritkaságnak 
számított.

lványi János dr.

A gyermekkori 1-es típusú diabetes 
incidenciája világviszonylatban. Kar- 
vonen, M. és mtsai (Dept, of Epidemiol, 
and Health Promotion, National Publik 
Health Instit., Mannerheimintie 166, 
FIN-00300 Helsinki, Finland): Diabe
tes Care, 2000, 23, 1516-1526.

Az eddigi felmérések alapján a 14 év 
alatti gyermekek diabeteses inciden
ciája rendkívül változó az egész vilá
gon, és elég nehéz kiigazodni a sokszor 
ellentmondónak látszó adatok között.
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Az m ár bizonyos, hogy a fehérbőrű 
népfajták között az incidencia maga
sabb, m int a mongoloid és negroid ere
detűek között, de egyes etnikai cso
portokon belül is nagy ingadozások 
vannak. Ezért az Egészségügyi Világ- 
szervezet (WHO) megbízásából 1990- 
ben külön szervezetet állítottak fel 
(Multinational Project for Childhood 
Diabetes -  DiaMond) abból a célból, 
hogy fogja össze és egységesítse a világ 
minden részébó'l beérkező incidencia- 
adatokat. Ennek a DiaMond szervezet
nek a központja Helsinkiben, illetőleg 
Pittsburghban van.

Az első beszámoló az 1990-1994 kö
zötti évekből származó adatokat dol
gozza fel. Ebben 50 ország 100 központ
ja vett részt és azonos szempontok 
alapján adta meg az adatokat. A 14 év 
alatti diabeteses gyermekeket (75,1 mil
lióból 19 164 diabeteses) incidencia 
szempontjából 5 csoportra osztották. 
Igen alacsonynak vették az <1/100 000/év 
alatti előfordulást, alacsonynak az 
1-4,99 közöttit, közbülsőnek az 5-9,99 
közöttit, magasnak a 10-19,99-est és 
nagyon magasnak a 20/100 000/év fe
letti incidenciát.

Az összeállításban világrészek sze
rint is elemzik az adatokat. Ezek sze
rint is rendkívüli szórások észlelhetők, 
így Kínából és Venezuelából 0,1/
100 000/év adatok is szerepelnek, szem
ben a szardíniái 36,8, illetve a finnor
szági 36,5/100 000/év incidenciával. Ez 
több m int 350-szeres variációt jelent. 
Az igen részletes táblázatok adataiból 
számos érdekes megállapítás vonható 
le. így például az európai népek között 
39 közölt adatból 18 közbülső (inter
medier) incidenciájú, míg a többi a 
magas és a nagyon magas előfordulá
sú diabetesre esik. Az említett Szardí
nián és Finnországon kívül igen magas 
incidenciát jelentettek a skandináv ál
lamokból, továbbá Portugáliából és az 
Egyesült Királyságból, Európán kívül 
pedig Kanadából és Új-Zélandról. A 
legalacsonyabb incidenciát Kína Zunyi 
tartományából (?), illetve Venezuelá
ból, a fővárosból jelentették. Abban 
egyetértés mutatkozik, hogy a legtöbb 
országban az incidencia az életkorral 
növekszik és a 10-14 éves gyermekek 
között a legmagasabb. A közölt szem
léltető ábrán Magyarország kb. középen 
helyezkedik el, magasabb incidencia 
a közvetlenül fölötte lévő országok
ban Ausztriában és Görögországban 
fordul elő, alacsonyabb Szlovákiában 
és Franciaországban. A hazai adatokat 
Soltész Gyula szolgáltatta 18 megye

gyermekkori diabetes incidenciájának 
felhasználásával.

A vizsgálók megjegyzik, hogy a nagy 
szórások (különösen a nagyon alacsony 
incidencia tekintetében) óvatosan ér
tékelhetők, az említett helyeken felte
hetően még nem  tökéletes a bejelen
tési kötelezettség rendszere. Másrészt 
az eddigi adatok számos gondolatot 
vetnek fel etnikai, geográfiai és kör
nyezeti tényezők vonatkozásában s 
mindenképpen tanulságosak lesznek 
majd a következő feldolgozások is.

Iványi János dr.

Súlyos hypoglykaemiás és e nélküli
1-es típusú diabetesesek klinikai jel
lemzői. tér Braak, Edith W. M. T. és 
mtsai (Dept, of Internal. Med. Univ. 
Med. Center, Room F02 124, P. O. Box 
85500, 3508 GA Utrecht, the
Netherlands): Diabetes Care, 2000,23, 
1467-1471.

A DCCT-tanulmány kitűnő preventív 
eredményei mellett hamarosan ismertté 
vált, hogy az intenzív inzulinkezelés 
gyakran igen súlyos hypoglykaemiás 
szövődményekkel járhat. Kiderült, hogy 
a hypoglykaemiás szövődmények koc
kázata elsősorban azokban a betegek
ben fokozódik, akiknek már voltak ko
rábban hypoglykaemiás epizódjaik, 
hosszabb a diabetesük fennállásának 
időtartama, m ár induláskor is maga
sabb az inzulinadag, alacsonyabb vagy 
éppen induláskor magasabb a HbAIC- 
szint.

A holland szerzőcsoport retrospek
tív tanulmányban vizsgálta meg ezt a 
problémát 195 inzulinozott diabete
ses betegen kérdőívek segítségével. Az 
utrechti gondozó anyagából egyéves 
beteganyagot választottak ki, nekik 
küldték ki a kérdőíveket (eredetileg 
224 betegnek). Ebben a betegek álta
lános klinikai adatain kívül a hypogly- 
kaemiával kapcsolatos viselkedési for
mákra, hypoglykaemia felismerésére 
vonatkozó adatokon kívül a diabetes 
milyenségére, kezelésére, már meglévő 
szövődményeire, esetleges társbeteg
ségekre és ezekre vonatkozó gyógyke
zelésekre is rákérdeztek.

A betegek túlnyomó többsége (82%) 
intenzív inzulinkezelésben részesült, 
a HbAIC átlagos értéke 7,8±1,2% volt, 
a diabetes fennállásának átlagos idő
tartama kevéssel haladta meg a 20 évet. 
A 195 beteg adatait aszerint használták 
fel, hogy volt-e hypoglykaemiájuk, ez

szövődménymentesen zajlott le, illetve 
kóma milyen arányban fordultak elő. 
A súlyos hypoglykaemia és a kóma 
40,5%-ban fordult elő (150 epizód 100 
beteg-évre vonatkoztatva). Kiemelten 
kóma 19%-ban fordult elő (40 epizód 
100 páciens-évre vonatkoztatva). Ezek 
az arányok a DCCT-tanulmány hypo
glykaemiás megnyilvánulásaihoz viszo
nyítva rosszabbak voltak, az amerikai 
tanulmányban a súlyos hypoglykae
miás epizódok és a kóma lényegesen 
ritkábbak voltak.

A kóma nélküli súlyos hypoglykae- 
miák során nephropathia igen jelentős 
arányban fordult elő, míg a neuropa- 
thia szignifikáns gyakorisága a kómás 
esetekre volt elsősorban jellemző. A sú
lyos hypoglykaemiás epizódokra jel
lemző volt továbbá, hogy a 3 mmol/l 
alatti vércukorértékek számítottak kü
szöbértéknek és azokon fordult elő 
gyakrabban hypoglykaemia, akiknek 
napi inzulinadagja 0,1 E/kg-nál ma
gasabb volt. A kómával járó esetekben 
volt a legmagasabb azoknak az ará
nya, akik valamilyen társbetegség mi
att gyógyszeres kezelésben részesültek, 
közülük is feltűnt a /1-blokkolót hasz
nálók magasabb aránya. Az alkohol- 
fogyasztás és a hypoglykaemiás kómás 
esetek előfordulása között ugyancsak 
jól jellemzett összefüggés volt, a heti 2 
italnál többet fogyasztók között volt a 
leggyakoribb a kóma előfordulása. A 
hypoglykaemiától való félelem érzése 
ugyancsak gyakrabban fordult elő a 
kómás esetekben, mint az egyébként 
súlyos hypoglykaemiákban, másrészt 
a hypoglykaemia megérzésének hiánya 
is nagyobb arányú volt ezekben az ese
tekben.

Ha a holland szerzőcsoport által leírt, 
a hypoglykaemiát illető klinikai jel
lemzőket a klinikai gyakorlatban szem 
előtt tartjuk, ez a szövődmény a jövő
ben remélhetőleg ritkábban fog elő
fordulni.

Iványi János dr.

Endoszkópja
Mély szedáció gasztroenterológiai en
doszkópos beavatkozások során: mida
zolam és propofol kombinációjának 
biztonságossága és hasznossága.
Cordruwisch, W. és mtsai (Allgemeine 
Krankenhaus, Barmbek, III. Medizin. 
Klinik Gastroent.-Hepatologie, Német
ország). DMW, 2000,125, 619-622.

A midazolam jól ismert szer az en
doszkópiában. Hazánkban is igen el
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fogadott az endoszkópos premediká- 
cióban. A propofolt sok helyen -  így 
például Németországban -  a szüksé
ges mély szedáció eléréséhez használ
ják. A szerzők által említett kombináció 
gondolata új.

Prospektiv vizsgálattal a kombináció 
biztonságosságát tesztelték, ugyanak
kor a hatásosságát is összehasonlítot
ták a propofollal. A szedációt 2,5 mg 
midazolammal kezdték iv., 2 perc múl
va iv. 10-50 mg propofolt adtak frak- 
cionálva a mély szedáció eléréséig, majd 
igény szerint megismételték az ada
got. A kombináció biztonságosságát 
143 beteg 150 endoszkópos beavatko
zása során tesztelték. A vizsgálat átla
gos időtartama (a szedációs idő) 42 
perc (5-95 perc), a felébredési idő 8,2 
perc (2-30 perc) volt. A beavatkozást 
intenzív terápiás képzettségű orvos fel
ügyelte.

A propofollal történő összehason
lítást 64 olyan betegen végezték, akik
nek két endoszkópiára volt szükségük. 
Első vizsgálathoz propofolt kapott a 
beteg, a másodikhoz a kombinációt 
adták szedációként. Az eredmények 
igazolták, hogy a midazolam-propo- 
fol-kombinációval nemkívánatos mel
lékhatások nélküli, biztonságos szedá
ció érhető el.

A kombináció előnye az alacsonyabb 
ár is. A propofollal biztosított 1 perces 
mély szedáció 0,959 DM költségvon
zatú, a kombinációval 1 perc 0,57 DM- 
be kerül. Hosszabb szedáció mellett a 
megtakarítás még kifejezettebb.

A közlemény adatai elgondolkod
tatóak: bár Magyarországon ritkán 
(főleg gyermekgyógyászati gasztroen- 
terológiában) használják a mély sze
dációt, terápiás beavatkozások esetén 
javasolható eljárás a felnőtt betegek 
vizsgálata során is.

Farkas Iván dr.

Érbetegségek
Takayasu-arteritis. Numano, F., Oka- 
wara, M., Inomata, H. és mtsai (Tokyo 
Medical and Dental University, 1-5-45 
Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113- 
8519, Japan): Lancet, 2000, 356, 
1023-1025.

A szerzők egy 28 éves férfibeteg eseté
nek ismertetése kapcsán mutatják be 
a Takayasu-arteritis történetét, diag
nosztikai és kezelési lehetőségeit. A 28 
éves betegnél bal oldali nyaki fájdalom 
miatt indult kivizsgálás, majd jobb ol

dali submandibularis lymphade- 
nomegalia, szédülés, a nyak bal oldalán 
megjelenő nyomásérzékeny duzzanat 
alapján merült fel vasculatis lehetősé
ge. A végtagokon vérnyomáskülönb
ség nem volt észlelhető, a perifériás 
pulzusok jól tapinthatók voltak. A car- 
diopulmonalis, hasi, szemészeti és ne
urológiai statusban eltérés nem volt. 
A laboratóriumi paraméterek közül a 
leukocytosis, a gyorsult vörösvértest- 
süllyedés (We: 134 mm/h), a pozitív 
C-reaktív protein (CRP) volt kiemel
hető. Ultrahangos vizsgálat a bal artéria 
carotis communis aneurysma-szerű tá- 
gulatát jelezte az artériafal megvasta- 
godásával. Az elvégzett MR-angiográfia 
mellett az ellenoldali carotis, mindkét 
oldali artéria subclavia és brachio- 
cephalica egyenetlenségét és megvas- 
tagodását is igazolta. Az észlelt eltérések 
alapján a diagnózis Takayasu-arteritis 
volt, aspirin (81 mg/nap)- és predni- 
zolon-terápia (40 mg/nap) indult (fo
kozatos csökkentéssel), ami mellett egy 
hét múlva már javulás volt észlelhető 
mind a klinikai tünetek, mind a labo
ratóriumi eltérések tekintetében. Ugyan
akkor 15 mg/nap prednisolondózis el
érésekor ismét relapsus következett be, 
így cyclosporin A-t indítottak a szte- 
roiddal kombinációban (150 mg 2x 
egy héten), ami remisszióhoz vezetett. 
A cyclosporin-kezelés felfüggesztése 
után sem alakult ki relapsus a tovább 
folytatott 5 mg/nap prednizolon és as
pirin adása mellett.

A Takayasu-arteritis az aortát és an
nak fő ágait (carotis, subclavia, bra- 
chiocephalica, vertebralis, ritkábban 
coronaria, renalis, pulmonalis artériák) 
érintő krónikus, óriássejtes vasculitis. 
Igen változatos tünetek formájában je
lentkezhet a stenosis és thrombus- 
képződés lokalizációjától függően, az 
érintett területek ischaemiájának kö
vetkezményeként (szédülés, syncope, 
látászavarok, hiányzó pulzus -  „pul
zus nélküli betegség” -  szignifikáns 
vérnyomáskülönbség a végtagokon 
stb.). Az artériák médiáját érintő dest
rukció aneurysma képződéséhez vagy 
akár rupturához is vezethet. A beteg
ség etiológiája nem ismert, a korai di
agnózis és ezzel a korai kezelés min
denképpen jobb prognózist biztosít.

A Takayasu-arteritisre vonatkozó 
első leírás 1830-ból származik (Japán
ban Rokushu Yamamoto ismertette egy 
45 éves betege esetét), majd az első tu
dományos leírást 1901-ben adta 
Mikito Takayasu szemész professzor, 
akinek nevéről a betegség az elneve

zést is kapta. 1920-ban Ohta jellemezte 
a betegség szövettani eltéréseit, felis
merve a panarteritis folyamatát a tü
netek hátterében. 1951-ben Simizu és 
Sano foglalta össze a Takayasu-arte
ritis klinikai jellemzőit, ami a jelenleg 
alkalmazott kritériumrendszer alap
jául is szolgál.

A betegség gyanúja m inden olyan 
esetben fel kell merüljön, am ikor a be
teget nyaki fájdalom, ismeretlen eredetű 
gyulladásos folyamat miatt vizsgáljuk, 
emelkedett CRP-szinttel és, We-érték- 
kel. A diagnózis minél koraibb felállítá
sában segít az MR-angiográfia, a CT 
vagy a digitális szubtrakciós angiográfia 
elvégzése. A betegség elsősorban fiatal 
nőkben jelentkezik, bár a nő-férfi arány 
Japántól nyugatra haladva csökken. 
Ugyancsak megfigyelhetők földrajzi 
különbségek a folyamat lokalizációjá
ban is. Japánban elsősorban az aorta 
ascendens, míg más ázsiai országok
ban a hasi aorta érintettsége gyako
ribb. Ezekben az esetekben jobban 
kell figyelnünk a pontos diagnózis fel
állítására a klasszikusként ismert tüne
tek hiánya miatt. Ilyenkor könnyebben 
születhet téves diagnózis -  leg
gyakrabban inflammatoricus abdo
minalis aortaaneurysma (IAAA) vagy 
arteriosclerosis -, ami késleltetheti az 
adekvát kezelés elkezdését.

Egy korábbi tanulmány ugyanazon 
haplotípus (HLA A24-B52-DR2) ma
gas előfordulási gyakoriságát igazol
ta, mind Takayasu-arteritisben, mind 
pedig IAAA-ban, aminek alapján ge
netikai prediszpozíció szerepe mind
két betegségben feltételezhető, illetve 
utal az IAAA autoimmun eredetére is. 
A tanulmány igazolta azt is, hogy ezen 
haplotípusú betegek szteroidterápiára 
rezisztensebbek, ami miatt az immun- 
szupresszív terápia kiegészítése szük
séges.

Japánban a Takayasu-arteritis stan
dard terápiája a thrombocytaaggregá- 
ció-gátló (kisdózisú aspirin) és szteroid- 
kezelés. Egyéb immunszuppresszív 
terápiát, azok mellékhatásai miatt, csak 
kiegészítő kezelésként alkalmaznak. 
A választáskor lényege szempont (el
sősorban Japánban) az aortadilatatio 
következtében kialakult regurgitatio 
megléte vagy hiánya, mivel a fennálló 
aortaregurgitatio congestiv szívelég
telenséghez, aritmiákhoz vezet, ami 
vezető halálok ezekben az esetekben. 
Ugyanakkor más ázsiai országokban 
(Kína, Thaiföld, India) elsődleges halá
lok a cerebralis stroke a renovasculais 
hypertonia következményeként.
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Az ismertetett férfibeteg esetében 
feltételezhető volt egy akut infekció 
provokáló szerepe a vasculitises fo
lyamat kiváltásában, ugyanakkor az 
angiográfiás eredmények m ár egy 
hosszabb ideje fennálló folyamat mel
lett szóltak, amely során a beteg gya
korlatilag panaszmentes volt. Ez igen 
fontos abból a szempontból, hogy a 
korai diagnózis és a betegek mielőbbi 
kezelése szükséges a szövődmények, 
a cataracta, az aortaregurgitatio, a con- 
gestiv szívelégtelenség és cerebrovas- 
cularis történések kivédése érdekében. 
Egy Japánban végzett áttekintő tanul
mány során, ami 859 Takayasu-arteri- 
tises beteget vizsgált, igazolták a beteg
ség javuló prognózisát, ugyanakkor 
megnőtt a gyakorisága az arteriosclero- 
ticus betegségek lehetséges szövőd
ményeinek a betegek körében, mivel 
az érfalban zajló gyulladás az egyik lé
nyeges rizikótényezője az arteriosclero- 
sisnak. így a betegek kezelése során 
fontos az alapbetegség terápiája mel
lett az arterioscleroticus megbetege
dések megfelelő prevenciója.

[Ref:A Takayasu-arteritis klinikai 
jellegzetességeit 5 pontba foglalt táb
lázat tartalmazza rövid, jól értékelhető 
összefoglalásként. A kortikoszteroid-ke- 
zelés elégtelensége esetén az egyéb vá
lasztható immunszuppresszív terápiák 
közül a cikk csak a cyclosporint említi 
a bemutatott esettel kapcsolatban. 
Ezenkívül több esetet feldolgozó össze
foglalókban még a methotrexat-terá- 
pia hatékonyságát igazolták. A többi 
immunszuppresszív szerrel -  azathio- 
prin, cyclophosphamid - kapcsolatban 
kevesebb a tapasztalat. Irreverzíbilis 
vascularis insuffencientia esetén még a 
percutan transluminalis angioplastica 
hatékonyságáról számoltak be egy-egy 
esetben.]

Szűcs Gabriella dr.

Fog- és szájbetegségek
Az ivóvíz-fluorozás szisztémás á tte 
kintése. McDonagh, M. s., Whiting, P. 
F., Wilson, P. M. és mtsai (University 
of York, University of Wales, Cardiff, 
University of Leicester, U. K.): Br. Med. 
J„ 2000, 321, 855-859.

Az ivóvíz mesterséges fluoriddúsítását 
cariespreventív célzattal 1945-ben ve
zették be az Egyesült Államokban és 
Kanadában, majd több világrész szá
mos országában. A WHO adatai sze
rint ma már mintegy 200 millió ember

iszik optimálisan fluorozott ivóvizet, 
melynek következtében ezeken a terü
leteken a cariesprevalenciája mintegy 
40-50%-kal csökkent. A fluoridellenes 
lobby a módszernek számos negatív 
hatást tulajdonított, melyek azonban 
tudományos módszerekkel nem nyer
tek bizonyítást.

A referátum célja, hogy a bizonyí
tékokon alapuló medicina tükrében, 
a metaregressziós analízis módszerével 
áttekintse az ivóvíz-fluorozás bizton
ságosságát és hatékonyságát, vizsgál
va a dentalis caries incidenciájának 
változását és az esetleges negatív ha
tásokat.

Célkitűzésük érdekében a 10, elis
mert tudósokból alakult szerzői kol
lektíva 25 elektronikus adatbázist 
vizsgált át a témakörben, előre meg
határozott evidenciaszinteknek meg
felelően válogatták ki a valid tanul
mányokat. Ily m ódon 214 tanulmányt 
tudtak analízisükbe belevenni, ezek evi
denciaszintje alacsony és mérsékelt kö
zött volt. A vizsgálati paraméterek kö
zött a szuvas, a töm ött és a hiányzó tej- 
és maradandó fogak, a cariesmentes 
gyermekek aránya, a cariesprevalen- 
cia változása az alap és a végső vizsgá
lat között: a fluorozott és kontrollte- 
rületeket összehasonlítva, valamint a 
lehetséges negatív hatások szerepeltek.

A tanulmány eredményei teljes egé
szében a honlapon találhatók. Jelen 
cikkben csak a fontosabb megállapí
tásokat közük. A 214 vizsgált cikk közül 
45 longitudinális, 102 keresztmetszeti 
vizsgálat volt, 47 környezeti hatásokkal 
foglalkozott, 13 volt kohorsz-tanulmány 
és 7 eset/kontrollos vizsgálat.

A pozitív hatások azt mutatták, hogy 
a fluorozott ivóvíz fogyasztása és a 
cariesmentes gyermekek magasabb ará
nya között összefüggés volt és a caries 
által érintett fogak száma redukáló
dott. Több m int 26 longitudinális ta
nulmány adatai szerint a cariesmentes 
gyermekek aránya 5,0% és 64% kö
zött változott és átlagban 14,6%-kal, 
tehát szignifikánsan volt nagyobb, mint 
a kontrollcsoportban. A szuvas, a hiány
zó és a tömött fogak számának csökke
nése a kontrollcsoporthoz képest 0,5 
és 4,4 fog között, átlagban 2,25 foggal 
változott, tehát szignifikánsan volt ki
sebb. A metaregressziós analízis össze
függést m utatott a cariesmentes gyer
mekek arányának csökkenése és a 
szuvas, a hiányzó, a tömött fogak szá
mának a csökkenése között is.

A negatív hatásokat 175 közlemény 
vizsgálta. A dentalis fluorosissal foglal

kozó 88 közlemény -  legnagyobb részük 
keresztmetszeti vizsgálat -  regressziós an
alízise dózis-hatás összefüggést mutatott 
a fluorotikus foltok előfordulásában 
és intenzitásuk növekedésében. A ca
riespreventív szempontból optimális
nak tartott 1 ppm fluoridkoncentrá- 
ciójú ivóvíz hosszan tartó fogyasztása 
esetén 12,5%-ra volt becsülhető azon 
egyének száma, akik a fogak fluoro- 
sisát esztétikailag zavarónak találhatták. 
Nem találtak összefüggést viszont az 
ivóvíz fluoridkoncentrációja és a csont
törések (29 közlemény), a rák előfor
dulásának gyakorisága (26 közlemény), 
valamint a dementia, Alzheimer-kór, 
IQ problémák (32 közleménye) elő
fordulása között.

Összegezve, a cariesprevenció szem
pontjából fontos és hatékony ivóvíz- 
fluorozás eddigi ismert jó eredményeit 
a vizsgált közlemények alátámasztot
ták. A fluorosis enyhe fokú előfordu
lásán kívül más negatív hatás nem nyert 
bizonyítást. A jövőben az ivóvíz-fluo
rozás hatásait vizsgáló tanulmányok
tól jobb módszereket várnak, melyek 
a bizonyítékokon alapuló medicina 
modern követelményeinek mindenben 
megfelelnek.

Bánóczy Jolán dr.

A szájüreg egészségének ABC-je. Fo- 
gazati veszély, következményei és pre
venciója. Holt, R., Roberts, G., Scully, 
C. (Eastman Dental Institut for Oral 
Health Care Sciences of London, Ang
lia): BMJ, 2000,320, 1717.

Fogazati veszélyek: a fogakat caries, 
trauma, erosio, attritio, abrasio vagy 
parodontalis megbetegedés miatt tör
ténő elvesztés veszélyezteti. A caries 
és a gyulladásos parodontalis betegségek 
a leggyakoribb orális megbetegedések. 
Mindkettő a dentális plakk-baktériu- 
mok aktivitásának a következménye, 
amely baktériumok főként a fogakon, 
fogközökben, valamint a marginális 
gingiva mentén tapadnak meg. Eltá
volítás hiányában a plakk kalcifiká- 
lódhat és fogkő képződik. Bizonyos 
cukrok plakk-baktériumok által tör
ténő fermentációja a zománc és den
tin dekalcifikációján és proteolízisén 
keresztül cariest okoz. Trauma: gyak
ran előfordul sport, közúti baleset, erő
szak vagy epilepszia esetén. Gyakoribb 
férfiakon és rendszerint a maxilla met
szőit érinti. Erosio: szénhidrát-, ill. gyü
mölcstartalmú italok, alkalmanként a 
gastricus regurgitatio vagy ismételt há
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nyás (bulimiában, alkoholizmusban és 
gastrooesophagealis refluxban) követ
keztében alakulhat ki. Különböző mér
tékű zománcveszteséget, de súlyos 
esetben dentin- vagy pulpaveszélyt is 
okozhat. Attrittio, az occlusalis felszín 
kopása, rendszerint bruxismus vagy 
abrazív ételek fogyasztása miatt. 
Abrasio: a fog nyaki harmadában ki
alakuló kopás, amit kemény fogkefe, 
vagy abrazív fogkrém okoz. Mindhá
rom a dentin szabaddá válásához ve
zethet és ezért a fogon hideg, meleg 
ingerre érzékenység léphet fel. Deszen- 
zitizáló fogkrémek használatosak, de 
szakellátás is szükségessé válhat.

Következmények: a legtöbb fájda
lom caries következtében alakul ki. 
Kezdetben a caries mint fájdalmatlan 
fehér folt van jelen (zománc-dekalci- 
fikáció, ami reverzibilis lehet), amit 
üregképződés, és barna elszíneződés 
követ. Amikor a caries eléri a dentint, 
akkor a hő, édesség, savanyú étel vagy 
ital fájdalmat válthat ki. Szintén fáj
dalom léphet fel, amikor a dentin tra
uma, erosio vagy abrasio miatt sza
baddá válik: ez néhány percen belül a 
stimulus eltávolítása után lecsillapo
dik. A fájdalom rosszul lokalizálható. 
A fogat tömni kell. A nem kezelt caries 
a dentinen keresztül a pulpába prog- 
rediálhat, ami gyulladttá válhat (pulpi
tis). A rigid, behatárolt pulpakamrán 
belül ez erős állandó fájdalmat produ
kál és a pulpa végül necrosison megy 
keresztül, aztán a gyulladás szétterjed 
a fogcsúcs körül (periapicalis perio
dontitis), végülis abscessust, granulo- 
mát vagy cisztát képezve.

Prevenció: étrend és életmód: a cu
kor és cukortartalmú ételek és italok 
mennyiségének, de inkább a bevitel 
gyakoriságának csökkentése. Az étrendi 
tanácsoknak a csecsemő megfelelő táp
lálásával kellene kezdődnie. Fluoridok: 
a fluoridok gátolják az ásványianyag- 
vesztést, elősegítik a dekalcifikált zo
mánc remineralizációját és csökkentik a 
plakkból történő savtermelést, ezért vé
denek a cariesszel szemben. Ahol a víz 
fluoridtartalma 0,7 ppm-nél alacso
nyabb, ott azon hat hónapnál idősebb 
gyerekeknek, akik a magas cariesrizi- 
kójú csoportba tartoznak, fluoridki- 
egészítést lehet adni. A fluoridtartalmú 
fogkrémek használata a legtöbb or
szágban jelentősen hozzájárul a caries 
prevenciójához. Fluoridos öblítés és 
zselé szintén hasznos kiegészítő lehet. 
Barázdazárás: „műanyag bevonat”, 
amit fogászati szakemberek helyeznek 
a maradó fogak barázdáiba, gödröcs-

kéibe prevenciós célzattal. Szájhigié
nia: a jó szájhigiénia megelőzheti a 
parodontium betegségeit és a kelle
metlen szájszagot. Eszköze a fogkefe és 
a fogkrém. A hatékonyabb plakkel- 
távolítás megköveteli a fogkefe mel
lett a fogselyem használatát. A fogse
lyemmel az interdentalis térközökből 
is eltávolítható a lepedék. A fogkré
mek triklozán- és klórhexidin-tartal- 
ma ártalmas mellékhatás nélkül véd a 
parodontalis betegségekkel szemben. 
A foszfátokat, foszfatázokat tartalmazó 
termékek segíthetnek a fogkőképződés 
megelőzésében. A fogkefélés túlzásba 
vitele és abrazív fogpaszták használa
ta abrasiót okozhat. A szilika-alapú 
fogkrémek kevésbé abrazívok, mint a 
Ca-karbonát- vagy Al-trihidrát-alapú- 
ak. A szájvizek szerepe vitatott. Egyes 
szájvizek kötődnek a mucosához, le
bomlásuk elhúzódó és ezért folyama
tos plakkellenes hatást fejtenek ki. A 
tannin kötődik a mucosához és elszí
neződést okozhat, ha használója ká
vét, teát vagy vörösbort fogyaszt. A 
liszterin esszenciális olajtartalmából 
adódóan plakkellenes hatással rendel
kezik és nem színezi el a fogakat. Vak
cinádé: a caries vagy parodontalis be
tegségek ellen elfogadott, megbízható 
és sikeres vakcina nincs. Szájvédelem: 
lágy, műanyag szájvédő vagy occlu
salis sín szükséges lehet a trauma, a 
sportsérülések és a bruxismus megelő
zésére. Azoknál a pácienseknél, akiknél 
savreflux, bulimia, alkoholizmus áll fenn, 
savellenes, vagy savcsökkentő anya
gok szedése segít csökkenteni a fogak 
erózióját.

Összefoglalva: a caries és a fogágy- 
betegségek életmódváltoztatással nagy
mértékben megelőzhetőek A megelőzés 
négy pillére az étrend, a szájhigénia, bi
zonyos esetekben a fluoridkiegészítés, 
valamint a rendszeres fogorvosi kont
roll, szükség esetén a barázdazárás.

Nemes Júlia dr.

Gasztroenterológia
A központi sensitisatio (túlérzékenyí- 
tés) szerepe a nem cardialis eredetű 
mellkasi fájdalom kialakulásában.
Sarkar, S., Aziz, Q., Woolf, C. J. (Sec
tion of Gastroenterology, University 
of Manchaster, Hope Hospital, Sal
ford, UK és Department of Anaesthe
sia and Critical Care, Massachusetts 
General Hospital and Harvard Me
dical School, Boston, USA): Lancet, 
2000, 356, 1154-1159.

Az angina pectoris általában myocar- 
dialis ischaemiát jelez. A mellkasban 
érzett, a nyak, az ajkak irányába kisu
gárzó fájdalom jellemzi és érzékeny 
lehet az elülső mellkasfal is. Hasonló 
panaszokkal jelentkező betegeink har
madában azonban nem találunk sem
miféle cardialis eltérést, ezekben az 
esetekben beszélünk nem cardialis ere
detű mellkasi fájdalom fennállásáról. 
Általában az oesophagushoz kapcso
lódnak a panaszok, a fájdalom valódi 
eredete azonban sokszor kideríthetet
len. A jelenség kialakulásában a visce- 
ralis hypersensitivitas játszhat döntő 
szerepet, a pontos neurofiziológiai me
chanizmus azonban nem ismert. A 
szerzők azt vizsgálták, hogy a központi 
idegrendszerben az érzékelési transz
fer aktivitás dependens erősítése ad
hatja az alapját a visceralis fájdalom 
iránti túlérzékenységnek és így a nem 
cardialis eredetű mellkasi fájdalmak 
nagy része kialakulásnak. Minden bi
zonnyal szekunder allodynia vagy hy
peralgesia állhat fenn. Ezt a gerincve
lői neuronok megnőtt excitabilitása 
magyarázza, amelynek hátterében a 
nociceptív C-rostok aktivácója áll. A 
hátsó szarv neuronjaiban NMDA (N- 
metil-D-aszpartát)-receptorok fokozott 
foszforilációja következik be, amely 
miatt megnő excitabiliásuk. Ez erősíti 
az egészséges szövetek felől érkező 
non-nociceptív és nociceptív inputot 
és kiváltja a szekunder allodyniát és 
hyperalgesiát.

Szerzők az angina pectoris miatt 
kórházba került betegek közül kiemel
ték azokat, akiknél a részletes kardio
lógiai kivizsgálás során cardialis ok 
biztosan kizárható volt. Elvégezték az 
oesophagus vonatkozásában a szük
séges gasztroenterológiai vizsgálatokat 
és a további vizsgálatokból kizárták 
azokat, akiknél az oesophagus beteg
sége igazolódott. Pszichiátriai vonat
kozásban is történtek vizsgálatok, a 
pszichiátriai betegségben szenvedőket 
is kizárták. Hét olyan angina pectoris 
jellegű fájdalomra panaszkodó bete
get találtak így, akiknél a panaszok 
nem voltak magyarázhatók, sem a szív, 
sem a nyelőcső részéről nem állott fenn 
eltérés és pszichiátriai betegségben sem 
szenvedtek. A vizsgálatba bevontak 19 
önként jelentkező egészséges, panasz- 
mentes egyént, kor és nem  szerint a 
panaszosokkal megegyező megoszlás
ban. Az ő esetükben is elvégezték a 
szükséges kardiológiai, gasztroentero
lógiai és pszichiátriai vizsgálatokat, 
amelyek negatívnak bizonyultak.
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Ezután mindkét csoportban intra- 
oesophagealis elektromos stimuláció 
útján vizsgálták a fájdalomküszöböt, 
ill. a fájdalomérzékelés mértékét az oe
sophagus alsó és felső szakaszán (az 
implzusok: 0,2 Hz/500 pis/0—100 mA).

Ezenkívül, a bőrön a mellkas közép
vonalában, valamint a háton a domi
náns kéz oldalán a 7. dermatomának 
megfelelően is elhelyeztek elektródá
kat és a fentebb leírt elektromos in
gerlést itt is elvégezték.

Továbbá intraoesophagealis katéter 
segítségével 0,15 mol/1 sósavat, vala
mint kontrollként sóoldatot fecsken
deztek 8 ml/min sebességgel 5-30 per
cig az alsó oesophagealis szakaszra (3 
cm-re proximálisan az alsó oesopha
gealis sphinctertől).

Vizsgálataik eredményeként meg
állapították, hogy az egészséges ön
kéntesek fájdalomküszöbe magasabb. 
A nem cardialis eredetű mellkasi pa
naszok miatt vizsgált betegeknél a fáj
dalomküszöb a savas ingerlést köve
tően a felső oesophagusszakaszon és 
a mellkasfalon is csökkent (elektro
mos stimuláció útján vizsgálva).

Szerzők szerint mindez arra utal, 
hogy a visceralis eredetű fájdalom iránti 
túlérzékenység központi hatásra követ
kezik be. Ezért kezelésében a siker remé
nyében érdemes próbálkozni NMDA- 
antagonisták alkalmazásával.

Pollák Richárd dr.

Genetika
Nemi verifikáció az olimpiai játékokon.
Simpson, J. L., Ljungquist, A., 
Ferguson-Smith, M. A. és mtsai (Dept. 
of Obstetrics & Gynecology, Baylor Colle
ge of Medicine, 6550 Fannin, Suite 
901 A, Houston, TX 77030, USA): JAMA, 
2000,284, 1568-1569.

A kilenc neves humángenetikust fel
vonultató szerzői kollektíva emlékeztet 
arra, hogy az elmúlt 15 évben több
ször is síkra szálltak a különböző sport- 
versenyeken alkalmazott helyszíni la
boratóriumi nemmeghatározás ellen. 
Ezen gyakorlat nyilvánvaló indoka le
hetett az a szándék, hogy elkerüljék 
női atléták nem szándékos versengését 
tulajdonképpeni férfiakkal, akik gyor
saságban és izomtömegben feltétlenül 
előnyben vannak velük szemben. Ez az 
elv támogatható, a gyakorlatban azon
ban a nemi hovatartozást verifikáló 
tesztek kivitelezése bonyolult és drá

ga, ráadásul ezek még megbízhatatla
nok is egyes esetekben (például a 46,XX 
karyotypusú „csalók” kiszűrése). így 
örömmel üdvözlik azt, hogy a Nemzet
közi Olimpiai Bizottság (NOB) 1996- 
ban elfogadta és 1999-ben ratifikálta a 
sportversenyek előtti nemmeghatá
rozás eltörlését, mely határozat a 2000. 
évi, Sydneyben rendezett Nyári Olim
piai Játékokon érvénybe is lépett.

Rövid történeti visszapillantásban 
áttekintik e gyakorlat kialakulását. Az 
1960-as években kezdtek szállingózni 
olyan pletykák, hogy férfiak indulnak 
illegálisan a női versenyzők között. Az 
1966-os budapesti Atlétikai Európa- 
bajnokság volt az első, ahol bevezették 
a ruhátlan atlétanők fizikai inspekci
óját. Ugyanebben az évben a Jamaicá
ban rendezett Nemzetközösségi Játéko
kon gynekológiai vizsgálatot végeztek. 
Az ezen eljárás elleni panaszok után 
döntött a NOB a laboratóriumi vizs
gálat, nevezetesen a szexkromatin (X- 
kromatin, Barr-test)-analízis beveze
tése mellett. Ez az 1968-as mexikóvá
rosi Nyári Olimpiai Játékokon vált kö
telezővé.

A nem meghatározását hosszú ideig 
kritizálták a genetikusok és az endo- 
krinológusok, valamint más orvosi szak
mák képviselői is. A legfőbb problé
mának a pseudohermaphroditismus 
masculinusban szenvedők (akik Y kro
moszómával rendelkeznek) kizárását 
tartották. E rendellenességnek számos 
változata ismert, az ilyen személyek 
legtöbbjét nőként nevelik fel, alkal
masint pubertás utáni gonádexstirpá- 
ció mellett. (Tehát ilyen értelmében 
biztosan nem élvezhetnek semmiféle 
előnyt női vetélytársak között, ugyan
akkor a külső genitáliák és a gonádok 
kérdésének megítélése konfúziót okoz
hat.) Második helyen említették a vizs
gálatra kötelezett nők stigmatizálását, 
igen gyakran nagy publicitás mellett.

A NOB az 1980-as években kezdett 
a felülvizsgálattal foglalkozni s a meg
bízhatatlan X-kromatin-vizsgálat he
lyett az Y kromoszómán levő SRY 
(sex-determining region Y) gén PCR 
technikával való vizsgálatát vezette be, 
az 1992-es Albertville-i Téli Olimpiai 
Játékokkal kezdődően. Az 1996-os Nyá
ri Játékokon (Atlanta) 3387 női ver
senyző között nyolc SRY-pozitívat ta
láltak (1/423), akik közül hétnél volt 
teljes és részleges androgén inszen- 
zitivitás igazolható. A maradék egy 
SRY-pozitív versenyzőnő gonadecto- 
mián esett át és valószínűleg 5a-reduk- 
táz-deficienciában szenvedett (a teszto-

szteron dihidrotesztoszteronná való át
alakításának képtelensége). Összesítve 
öt olimpia ilyen irányú vizsgálatának 
eredményeit, a pseudohermaphrodi- 
tismus masculinus különböző formá
inak gyakorisága 1/421-nek adódott. 
Ugyanakkor egyetlen férfit sem talál
tak, aki a női versenyzők között akart 
volna indulni az olimpiákon vagy egyéb 
nemzetközi versenyeken, amelyeken 
a nemmeghatározási vizsgálatok kö
telezőek voltak.

Érdekes módon a Nemzetközi At
létikai Szövetség (IAAF) már 1991-ben 
szakított a NOB előírásaival. Különö
sen feleslegessé tette a nemmeghatá
rozási laborvizsgálatokat az általánosan 
elterjed dopping-tesztek azon gyakor
lata, hogy a szükséges vizeletmintát 
hiteles tanú előtt kell produkálniuk a 
versenyzőknek.

Schlammadinger József dr.

Haematológia
A polycytaemia vera aktuális terápiája.
Lengfelder, E., Nehlman, R. (III. Medi
zinische Universitätsklinik Mannheim, 
Universität Heidelberg, Németország): 
Dtsch. Med. Wschr., 2000,125, 1243.

A polycytaemia vera (PV) a krónikus 
myeloid leukaemiával, az esszenciális 
thrombocytaemiával és az osteomy- 
elofibrózissal együtt a haemopoeticus 
őssejt klonális betegségéhez tartozik, 
klinikuma ismert és mostanában sem 
változott. A betegség incidenciája Né
metországban évente 20/1 000 000 la
kos és az átlagos életkor 60 év a diag
nóziskor. Ha sikerül a hematológiai 
paramétereket a normális tartomány
ban tartani, a betegség prognózisa jó, 
hiszen az átlagos élettartam akár a 12 
évet is elérheti. Fiatalabbak prognózi
sa a vascularis szövődmények követ
keztében viszont rosszabb.

A terápia célja nemcsak a tünetek 
csökkentése, hanem a thromboembo- 
liák és a vérzések elkerülése. A régi és 
klasszikus gyakori vérvétellel a hemo
globin- és a hematokrit, a vérvolumennel 
együtt, akár a normálisra is csökkent
hető, amellett olcsó és nem leukae- 
mogen. Az alkiláló szereknek és a radio- 
foszfornak -  32P -  viszont az a hátránya, 
hogy a szekunder leukaemia rátája elég 
magas. Hydroxyurea és Pipobroman 
esetében viszont a leukaemiás transz- 
formáció vitatott.

Az ismert citosztatikus szerekkel 
szemben az a-interferon (IFNa) ef
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fektusa immunmoduláló mechanizmu
sa útján érvényesül. Nemcsak CML-ben, 
hanem Ph-kromoszóma-negatív mye
loproliferativ betegségekben, így PV- 
ben is gátolja a malignus klón proli- 
ferációját; nem leukaemogen és nem 
teratogén.

Szerzők a Medline útján 279 beteg 
kezelésével kapcsolatos eredményeket 
összesítették (19 közlemény), melyek 
szerint a phlebotomia rátája 82%-kal 
csökkent, a hematokrit az esetek felé
ben stabilizálódott, jelentősen enyhült 
a pruritus és csökkent a lép nagysága. 
A kezelést 45 esetben (21%) kellett meg
szakítani. Az IFNa terápiás effektusa 
viszont csak kb. egy év múlva mutat
kozott meg. A betegek jól tolerálják, 
heti adagja kezdetben 3x3 millió IE. 
Nemcsak a ws.-, hanem a fvs.- és a 
thrombocytaszám is csökken a sple- 
nomegaliával együtt. Végső következ
tetésekre még várni kell, mivel az átla
gos kontroll ideje 13 hónap volt. A 
remisszió időtartamát most még nem 
lehet a kis esetszám miatt megítélni, 
mivel csak egyetlen közleményben utal
nak rá; az első remisszió időtartama 
4,8 évnek, a másodiké újabb IFN-te- 
rápia után 2,9 évnek bizonyult, fenn
tartó kezelés nélkül. Thromboemboliás 
szövődmények kis számban fordulnak 
elő, akárcsak a leukaemiás transzfor
máció és a myelofibrosis, jóllehet előb
bi, előzetes alkiláló terápia után szo
kott létrejönni.

További gyógyszer egy leukaemogen 
effektus nélkül imidazoquinolin-deri- 
vátum, az anagrelid, ami a thrombo- 
cyták érését gátolja, aminek következ
tében a perifériás thrombocytaszám 
csökken; a vörösvérsejtekre és a gra- 
nulocytákra viszont nem hat. Gastro- 
intestinalis, cardialis és idegrendszeri 
mellékhatásoktól nem mentes. Mind
eddig kevés tapasztalatot szereztek és 
kontrollált vizsgálatokra mindenképpen 
szükség van. A thrombocytaaggregá- 
ció-gátlók közül az aszpirin hatása rég
óta ismert. Placebovizsgálatokkal szem
ben, napi 40 mg hatására a fokozott 
tromboxan-bioszintézis csökken anél
kül, hogy a vérzések aránya növekedne. 
A thromboemboliás szövődmények rá
tája mindenképpen kisebb volt. Az 1999. 
év elején kezdeményezett német PV- 
vizsgálatokat európai protokoll alapján 
szükséges integrálni (European Colla
boration on Low dose Aspirin in Poly- 
cytaemia vera: ECLAP protokoll), ami
hez nagyszámú betegre van szükség.

A PV-nek ma sincs optimális terá
piája, ezért újabb klinikai vizsgálatok

ra van szükség igen sok beteg bevoná
sával, melyek a hosszú távú effektust 
le tudják mérni.

Bán András dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
A beteg emlékeztetése, visszahívási in
tervenciójának hatása a vakcinálási 
arányra. Szilágyi, P. G. és mtsai (Uni
versity of Rochester School of Medicine 
and Dentistry, BOX 632, Strong Memo
rial Hospital, 601 Elm wood Ave, 
Rochester, NY 14642, USA): JAMA, 
2000,284, 1820-1827.

A vakcinációs fedés az USA-ban nem éri 
el a kívánt szintet 1988-ban gyermekek 
esetén a diphtheria-tetanus-pertussis, a 
polio, a kanyaró és a H. influenzae B 
vonatkozásában a vakcinálási ráta 
79%-os, a hepatitis B elleni 87%-os, a 
varicella elleni vakcináé 43%-os volt. 
Felnőtteknél a fedési arány még 
rosszabb; a 65 évesek és idősebbeknek 
csak 65%-a részesült influenzavakci- 
nálásban és mindössze 45% kapott va
laha pneumococcus-vakcinát. Termé
szetesen ez átlag, az immunizálási ráta 
alacsonyabb a szegények között és né
hány körzeti alapszintű intézményben. 
Ennek következménye, hogy a vakciná- 
lással megelőzhető betegségek még 
mindig előfordulnak, ezt igazolja az 
1989-1991-es kanyarójárvány, a vari
cella-, a hepatitis B-, vagy a pertus- 
sis-megbetegedések magas száma és 
ezrek halnak meg évente influenzá
ban. Az új vakcinák beillesztése a vak
cinálási sémába igen lassan halad, 
amire a varicella-vakcináció 43%-os 
aránya utal.

A vakcinálási ráta szintje alapvetően 
az elsődleges orvosi ellátásban dolgo
zó kollégákon nyugszik (körzeti-csa
ládorvos). Az átlag populációtól nem 
várható, hogy tudjon az ajánlott vak
cinákról s azok időzítéséről. Ez az orvos 
feladata. Jellemző, hogy a privát-szek
torban magasabb az immunizálási ráta. 
Csaknem természetes, hogy a szak
emberek ajánlásait nem alkalmazza 
működésében a gyakorló orvosok egy 
része, a gyermekgyógyász figyelme nem 
irányul a felnőttekkel kapcsolatos, a 
belgyógyászé pedig a gyermekekre vo
natkozó ajánlásokra.

A megoldás akadálya -  hogyan em
lékeztessék a hozzájuk tartozókat a vak- 
cinálásra (telefon, levél) hogy sok 
helyen még hiányzik a komputerizált

nyilvántartási rendszer e vonatkozás
ban és természetesen van financiális 
akadály is.

A szerzők széles körű vizsgálatokat 
végeztek az emlékeztető-behívó rend
szerekről -  közlemények alapján. Jól 
működő rendszerek 5-20%-kal emel
ték az immunizálási rátát.

[Ref: A gyermekkori sémában a ko
rábban bevezetett vakcinák (BCG, DPT, 
Polio, MMR) esetében nálunk sokkal 
jobb az immunizálási ráta. A Hib, HBV 
vona tkozásában korai még az értékelés. 
Rosszabb a helyzet, bár javuló tenden
ciát mutat felnőttkorban az influenza 
vakcinálási rátája -  a pneumococcus- 
vakcina propagandája csak most kez
dődött. Nálunk is szükséges lenne miha
marabb bevezetni a varicella-vakcinát - 
döntően az időskori zoster-esetek 
redukálására (ebben az esetben különö
sen gazdaságosabb a prevenció, mint a 
tüneti kezelés.)

Meg kell jegyezni, hogy a 100%-os 
fedést nem lehet, de nem is szükséges 
elérni. A csoport (herd)-immunitás az 
ágens contagiositasának függvényében 
75-90%-os fedésnél megakadályozza 
a járványos előfordulást.

Amiről a cikk nem beszél, az az el
lenpropaganda. Japánban a sajtó ál
tal szenzációként kezelt 2 haláleset, 
melyet a pertussis-vakcina komponens
re vezettek vissza, visszavetette az im
munizálási rátát -  megjelent a pertus
sis járványos formában. A z USA-ban, 
Virginia államban egy „vakcinálási 
tanácsadó” intézmény alakult, mely 
lebeszélő funkciót végez. Nem kell ennyi
re messze mennünk; a napokban, az 
influenzavakcinálás időpontjában tá
lalják azt a kártérítési pert, egy szeroló- 
giailag igazoltan RSV-fertőzésre vissza
vezethető encephalitis következményei 
kapcsán -, melyet influenzavakciná
nak akarnak tulajdonítani...]

Kétyi Iván dr.

A Norwalk vírus átvitele egy labdarú
gó-mérkőzés alkalmával. Becker, K. 
M. és mtsai (Dept. Health and Human 
Sérv., Rockville, MD. 20857, USA): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1223-1227.

A Norwalk vírus a Caliciviridae csa
ládba tartozik és az USA-ban a nem 
bakteriális eredetű gastroenteritisek 
96%-a okozza. 1988-ban egy észak- 
karolinai kollégiumi labdarúgócsapat 
és vezetése Floridába repült, hogy 
flordiai csapattal mérkőzzön. Az uta

357



zást megelőző este pulykalöncs-kon- 
zervet fogyasztottak és 10-50 óra múlva 
62%-uk gastroenteritises tünetekkel 
(vomitus, diaré) betegedett meg. A csapat 
egy része el sem utazott, a többiek a pályán 
lettek rosszul. Az ellenfél, a floridai csapat
ból és az addig egészséges karolinai csa
pattagok közül 11-en betegedtek meg.

Bár a Norwalk vírust ma sem tudjuk 
tenyészteni, elektronmikroszkópos és 
főleg reverz PCR technikával vala
mennyi vizsgált esetben a vírus I-es 
genotípusát mutatták ki. A prim er és 
szekunder esetekből származó vírus 
RNS-szekréciója is azonos volt. Az el
sődleges esetek egyértelműen a löncs
húsra voltak visszavezethetők, bár az 
élelmiszerből a vírus kimutatása nem 
sikerült. Ez azonban nem kizáró ok, 
mert az élelmiszerből való kimutatás 
technikáját még nem sikerült kidol
gozni. A másodlagos esetekben a fer
tőzés a pályán történhetett -  Iránya
dókkal, faecesszel. A magyarázat ezen 
utóbbi vonatkozásban is, hogy extrém 
alacsony víruspartikula-szám elégsé
ges a fertőzéshez. Nem találtak kü
lönbséget a védő és a támadó játéko
sok között.

[Természetesen amerikaifutballról 
van szó, ahol a testi érintkezés inten
zívebb, mint az európai labdarúgás ese
tén. Európában szokatlan, hogy vomi- 
táló-diarés játékosok mérkőzésben 
vegyenek részt. A cikk szerzői is azt ja 
vasolják, hogy akutgastroenteritisben 
szenvedők játékát tiltsák meg.

A Norwalk vírus első leírásaiban a 
fogékonyak körét iskoláskorúakban ha
tározták meg, később derült ki, hogy a 
felnőttek sem kevésbé fogékonyak. Idő
sek körében nem ritka a fatális kime
netel. A fertőzés forrása rendszerint 
az ivóvíz, vagy az élelmiszer, de m iu
tán <100 partikula elegendő a fertő
zéshez (!) a kontakt esetek is gyakoriak. 
A tünetmentes fertőzöttek mintegy egy 
hétig ürítik a vírust.

A Norwalk vírust 1972-ben ismer
ték fel, majd több izolátumot az izolálás 
helyéről neveztek el. Ma a calicivírus 
család két genusát ismerik el: a Nor- 
walk-szerűeket (NLV) és a Sapporo- 
szerűeket (SLV). Mindkét genusban 
számos antigénszerkezetében eltérő va
riáns (genotípus) van, melyek között 
általában nincs keresztimmunitás.]

Kétyi Iván dr.

Tizenéves kiütéssel és ízületi duzza
nattal meningococcus C konjugált vak
cinádé után. Suresh, E. és mtsai

(Kettering General Hospital, Kettering, 
Northants, Anglia): Lancet, 2000, 356, 
1486.

A korábban egészséges 17 éves fiú 1999 
novemberében 2 napos láz, torokfá
jás, kiterjedt, nem  halványuló kiüté
sek, a bal könyök, boka és a jobb térd 
fájdalmas duzzanata miatt került kór
házba. Négy nappal ezt megelőzően 
meningococcus C konjugált vakcinát 
kapott.

A fiú lázas volt, meningealis izgalmi 
jelek nélkül. A jobb térdében folya- 
dékgyülemet észleltek. A bőrelválto
zásai nem a meningococcus-septicae- 
miára jellemző purpurás vagy petechiás 
kiütések voltak.

A betegnek benzilpenicillint adtak 
iv. A fehérvérsejtszám 10,5 G/l, a We 
17 mm/h, a CRP 166 mg/1 volt. A vérte
nyésztés steril maradt. Két nap múlva a 
jobb térdéből 15 ml zavaros, sárga folya
dékot csapoltak le, amely neutrophilo- 
kat tartalmazott, a tenyésztése steril lett.

Úgy gondolták, hogy a reaktív poly- 
arthritist a 4 nappal korábban adott 
meningococcus-vakcina okozta. Óva
tosságból a penicillint 6 napig adták.

A plazmát és az ízületi folyadékot 
PCR tesztelés végett Meningococcus 
Laboratóriumba küldték. A plazma ne
gatív, de az ízületi folyadék pozitív lett. 
A meningococcust a C szérum-cso
porttal azonosították.

A tünetek jelentkezése utáni 17. na
pon december 13-ánakonvaleszcensz 
vérmintában a C poliszacharid cso
portú antitestek koncentrációja 1960 
mg/1 volt. A kiütések 2 nap alatt elhal
ványodtak és a következő héten ízüle
ti panaszai is megszűntek. A fiút 8 nap 
után hazaengedték. 2000. áprilisban 
teljesen felépült.

A térdéből vett folyadékban kimuta
tott meningococcus-DNS valódi infek
cióra utalt, mivel a meningococcus- 
vakcina nem tartalmaz nukleinsavat. 
A későbbi magas meningococcusan- 
titest-szintet vagy vakcina, vagy ter
mészetes infekció okozta.

Angliában 1999 novemberében kez
dődött el a meningococcus C konjugált 
vakcina program. Az első korcsoport 
a 15, 16 és 17 évesek voltak. A felnőtt
kori meningococcus-infekciót leg
többször a B és a C szerocsoport okoz
za. A B csoport ellen nincs vakcina. A 
C csoport kollégiumi diákok közt 
gyakori. Szerzők betege is diák volt, 
de otthon élt. Angliában a nemzeti 
vakcinációs program ban csak a C 
konjugált vakcina hozzáférhető.

A közölt eset, a meningococcus C 
konjugált vakcina után kialakult láz, 
kiütés és arthropathia, meningococ- 
cus-betegségnek tulajdonítható. Eb
ben a korcsoportban a meningococ- 
cus-vakcinára adott reakciók helyi pír, 
láz és fejfájás, de nem kiütések vagy 
arthropathiák. Mivel az új vakcina csak 
a C csoportú infekció ellen véd B cso
portú meningococcus-infekció még így 
is előfordulhat.

Kollár Lajos dr.

Neurológia
A kor előrehaladtával fellépő intelli
genciahanyatlás és az agyi fehérállo
mány hiperintenzitása közötti kap
csolat egészséges nyolcvanévesekben: 
longitudinális vizsgálat. Garde, E. és 
mtsai (Danish Research Centre of Mag
netic Resonance, Copenhagen Uni
versity Hospital, DK-2650 Hvidovre, 
Denmark): Lancet, 2000, 356, 628.

Idős korban az agy MRI-felvételein 
gyakran látott elváltozás a fehérállomá
nyi hipertintenzitás. [Refi: Hiperinten- 
zitás a T2 súlyozott és protondenzitású 
MRI-felvételeken, míg hipointenzitás, 
ill. hipodenzitás a TI súlyozott MRI- 
és a CT-felvételeken.] Ezt a jelenséget 
általában ischaemiás eredetűnek tart
ják és gyakrabban figyelhető meg vascu
laris dementia esetén. Az Alzheimer-kór 
késői kezdetű formájában gyakrabban 
van jelen, mint a korai kezdetűben. 
Megjelenési gyakorisága és súlyossá
ga a kor előrehaladtával nő. A nem 
demens középkorú betegek között 
11-20%-ban fordul elő, míg 85 év fe
lett már 100%-ban megfigyelhető. Mivel 
a kor előrehaladtával fokozódik az in
tellektuális hanyatlás, felvetődik a kér
dés, hogy van-e összefüggés a fehérál
lományi hiperintenzitás és a kognitív 
funkciók diszkrét elváltozásai között 
nem demens egyénekben. A korábbi, 
ezirányú vizsgálatok keresztmetszeti
ek voltak, míg a jelen tanulmány szer
zői mintegy 30 éven át követték a vizs
gált személyeket.

A tanulmányban 1914-ben szüle
tett egészséges páciensek vettek részt. 
Az első vizsgálat 1964-ben történt (50 
éves korban), majd 1974-ben, 1984-ben 
és 1995-ben. Az induló esetszám 698 
volt, ebből a 80 éves kort 329-en érték 
meg és ebből 189-en tudtak részt ven
ni 80 éves korukban a pszichológiai 
vizsgálaton 1995-ben. Az MRI-vizsgá- 
latot összesen 75 betegen végezték el,
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a vizsgálatsorozat végén, 1 alkalom
mal, 1995-ben. A kognitív funkciókat 
a felnőttekre készült Wechsler-féle intel
ligenciaskála alapján mérték, az MRI- 
felvételek (T2 súlyozott, és protonden- 
zitású) értékelése radiológus által tör
tént az alábbiak szerint: külön értékelték 
a mély fehérállomány és a periventri- 
cularis tér intenzitását egy szemikvanti- 
tív skála alapján. A mély fehérállományt 
lebenyek szerint 0—6-ig pontozták 
(frontalis, parietalis, temporalis, occi
pitalis, összesen: 0-24 pont), a peri- 
ventricularis teret az oldalkamrák mel
lett, ill. frontalis és occipitalis szarvainál 
0—3-ig (összesen: 0-9 pont).

Eredmények: az 50 éves kori intelli
gencia-tesztben azok, akik megérték 
a 80 évet, szignifikánsan jobban teljesí
tettek (!). A vascularis rizikófaktorokat 
figyelembe véve (vérnyomás, vércukor, 
testtömegindex) egyedül az antitensi- 
vum-szedés (és nem az aktuális vér
nyomás) mutatott szignifikáns össze
függést a mély fehérállomány hiper- 
intenzitásával (a periventricularis 
területével nem). A kor előrehaladtá
val az intelligencia-teszt szignifikáns 
hanyatlást mutatott. A periventricu
laris tér hiperintenzitása a performá- 
ciós szubteszttel és az össz-IQ-val, a 
mély fehérállományi hiperintenzitás 
a performációs szubteszttel mutatott 
gyenge, ám szignifikáns összefüggést 
(az egyes szubtesztekről és a csökke
nés mértékéről részletes táblázat ad 
felvilágosítást). A szerzők a vizsgálat 
korlátjának tartják, hogy a 30 éves kö
vetési idő alatt csak 1 alkalommal ké
szült MRI, így az intelligenciahanyat
lás és a hiperintenzitás alakulása kö
zötti lényeges kapcsolat nem tárható fel.

Konklúzió: bár a periventricularis 
és a mély fehérállomány hiperinten
zitása összefüggést mutat az intelli
gencia hanyatlásával, egyénenként nagy 
eltérések lehetnek és mindenképpen 
a klinikai vizsgálatokkal együtt érté
kelhető csak az MRI-n látott elváltozás.

Mód Gabriella dr.

Onkológia
A csontvelői disszeminált tumorsejtek 
kim utatása és klinikai jelentősége.
Braun, S., Pántéi, K. (Frauenklin., Kiin. 
r. der Isar, Techn. Univ., München, 
Molekül. Onkol., Frauenklin., Univ- 
Klin. Eppendorf-Hamburg, Német
ország): Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125, 
1237-1239.

A szolid tumorok diagnosztikájának 
és terápiájának fejlődése ellenére a be
tegek jó része távoli áttétekben hal meg, 
melyek az okkult és többnyire terá- 
piarezisztens tumorsejtekből (gyakran 
a csontvelőből) származnak.

A medencecsontból nyert csontve
lőből hagyományos (citomorfológiai) 
módszerekkel a daganatsejtek igen ne
hezen és alacsony szenzitivitással mu
tathatók ki. Az „idegen” epithelialis 
sejtek felismerését immuncitológiai 
módszerekkel, epithelialis markeranti- 
gének ellen termelt monoklonális an
titestekkel lehet megkönnyíteni. Az al
kalmazott számos módszer miatt 
célszerűnek tűnik a metodika stan- 
dardizálása s ezzel 2x l0 6 csontvelői 
sejt között 1 tumorsejt kimutatására 
való törekvés. 522 emlőrákos beteg kor
történetének és prognosztikai fakto
rainak elemezése alapján a csontvelői 
tumorsejt független prognosztikai té
nyező, párhuzamot mutat a távoli át
tétek korábbi jelentkezésével és a túl
élés megrövidülésével; jelentősége az 
axillaris nyirokcsomó-metasztáziso- 
kéval azonos.

Az adjuváns kemoterápiás proto
kollok mintegy 30%-ban csökkentik a 
mortalitást s ebben szerepet játszik az 
is, hogy a disszeminált tumorsejtek a 
citosztatikumokkal szemben jórészt re- 
zisztensek és high risk agresszív ke
moterápiára is csak elégtelen módon 
reagálnak, így prognosztikai jelentő
ségük mellett a kezelési kudarcokért 
is felelőek lehetnek. Szükségesnek tű
nik a citosztatikumok mellett egyéb 
módszerek alkalmazása is. A terápiá
sán alkalmazott monoklonális antites
tek specifitása igen nagy s éppen ez li
mitálja a heterogén tumorsejtek elleni 
hatékonyságukat. Az EpCAM (epithelial 
cell adhesion molecule) ellen termelt 
edrecolomab antitest (Panorex ) colo- 
rectalis carcinomákban szignifikánsan 
csökkenti a morbiditást és a mortali
tást, szerzők ezt az axillaris metasztázi- 
sos, csontvelői tumorsejt-pozitív emlő
rákos betegek adjuváns kezelésében is 
alkalmazni kívánják prospektiv vizsgá
lat keretében.

A minimális reziduális betegség az 
onkológia eddig még nem megoldott 
problémája, ami a kezelési eredmé
nyeket limitáló tényező. Fontosnak tű
nik a TNM-stádiumbeosztás kiegészí
tése a mikrometasztázisok (axillaris 
nyirokcsomók) és a disszeminált tu
morsejtek (csontvelő) jelzésével. En
nek alapján a későbbiekben mód nyí
lik az eredmények elemzésére, illetve

újabb kezelési koncepciók kidolgozá
sára.

Pikó Béla dr.

A melanoma immunterápiája. Dummer, 
R., Nestle, F. O., Burg, C. (Dermatol. 
Kiin., Univ. Zürich, Svájc): Dtsch. Med. 
Wschr., 2000,125,1240-1242.

A melanoma malignum (MM) foko
zódó gyakorisága és a tum or, vala
m int a gazdaszervezet közötti bioló
giai interakciók jelentősége révén a 
m odern daganatkutatás előterébe ke
rült. Mivel az előrehaladott MM su
gárkezeléssel vagy citosztatikumokkal 
nehezen befolyásolható, az immunte
rápia nagy jelentőséggel bír.

A citokinek közül a rekombináns 
interferonokkal elért kedvező in vitro 
vizsgálatok és állatkísérletek ellenére 
interferon-alfa adásával maximum 
15%-ban lehet eredményeket elérni. 
Az adjuváns alkalmazás elősegíti a re- 
cidívamentes időszak meghosszabbo
dását, de a nagydózisú interferon-ke
zelés már nem váltotta be a reményeket 
és a kezelés mellékhatásait fokozta. 
Az interleukin-2 hatékonyságát jelenleg 
önmagában és interferonokkal kom
bináltan is vizsgálják. Az interleukin-2 
nem fejt ki közvetlen hatást a MM- 
sejtekre, hanem a sejtes citotoxikus 
hatásokat (killer-sejtek) serkenti. Kez
detben 25%-os javulásról számoltak be, 
de a későbbi vizsgálatok ezt az arányt 
nem  erősítették meg. Kemoterápiával 
és interferonnal kombinálva viszont 
metasztatikus MM esetében 8-11%-ban 
tartós (akár 5 évig is tartó) komplett re- 
missziót eredményez.

A korábbi aspecifikus immunoló
giai próbálkozásokat (BCG) jelenleg 
m ár nem alkalmazzák. A specifikus 
immunizálás során kezdetben 8-10 
aminosav-hosszúságú HLA-specifikus 
molekulákat alkalmaztak a citotoxi
kus T-sejtek stimulálására, de a mód
szer a peptidek rövid féléletideje miatt 
csak szerény hatást eredményezett. A 
molekulákat antigénprezentáló dend- 
ritikus sejtekhez kötve stabil és folya
matos kostimulatív jelet küldenek a 
T-sejteknek, ami a klinikumban a be
tegek egy részében objektív, sőt, akár 
teljes remissziókat is eredményez. A 
specificitás miatt a mellékhatások szá
m a alacsony s a kezelés az életminősé
get alig befolyásolja. Mivel a betegeknek 
csak egy része reagál, a későbbiekben 
szükséges az egyes -  HLA-különböző 
-  MM-altípusok elkülönítése, ami szo-
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ros kapcsolatot igényel az alapkutatás 
és a klinikai alkalmazás között s sem 
miképpen nem alkalmas még ru tin 
szerű alkalmazásra.

A molekuláris biológia fejlődésével 
minden bizonnyal javulnak a génte
rápia feltételei is, az antigéneket job 
ban megismerjük és könnyebb lesz az 
egyes antigének prezentálása is. Szer
zők véleménye szerint már ma is javít
ja a disszeminált MM-ban szenvedő 
betegek kilátásait az aspeciflkus im 
munterápia (interferon, interleukin) 
és még inkább a specifikus im m unte
rápiás próbálkozások.

Pikó Béla dr.

Myeloma multiplexben szenvedő be
tegek aktuális kezelési koncepciója.
Heyll, A., Schneider, P., Bauser, U. és 
mtsai (Kiin. Hämat.-Onkol. u. Kiin. 
Immun., Med. Kiin., Univ. Düsseldorf, 
Németország): Dtsch. Med. W schr., 
2000, 125, 1201-1209.

A myeloma multiplexben (Mm) szenve
dő betegek csoportjából el kell különíte
ni azt a 8%-ot, aki szoliter plasmocy- 
tomában (ossealis vagy extraossealis) 
szenved. Esetükben 40 Gy sugárkeze
léssel ugyan teljes remissziót lehet el
érni, de mintegy felükben 2 év m úlva 
Mm alakul ki. Ennek kockázata k i
sebb extraossealis manifesztációk 
esetén és akkor, ha a sugárkezelés h a 
tására a paraprotein-képződés is tel
jes remisszióba kerül.

A multiplex tumoros érintettségű 
betegeknél is a mérsékelten előreha
ladott (I. és korai II.) stádiumokban 
általában halasztható a kem oterápia 
megkezdése, kivéve a magas kockázatú 
eseteket (emelkedett LDH, CRP, béta- 
mikroglobulin normális vesefunkció 
esetén; rom ló veseműködés, AL-amy- 
loidosis). Az osteolysis is inkább sugár- 
kezelést, mintsem szisztémás kezelést 
igényel ilyenkor. Az elsőként válasz
tandó Alexanian-protokoll (MP = le
hetőleg parenteralis Melphalan és 
Prednison) m a is az arany standard. 
Több szer hozzáadása gyorsabb és na
gyobb arányban bekövetkező remissziót 
eredményez, de a túlélésen nem  vál
toztat. Általában 6 ciklus adandó, il
letve a betegeket az M-gradiens csök
kenésének befejezéséig kell kezelni.

Az MP-rezisztens vagy őssejt-transz
plantációra váró betegek kezelésére a 
Barlogie által kifejlesztett VAD-pro- 
tokoll (Vincristin, Adriamycin, Dexa- 
methason) szolgál, mellyel a rezisz-

tens esetek 60%-ában ismét remisszió 
érhető el. A hospitalizálás elkerülésé
re és a thrombophlebitis kockázatának 
csökkentésére dolgozták ki az ID-pro- 
tokollt (oralis Idarubicin és Dexame- 
thason), mely a VAD-hoz hasonló ered
ményességűnek tűnik. Harmadik 
választásként Cyclophosphamid, Ben- 
damustin vagy Dexamethason mono
terápia jön szóba, de a prognózis ek
kor már kifejezetten rossz.

A nagydózisú Melphalan-kezelés 
(kondicionálás) utáni autológ perifé
riás őssejt-transzplantációval az ad
dig kemoterápiára rezisztens esetek
ben is sikerült remissziókat elérni és a 
túlélést is szignifikánsan meghosszab
bítani. Az eredményeken az előkészí
tésben alkalmazott egésztest-besugár
zás nem javít, ahogy a „tandem” (két 
kezelési kurzusból álló) Melphalan ke
moterápiás kondicionálás sem. A szer
zők a Melphalan, Cyclophosphamid, 
Idarubicin kombinálásával végzett is
mételt előkészítést vizsgálták s egyéb 
adatok alapján is úgy vélik, hogy az 
optimális kondicionálás kérdése még 
nem teljesen tisztázott. Az allogén ős
sejt-transzplantációs (HLA-identikus 
testvérek esetében) meglepően sok 
szövődménnyel jár s ezért csak válo
gatott esetekben javasolható. Külön 
problémát jelent a 60 évesnél idősebb 
Mm-betegek nagydózisú kemoterápiá
ja, ezt korábban nem  tartották indo
koltnak, de ma m ár -  klinikai vizsgá
latok keretében -  nem feltétlenül 
ellenjavallt.

Bisfoszfonátok (lehetőleg parente
ralis) adásával és konvencionális ke
moterápiával jelentősen csökkenthe
tő az osteolysis és fájdalom mértéke, a 
patológiás fraktúrák és hypercalcea- 
mia gyakorisága. A kombinációkat ed
dig előrehaladt betegségben vizsgálták, 
korai stádiumokban való alkalmazá
sáról, vagy remisszióban fenntartó ke
zelésekről nincs végleges következte
tés.

Az interferon-alfa és a kemoterápia 
kombinálása nem javít az eredménye
ken, de sikeres (konvencionális vagy 
nagydózisú) citosztatikus kezelés után 
fenntartó kezelésként adva a remissziós 
tartamot meghosszabbítja. Az influ
enza-szerű mellékhatásokat és a szer
vi és pszichés szövédmények veszélyét 
figyelembe kell venni. Az interleukin-2 
a citotoxikus tumorspecifikus T-sejtek 
és a természetes élősejtek aktiválásá
val hat, mellékhatásai még kifejezet
tebbek. Mivel Mm-ben csak kivételesen 
eredményez remissziókat, alkalmazá

sa csak vizsgálatok keretében javasol
ható.

Az erythropoetin hatására a Mm- 
betegek mintegy 60%-ában előforduló 
anaemiában a hemoglobinérték emel
kedése következik be. Elsősorban a ke
moterápiától függetlenül jelentkező 
anaemiákban és alacsony endogén ery- 
thropoetin-szint mellett javasolt adá
sa, míg gyors hemoglobin-csökkenés 
és kemoterápia-okozta anaemia ese
tén változatlanul transzfúzió javasolt.

Újabban számos egyéb módszert 
próbálnak a Mm kezelésére: az anti- 
angioneogenesis-factorként ható thali- 
domidot, a tumorspecifikus T-sejtekből 
készített vakcinákat, az interleukin- 
6-receptor DC-19 antigéné ellen ter
melt antitesteket és a programozott 
apoptosis befolyásolását. Ezek a mód
szerek még semmiképpen sem tekint
hetők a klinikai rutin részének, értékük 
több vizsgálat után kristályosodik ki.

Pikó Béla dr.

Profilaktikus mastectomia. Fortschr. 
Med., 2000,142, 22.

A folyóirat a J. Smer. Med. Assoc, cik
két referálja, melyben a Mayo klinika 
arról tájékoztat, hogy nagyon sok 
esetben kétoldali emlőeltávolítást vé
geztek, amikor a mamma-cc. geneti
kai veszélye igen magas volt.

Kérdőívet küldtek annak a 609 nő
nek, akiknél 1960 és 1993 között ez a 
beavatkozás történt és még életben 
voltak. A betegek átlagosan 14,5 évvel 
korábban estek át a műtéten. Közülük 
70% nagyon elégedett, boldog volt, hogy 
megoperáltatta magát, 11% nem tudta 
megfogalmazni elégedettségét, 19% pe
dig kifejezetten elégedetlen volt akko
ri döntésével.

Az elégedettek azt hangsúlyozták, 
hogy megnyugtatta őket, hogy az eset
leges rákkal kapcsolatos „nyűgtől” meg
szabadultak. Legtöbben boldogan éltek 
„mellnélküli” állapotukban, szexuális 
életükben nem zavarta ez őket, még
pedig függetlenül attól, hogy történt-e 
mellplasztika vagy sem. De arról sem 
szabad elfeledkezni, hogy az esetek ne
gyedében, harmadában a nőiesség ér
zésében, a szexualitásban, a saját test 
önértékelésében károsodottaknak érez
ték magukat.

A referáló kommentárja szerint a 
kedvező hatásban nagy szerepet ját
szik minden bizonnyal az, hogy előze
tesen a nők nagyon-nagyon féltek a
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ráktól, megviselte őket a sok ellenőrző 
vizsgálat. Akik nagyon tudatosan dön
töttek a műtét mellett, az eredmén
nyel is elégedettek voltak, míg azok, 
akik csak az orvos intenzív ajánlására 
operáltatták meg magukat, sokszor 
elégedetlenek voltak.

Aszódi Imre dr.

Ortopédia
Egy ágyban az ellenséggel: Pasteurella 
múltoddá okozta infekció csípőízü
leti protézis beültetését követően.
Chikwe, J. és mtsai (Addenbrooke’s 
Hospital Cambridge, CB2 2QQ, Anglia): 
J. Roy. Soc. Med., 2000, 93, 478-479.

Az esetismertetésként közölt beteg 
bemutatásával fenti angol szerzők a 
csípő-endoprotetika egy igen ritka komp- 
likádójáról számolnak be, olyan infek
cióról, melyet egy speciális, nagyon rit
kán előforduló baktérium okozott.

A szerzők kihangsúlyozzák, hogy 
csípőízületi endoprotézis beültetését 
követő fertőződés többnyire házastár
sak közötti kontaktus lévén jöhet lét
re, ha nem primer infekcióról van szó. 
Állatról emberre történő kórokozó-át
vitelt csípőízületi artroplasztika kap
csán korábban az irodalomban nem 
közöltek.

Az eset egy 60 éves férfi, aki 4 évvel 
jelen bennfekvéseit megelőzően totál 
csípőízületi endoprotézist kapott a jobb 
oldalra combnyaktörés miatt.

Egy évvel később az implantátum 
kilazult, revízió történt. Az ekkor vég
zett mikrobiológiai leoltások negatí
vak voltak. Két évvel később a beteg 
ismét elesett, periprotetikus törést 
szenvedett el, melyet egy acetabularis 
allografttal és cement nélküli, Wagner- 
típusú femoralis komponenssel revi- 
diáltak. E protézis hamar diszlokáló- 
dott, 3 hónappal később fisztulanyílás 
alakult ki. Ennek megoldására kétülé
ses reoperációt terveztek.

Az első műtét, vagyis a protézis el
távolítása után a mikrobiológiai vizs
gálat Pasteurella multocida kóroko
zót igazolt.

Szerzők említik, hogy e kórokozó 
általában állatharapással vagy kar- 
molásokkal kerül az emberi szerve
zetbe. Betegük tagadta, hogy ilyesmi 
történt volna vele, de beszámolt arról, 
hogy a kutyája rendszeresen egy ágy
ban aludt vele a műtétek előtt, majd a 
műtéteket követően is, azon az oldalon, 
ahol a csípőprotézis-beültetés történt.

A beteg további sorsáról a szerzők nem 
közölnek adatokat, vagyis nem ismer
tetik azt, hogy mi volt a végleges keze
lési megoldás, illetve arról sem számol
nak be, hogy az infekciót sikerült-e 
szanálni. Ehelyett részletesen tájékoz
tatnak a csípőízületi endoprotézis-be- 
helyezést követő fertőzések kezelési le
hetőségeiről.

Jellemzik a Pasteurella multocida 
baktériumot, amely egy Gram-negatív, 
apró coccobacillus, többnyire az álla
tok oropharingealis traktusában ho
nos. Általában macskáról és kutyáról 
terjed az emberre, a fertőzés hamar 
kialakul, hyperaemiával és bőrmelege
déssel jár. Súlyos lokális szövődmény
ként szeptikus arthritis és osteomy
elitis is kialakulhat, többnyire a kézen. 
Nagyon ritkán az állatok nyelvének 
érintése is okozhatja. Két ilyen esetet 
is leírtak az irodalomban kutyákkal 
kapcsolatban.

A szerzők elemzik, hogy betegük
nél hogyan történhetett a fertőzés e 
kórokozóval. Egyik okként azt tétele
zik fel, és ezt tartják a legvalószínűbb
nek, hogy a beteg bőrén a baktérium 
évek óta jelen lehetett (tekintettel a 
hosszú kontaktusra a kutyával) és úgy 
gondolják, hogy az alapos preoperatív 
bőrfertőtlenítés ellenére is a műtét so
rán a mélybe kerülhetett. A másik ok
ként az allografttal történő átvitelt való
színűsítik, ennek azonban a lehetőségét 
igen minimálisra teszik. A további eset
leges fertőzési lehetőség -  annak elle
nére, hogy a beteg tagadta, vagy nem 
emlékezett rá -  egy esetleges karmolás, 
melynek következményeként hemato- 
gén úton a kórokozó a protézishez jut
hatott. A következő lehetőség a szer
zők szerint az, hogy az egyébként más 
okból kialakult infekció felülfertőző- 
déseként alakult ki a suppuratio, példá
ul egy esetleges Staphylococcus aureus 
által okozott fisztulajáraton retrográd 
módon beterjedve.

Szerzők a közlemény végén kihang
súlyozzák, hogy bár a mechanizmus 
nem teljesen ismert, mégis az eset is 
igazolja annak jelentőségét, hogy a be
teget aktívan bevonják a műtétet kö
vető sebellátással, valamint sebkeze
léssel kapcsolatos teendőkbe.

Than Péter dr.

Pulzáló elektromágneses mezők a moz
gásszervi sérülések és betegségek ke
zelésében. Áttekintés és metaanalízis.
Schmidt-Rohlfing, B., Silny, B. J.,

Niethard, U. (Orthop. Univ. Kiin. 
RWTH Aachen, Forschungszentrum 
Elektromagn. Umweltverträglichkeit 
Helmholtz Inst. RWTH Aachen): Zschr. 
Orthop., 2000,138, 379-389.

A pulzáló elektromágneses mezőket 
m ind gyakrabban alkalmazzák a terápi
ában, így felmerül a kérdés, mennyire 
alátámasztott ez tudományosan.

A módszer rövid ismertetése után 
a szerzők 3379 beteg kezelését tartal
mazó 37 klinikai tanulm ányt értékel
nek, melyek álízületben, törésgyógyulás 
serkentésére, combfejelhalás, aszepti
kus protézislazulás és osteoporosis ese
teiben történt alkalmazását vizsgálták.

Megállapítják, hogy csak kevés pros
pektiv, kontrollcsoporttal összehason
lított vizsgálatot végeztek, a kezelés 
eredménye különböző ortopéd elvál
tozásokban nem egyértelmű, sőt rész
ben ellentmondásos.

Az eddig ismert fizikai-fiziológiai 
alapok figyelembevételével a kezelés
módoknak még sok szempontja nyitott. 
Megállapítják, hogy az elektromágneses 
mezők alkalmazása az ortopéd gyakor
latban mindeddig nincs tudományosan 
alátámasztva, további kísérleti és klini
kai vizsgálatok szükségesek hatékony
ságának igazolására.

Az irodalom 100 idézett közleményt 
foglal össze.

Kazár György dr.

Orvosképzés
Kritikus gondolkodás és graduális or
vosképzés. Van-e szerepe a fogalom
térképek kiértékelésének? West, D. 
C., Pomeroy, J. C., Park, J. K. és mtsai 
(Department of Pediatrics, School of 
Medicine, University of California, Da
vis, 2516 Stockton Blvd, Sacramento, 
USA): JAMA, 2000, 284, 1105-1110.

Az orvosképzésben a tanulás során ki
alakuló fogalomrendszer szerkezetének 
vizsgálata számos nehézségbe ütközik. 
A tanulás folyamatában megszerzett új 
információk megfelelő rendszerbe fog
lalása rendkívül nagy jelentőséggel bír 
a klinikai tapasztalat megszerzésében, 
később a kritikus helyzetekben a he
lyes döntés meghozatalában.

A fogalomtérképek készítése és an
nak kiértékelése (concept mapping ass
essment, a továbbiakban CMA) egy 
olyan módszer, amely a megszerzett 
tudásnak a tanuló memóriájában el
raktározott formáját és egyéb infor-

361



mádókhoz való kapcsolatát jeleníti 
meg. Az eljárást Joseph Novak fejlesz
tette ki a hetvenes években, lényege, 
hogy a tanulóknak egy kétdimenziós 
diagramot kell készíteniük, amely egy 
adott témakörhöz tartozó fogalmak kö
zötti összefüggést vázolja fel. A CM A 
egyedülálló betekintést ad abba, hogy 
egy egyén hogyan szervezi egységbe a 
megszerzett ismereteket és hogyan gon
dolkodik egy adott probléma felveté
sekor.

A referált közlemény kérdésfelve
tése az volt, hogy a CMA által nyújtott 
információkat fel lehet-e használni az 
orvosképzés során a hallgatók tudásá
nak felmérésére. A felmérésbe 21 gyer
mekgyógyász-rezidens került, 9 első
éves, 8 másodéves és 4 harmadéves. 
Mindannyiuk részt vett egy fogalom 
térkép készítésének elsajátítását segítő 
tanfolyamon (tanfolyam), majd egy 3 
órás kurzuson, amely különböző beteg
ségekben előforduló rohamokkal fog
lalkozott (kurzus). A tanfolyam telje
sítése után még a kurzus megkezdése 
előtt m inden résztvevőnek készítenie 
kellett egy fogalomtérképet a rohamok
ról (preinstruction map), majd a k u r
zus meghallgatása után egy héttel egy 
újabb térkép készítése következett 
(postinstruction map) ugyanebben a 
témában. A fogalomtérképek készíté
sénél adott egy alapfogalom, amelyhez 
kapcsolódó tulajdonságokat, egyéb fo
galmakat egy hierarchikus rendszer
ben kell ábrázolni. Az alapfogalmon 
kívül minden további rész hozzákap
csolása a vizsgált tanuló tudásán, annak 
szerkezetén múlik. A fogalomtérképek 
5 komponensből állnak: fogalmak, fo
galmak közötti kapcsolatok, hierarchia,

keresztkapcsolatok és példák. Ezek 
részletezése túlm utat ezen referátum 
terjedelmén, de a mellékelt fogalom
térkép példáján a módszer jól érthe
tővé válik.

Annak kiderítésére, hogy a képzett
ség foka szerint van-e különbség a fo
galomtérképek készítésében, a másod- 
és harmadéves rezidenseket (n=12) egy 
csoportba, az elsőéveseket egy másik 
csoportba (n=9) sorolták. A fogalom
térképezést a hagyományos számonké
résmódszerével is össze akarták hason
lítani, ezért minden részt vevő hallgató 
hagyományos vizsgát is tett a szóban 
forgó témakörben (rohamok).

Az eredmények értékelésének alapja 
a készített térkép szerkezete volt, amely
nek egyes részeit különböző pontér
tékkel jellemezték. Minden fogalmak 
közötti kapcsolat 2 pontot, a hierar
chiában minden egyes szint 5 pontot, 
egy keresztkapcsolat 10 pontot és min
den egyes példa 1 pontot ért.

A felsőbbéves hallgatók a kurzus 
előtti térképek készítésében szignifi
kánsan több pontot értek el, mint az el
sőévesek. A kurzus meghallgatása után 
a képzés foka szerinti különbség nem 
volt szignifikáns.

A készített térképek összpontszáma 
szignifikánsan emelkedett a kurzus 
meghallgatása után mindkét csoport
ban. További bontásban a keresztkap
csolatok és a fogalmak közötti kapcso
latok számának növekedése mutatott 
erős szignifíkanciát.

Összefoglalásképpen a szerzők úgy 
találták, hogy a rezidensek által készí
tett fogalomtérképek pontértékei egy, 
az adott témával foglalkozó kurzus 
meghallgatása után emelkedtek. Ügy

tűnik, hogy a felsőbbéves hallgatók a 
tudásukat hatékonyabban szervezik 
rendszerbe, amely a fogalmak közötti 
kapcsolatok nagy számában mutatko
zott meg, jóllehet a kurzus meghallgatá
sa után a tapasztalt különbség lényege
sen csökkent. Mindezek figyelembevé
telével kijelenthető, hogy a CMA egy 
hiteles jellemzési módszere a fogalmak 
rendszerbe szervezésének és a rend
szer módosulásának alapja az új in
formációk tanulása.

Mellékelt példa, amely a „víz” té
makörben létrehozott fogalomtérké
pet ábrázol.

Rőze Tamás dr.

Rehabilitáció
A rokkantság megállapításának idő
pontja sérülés után. Currens, J. A. B., 
Crats, T. J. (Acad. Unit Accidental 
Emerg. St. Bartholomew’s Roy, London 
School Med. & Dent.): Injury, 2000, 
31, 93-98.

Míg a trauma halálozásának nemzet
közileg elfogadott a metodológiája, a 
rokkantság-megállapítás időpontjában 
nincs ilyen nemzetközi mérce, pedig a 
rokkantak száma -  főként a kezelés 
javulásával -  többszöröse az elhalta
kénak, gazdasági jelentőségük is ki
emelkedő. Fontos kérdés az is, hogy 
mikor alakul ki a tartós állapot, amikor 
már reálisan állapítható meg a rok
kantság foka.

A szerzők a Functional Indepen
dence Measure (FIM) és az idegrend
szer állapotának meghatározásával 
(Glasgow Outcome Score = GOS) 201 
sérült esetében 3,6,12 és 24 hónappal 
a sérülés után kerestek választ a kér
désre. 76%-uk volt férfi, 89%-uk fe
dett sérülést szenvedett, az átlagos ISS 
érték 13 (92 sérülté volt 16-nál maga
sabb), 149 volt többszörös sérült.

Több mint az esetek fele volt közle
kedési baleset áldozata, ezenkívül el
esés, verekedés és önsértés szerepelt 
gyakrabban. Átlagosan 14 napot töl
töttek baleseti osztályon, kétharma
duk volt hazabocsátható, a többi helyi 
kórházakba vagy speciális osztályra ke
rült. A tudati FIM már 6 hónap után 
tartóssá vált.

A FIM-en belül vizsgálták a funkci
onális és a tudati állapotot. Megálla
pításuk szerint a funkcionális FIM és 
a GOS a sérülés után általában 6-13 
hónap között alakult ki, 12 hónap után 
m ár nem volt változás. Ennek alapján
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úgy ítélik, hogy a rokkantságot 12 hó
nap után kell megállapítani, amikor a 
sérült állapota már kialakult. A javu
lás kezdetben gyors, később lelassul, 
de egy év múlva -  néhány kivételtől 
eltekintve -  már stabilizálódik. A két 
mutató együtt alkalmas az időpont 
meghatározására.

Kazár György dr.

Sérülés utáni rokkantság értékelése.
Currens, J. B. (Acad. Unit. Accid. 
Emerg. Sérv. St. Bartholomew’s Roy. 
London School Med. & Dent., Lon
don): Injury, 2000, 31, 99-106.

201 sérültön vizsgálták a Fim és GOS 
mérések segítségével a rokkantságot, 
illetve munkába való visszatérésüket.

Egy év után 84,1 % volt mozgásilag, 
88,1% tudatilag független. 79,1% GOS 
eredménye volt jó, 69,2% vette fel a 
munkát. Szignifikáns különbségek mu
tatkoztak minden mutatóban az ISS 
érték (16-ig és 16 felett), a legsúlyo
sabb sérülés (AIS) foka szerint; külö
nösen a fej és gerinc súlyos sérülése
kor volt kedvezőtlen az eredmény.

Tapasztalataik alapján ezeket a mu
tatókat ajánlják standardként sérül
tek rokkantságának elbírálásához.

Kazár György dr.

Ritka kórképek
Koleszterinembólia-szimdróma. Du
pont, P. J. és mtsai (Renal Section, 
Imperial College School of Medicine, 
Department of Histopathology, Ham
mersmith Hospital, London): BMJ, 
2000, 321, 1065.

A 75 éves férfi anginája kezelésére iv. 
nitrátot és heparint kapott. A fájdalma 
megszűnt, de tüdőödéma és hyperten- 
sio léptek fel. Négy hét múlva a vesék 
működése romlott és dialízisre szo
rult.

A lábujjain a purpurás eltérések em- 
bolizációra terelték a figyelmet. Eosi- 
nophiliája is volt. A C3 szintje éppen a 
normális alsó határán volt. Az angio
gram atheromás aortát ábrázolt. A vese- 
biopszia repedéseket mutatott az intra- 
renalis arteriolák lumenében, amely 
megerősítette a koleszterinembóliás di
agnózisát.

A tűrhetetlen angina miatt később 
coronaria-angioplasticát végeztek. 72 
órán belül a beteg gastrointestinalis

vérzésben, valószínűleg friss koleszte- 
rinembolizáció következtében meghalt.

A 62 éves hypertensiós és ischae- 
miás szívbeteg férfi akut veseelégte
lenséggel került intézetbe. A corona- 
ria-angiográfia 3 beteg eret mutatott. 
A kreatinin koncentrációja 4 hét alatt 
igen megemelkedett. Coronariabypass- 
műtét után a veseműködés romlott és 
4 hónap után dializálni kellett. Az eosio- 
nophiliája hónapokon át megmaradt. 
A vesebiopszia a koleszterinembolizáci- 
ónak megfelelő arterioláris luminális 
szakadást észlelt.

Az 52 éves férfinél aortaaneurys- 
ma-műtét után akut veseelégtelenség 
és ARDS alakult ki. Eosinophiliát és a 
lábujjakon perifériás embólia tüneteit 
észlelték. A vesebiopszia akut tubularis 
necrosist és koleszterinkristály-embo- 
lizációt mutatott. A veseműködés to
vább romlott és dializálni kellett.

A koleszterinembólia súlyos multi
szisztémás kórkép, különböző érkáro
sodások -  angiográfia, érműtét, throm
bolysis és antikoaguláció -  gyakori, de 
élőben ritkán felismert szövődménye. 
Generalizált atheromás betegekben for
dul elő arteriosclerosis következtében. 
A koleszterinplakkot valamely érsé
rülés destabilizálja, a belőle kiszaba
duló koleszterinkristályok a keringésbe 
jutnak és valahol, például a vesék ar- 
cuata és interlobularis ereiben fenn
akadnak. Az occlusio distalisan in
farktust okoz.

A klinikai képet a livedo reticularis, 
az akut veseelégtelenség és a 70-80%-os 
eosinophilia triásza jellemzi. A sziszté
más vasculitist néha atípusos tünetek
-  láz, myalgia és sokszervi károsodás
-  utánozzák. A kórkép felismerését 
nehezíti, hogy sokszor hetek-hónapok 
telnek el a betegség kezdetéig.

A laboratóriumi eltérések nem spe
cifikusak. Gyakori a hypocomplement- 
aemia. A vizeletben fehérjét találunk. 
A diagnózist a biopszia biztosítja.

A terápiás lehetőségek korlátozot
tak. A statin stabilizálhatja a plakkot, 
de biztosan nem ajánlható. A sztero- 
idról eltérőek a vélemények. Leghe
lyesebb a szigorú konzervatív állás
pont: kerüljük az antikoagulánsokat, 
az angiográfiát és az érműtéteket.

Kollár Lajos dr.

Sebészet
Folyamatos fájdalom és székelési inger 
varrógéppel végzett haemorrhoidec-

tom ia után. Cheetham, M. J., 
Mortensen, N. J., Nystrom, P-O. és mtsai 
(Department of Surgery and Physiology, 
St. Mark’s Hospital, Harrow, Middlesex, 
Anglia): Lancet, 2000, 356, 730-733.

A varrógéppel végzett haemorrhoidec- 
tomia egy új műtéti eljárás, amely nem 
igényel incisiót az analis csatornában 
és így várhatóan kevesebb műtét utáni 
fájdalommal, a munkaképesség gyor
sabb visszanyerésével jár. A módszert 
rohamosan népszerűsítették anélkül, 
hogy randomizált vizsgálatok alátá
masztották volna ezeket az elvárásokat. 
A szerzők randomizált, kontrollált vizs
gálatot terveztek, hogy összehasonlít
sák a hagyományos és a varrógéppel 
végzett haemorrhoidectomiát az egy
napos kezelés és a hosszú távú ered
ményesség vonatkozásában, azonban 
a vizsgálatok felfüggesztésére kénysze
rültek.

A vizsgálat során 22 varrógépes hae- 
morrhoidectomia történt. Valamennyi 
betegnek prolabáló belső aranyeres cso
mói voltak, 7 esetben külső csomók 
kíséretében. A protokoll szerint a kül
ső csomók fibrotikus részét eltávolí
tották. Valamennyi műtét kőmetsző 
helyzetben, általános anasztéziában tör
tént PPH01-es varrógép használatával 
(Ethicon Endosurgary, Bracknell, UK). 
Az ellátás az egynapos sebészet kere
tében történt.

16 beteget követtek több mint fél 
éven át. Közülük 5 esetben jelentke
zett székelés utáni analis fájdalom és 
fennmaradó székelési inger, amely pa
naszok a műtét után 15 hónappal is 
fennálltak. Ketten munkaképtelenek 
voltak e panaszok miatt. Ezen esetek 
m iatt történt a tanulmány felfüggesz
tése és az érintett betegek kivizsgálása 
az okok kiderítése végett.

Valamennyi betegnél a gépi varrat
vonal feszességét észlelték, szeptikus 
szövődményre utaló jelek nélkül. A 
varratsor valamennyi esetben a linea 
dentata fölött helyezkedett el. A gép ál
tal reszekált szövet hisztológiai vizs
gálata egyik esetben sem igazolta lap
hám  jelenlétét, viszont 4 alkalommal 
kimutatható volt a rectum simaizom- 
zatának jelenléte a metszetekben. Az 
anorectalis manometria és a rectalis 
ultrahangvizsgálat nem m utatott elté
rést egy alkalommal sem. A haemor- 
rhoidectomia indikációja utólag sem 
volt megkérdőjelezhető egyik beteg
nél sem.

A szerzők véleménye szerint a ké
sői komplikációk nagy száma a varró
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géppel végzett haemorrhoidectomia 
esetén megkérdőjelezi annak használ
hatóságát annak ellenére, hogy a korai 
posztoperatív időszakban a m ódszer 
használatával kevesebb a fájdalom. A 
jelenség oka egyenlőre tisztázatlan. Fel
merül a 35 mm átmérőjű anoszkóp ál
tal okozott sphinctersérülés lehetősé
ge, azonban az utánvizsgálatok során 
végzett funkcionális tesztek ezt nem 
támasztották alá. Ugyancsak nem m a
gyarázza a panaszokat a szövettani met
szetekben kimutatott simaizom jelen
léte sem. Az okok között felmerül a 
relatív ischaemia lehetősége is, azon
ban e régió kollaterális hálózata olyan 
kiterjedt, hogy még a transmuralis ka
pocssor sem okozhat jelentős vérellá
tási zavart. Hasonló végbéltáji fájdalom 
és irritabilitás előfordul analis szűkület 
talaján, am it hagyományos h aem or
rhoidectomia válthat ki, de ez a jelen
ség lényegesen ritkább észlelés, m int 
a jelenlegi tanulmányban. Nem ész
leltek hasonló hosszú távú fájdalmas
ságot ileoanalis vagy coloanalis gépi 
anasztomózisok után sem. Bár ilyen 
mély anasztomózis esetén zavar jelent
kezhet a székelési funkciókban, ez nem 
a gépi anasztomózis tényéből fakad. 
Szintén kizárható az operáló sebész 
egyéni technikájából eredő problém a, 
amint azt két független szakértő is alá
támasztotta.

Ezek a tények arra figyelmeztetnek, 
hogy ha egy olyan széles körben elter
jedt betegség, min az aranyeresség ke
zelése során új, és egyúttal költségesebb 
módszert akarunk bevezetni, akkor en
nek használhatóságát nagy, független, 
reprezentatív populáción elvégzett rö
vid és hosszú távú eredmények vizs
gálatán alapuló tanulmányokkal kell 
alátámasztani. Javasolják, hogy azok 
a sebészek, akik már használták a m ód
szert, végezzenek betegeiknél késői 
kontrollvizsgálatokat a hasonló pana
szok kiszűrésére. Addig is a módszert 
csak olyan esetekben látják indokolt
nak használni, amikor nagy, körkörös 
aranyeresség áll fenn, amely esetében 
a konvencionális műtéti technikák in- 
szufficiensek lehetnek.

[Ref.: A referálót örömmel tölti el az 
önkritikus hangú cikk olvasása, mely 
ismételten felhívja a figyelmet az or
vosok etikai felelősségére. Arra is utal, 
hogy a gyártó cégek által forszírozott 
módszerek a profit növelésén túl nem  
feltétlenül hasznosak.]

Ondrejka Pál dr.

Sportorvostan
Élettani válasz a labdarúgók terhelé
sét utánzó laboratóriumi terhelésre.
Drust, B. és mtsai (Univ. Durham és 
Liverpool John Moores Univ.): J. 
Sports Sei., 2000, 18, 885.

A cikk második szerzője, Th. Reilly 
számos mérkőzéselemzést végzett az 
elmúlt években s ezek alapján állítot
ták össze a 46 perces intermittáló ter
helést: 35 s gyaloglás (6 km/h), 50 s 
kocogás (12 km /h), 51 s cirkálás (15 
km/h) és 10,5 s vágtázás (21 km/h se
bességgel). A terhelések random el
oszlásban 23 perc után megismétlőd
tek. Ez átlagosan 12 km/h sebességet 
jelentett, mellyel másik alkalommal 
46 percig egyenletes iramban futot
tak. A szokásos spiroergometriás m u
tatókat mérték folyamatosan, a maxi
mális oxigénfelvételt a legelső napon 
mérték: az átlag 24 éves, hat egyetemi 
labdarúgócsapat-tag aerob kapacitá
sának átlaga 57,8 ml/kg/perc volt. A 
méréselrendezés ily módon nemcsak 
a kétféle (interval és egyenletes) ter
helés hatásának összevetésére, hanem 
az első és második 23 perc összeha
sonlítására is alkalmas volt.

Az oxigénigény a 46 perces futások 
alatt az aerob kapacitás 68%-a volt -  a 
mérkőzéselemzések 70-75%-os kihasz
náltságról tanúskodnak. Nem volt kü
lönbség a kétféle terhelés között az 
oxigénigény (2,8 1 körül), a pulzus
szám (170 körül), a rectalis hőmér
séklet (39° körül) és a verejtéktermelés 
(1 1 körül) tekintetében. A testtömeg 
csökkenése is egyezően 1 kg körüli ér
ték volt. A 6-20 fokú Borg-skálán az 
intermittáló terhelést 15-ös, a folya
matosat 12-es nehézségi fokúnak véle
ményezték. A percventiláció az inter
mittáló terhelés alatt magasabb volt 
(81 1) mint az egyenletes futás során 
(721). Tejsavszintet csak a terhelés után 
vett vérben mértek: 7,7 mmol/1 volt.

A terhelések második 23 perce az 
élettani mutatók többnyire emelkedet- 
tebb értékeit m utatta, legalábbis ten
denciaként: a pulzus 13-15 ütéssel (in
termittáló, illetve egyenletes terhelés), 
a percventiláció (11, illetve 91), a mag
hőmérséklet (1,2, illetve 1C°).

Úgy tűnik, hogy a „labdarúgás-spe
cifikus” terhelés nem jelentett nagyobb 
aerob igénybevételt, m int az egyenle
tes futás, de az anaerob igénybevétel 
és az élettani stressz az intermittáló 
terhelés során -  melyben az aerob ka
pacitást lényegesen meghaladó terhe

lések is előfordultak -  számottevően 
nagyobb, mint az egyenletes futáskor.

[Úgy vélem, hogy nem csak egy 
„sportágspecifikus” teszteredményről, 
hanem a szisztémásán megszerzett is
meretanyagon felépített és az elérhetősé
geket kihasználó alkalmazott élettani 
vizsgálatokról olvashattunk. A „pálya
mérések” terén, labdarúgókon is, a 
Sportkórház kutatógárdája igen sok ta
pasztalatot szerzett, lásd például a 
Sportorvosi Szemle 2000. 2. számát.]

Apor Péter dr.

Terápiás kérdések
A sclerosis multiplex gyógyszeres ke
zelése. Polman, C. H., Uitdehaag, B. 
M. J. (Dept, of Neurology, Academic 
Hospital Vrije Universiteit, PO Box 
7057, 1007 MB Amsterdam, Hollan
dia): BMJ, 2000, 321, 490-494.

A sclerosis multiplex klinikailag rend
szerint a 3-4. évtizedben manifesztá
lódik, előbb tipikusan visszaeső-javu
ló formában, amit egy időszak (5—15 
év) után a legtöbb beteg esetében má
sodlagos, progressiv fázis követ. A má
sodlagos progresszió előfordulhat re- 
lapsus jelenlétében és hiányában is. A 
betegek egy kisebb csoportja relap- 
sus-remissio sclerosis multiplex elne
vezésű, viszonylag jóindulatú folyamat 
szenvedőjeként csekély, vagy semmi
féle rokkantságot sem él meg, 10 vagy 
több év után sem. A betegek kb. 10%- 
ának kezdettől fogva primer progresszív 
folyamata van. Ritkán, egyes betegek
nek, malignus sclerosis multiplexe van, 
gyorsan zajló folyamattal.

A sclerosis multiplexnek két oki té
nyezője van: az egyik, valamilyen kör
nyezeti ágens, a másik pedig genetikai 
hajlam. Környezető tényező lehet in
fekció, főképpen vírus, de ez a feltéte
lezés indirekt, nem meggyőző. Gene
tikai tanulmányok azt mutatják, hogy 
a sclerosis multiplexet egyetlen vírus 
okozza, több gént involválva, de hogy 
a genetikai tényezők miként működnek 
és hogy miképpen lépnek kölcsönha
tásba a környezeti tényezőkkel a kór 
létrehozásában, az teljesen ismeretlen.

Széles körben él az a vélemény, hogy 
a sclerosis multiplex egy szervspecifi
kus autoimmun megbetegedés, ame
lyet autoreaktiv T-sejtek vezényelnek. 
Az autoreaktív T-lymphocytáknak a 
szisztémás keringésben megnöveked
het az aktivitása; ezen élénkséggel jut -
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nak át a vér-agy gáton, ami aztán a 
lymphocyták perivascularis sokfókuszú 
elhelyezkedéséhez, ill. a myelinhüvely 
pusztulásához vezet a központi ideg- 
rendszeren belül.

A tanulmányok a betegség patogene- 
zisét illetően jelentős heterogenitást 
mutatnak, például számos esetben a 
folyamat primeren a myelinhüvelyt tá
madja meg, az oligodendrocyták meg
tartásával, más esetekben primer dest
rukció, azaz az oligodendrocyták 
pusztulása folyik. Bár a sclerosis mul
tiplex laesio elsődlegesen gyulladást 
okoz, ám demyelinisatiót is létrehoz
hat, ugyanakkor újrahangsúlyozandó, 
hogy axonalis károsodás előfordulhat 
korán a kórfolyamatban, továbbá ez 
fontos mozzanat az irreverzíbilis rok
kantság kialakulásában.

A mágneses rezonancia képalkotás 
prognosztikus és terápiás célra egy
aránt alkalmas a megbetegedés korai 
fázisában; előre jelzi a jövőbeni rok
kantságot és a kóros aktivitás kvan- 
tifikációja fontos eszközt szolgáltat a 
terápiás vizsgálatokhoz.

A sclerosis multiplex kezelésének 
lehetősége függ a klinikai helyzettől, 
vagyis attól, hogy a relapsusok a be
tegség visszaeső-javuló fázisában, avagy 
a másodlagos progresszív fázisban mu
tatkoznak-e. Habár majdnem minden 
relapsus mutatja a spontán felgyógyu
lás valamely fokát, a legtöbb klinikus 
ajánlja a kezelést ezekre a relapsusokra, 
ami fontos hatással lehet a funkciókra. 
Sok év óta a kortikoszteroid-tartalmú 
gyógyszereket választják az első kezelés 
céljára. Ezek lerövidítik a visszaesés 
időtartamát és felgyorsítják a gyógyu
lást, ugyanakkor nincs meggyőző bi
zonyosság arra, hogy a gyógyulás 
minden fokon, vagy hosszabb kórfo
lyamat esetén is biztosított-e. Általá
ban a rövid lezajlású folyamatokban 
nagy metilprednizolon-dózisokat adnak 
iv. (500-1000 mg 3-5 napon át). Egyes 
klinikusok orális prednizolonnal he
lyettesítik az iv. injekciót és így a ke
zelés egyszerűbb és olcsóbb.

A visszaeső-javuló szakaszban csök
kenteni lehet a relapsusok frekvenciá
ját és súlyosságát immunszuppresszív 
gyógyszerekkel, de ezeket széles kör
ben sohasem fogadták el, véges hatá
sosságuk és jelentékeny toxicitásuk 
miatt. A jelenlegi vizsgálatokban már 
interferon-béta la, lb és glatiramer-acetát 
használatosak. Ezek a szubsztanciák im
munmodulátoroknak, vagy inkább im- 
munszuppresszoroknak tekinthetők. A 
jelenleg leghasználatosabb rekombináns

interferon-béta- és lb-készítményeket 
Egyesült Államok-beli és európai gyógy
szerellenőrző hatóságok vizsgáltatták 
a sclerosis multiplex visszaeső-javuló 
fázisában. Az interferon-béta la egy 
glikolizált rekombináns termék, em
lősejtekből, aminosav-szekvenciával. 
Az interferon lb nem glikolizált rekom
bináns termék baktériumsejtekből, 
amelyben szerin ciszteinnel van he
lyettesítve a 17-es pozícióban. A velük 
végzett vizsgálatokban egyértelmű 
csökkenést észleltek mind a betegség 
fellángolása, mind súlyossága tekin
tetében.

A viszonylag jóindulatú megbetege
déseknél a kezelés módosítására nincs 
szükség. Viszont a kezelést a neuroló
giai károsodás megjelenése előtt meg 
kell kezdeni, hogy a gyógyszer kifejt
hesse hatását. A gyógyszeres kezelés 
megszüntetését pedig mellékhatások 
megjelenése, vagy hatástalanság jelei 
motiválhatják.

Az interferonok között minőségi sor
rendet nem lehet megállapítani, haszná
latuk értékelését azonban az alkalmazás 
gyakorisága, ill. módja befolyásolhat
ja, például 6 millió egységű (30 pg) 
im. injekció hetente egyszer; az egyik 
se. injekció (8 millió egység, 250 pg) 
minden második napon kell alkalmazni; 
viszont a 6 millió egységű (22 pg) sub- 
cutan injekciót háromszor adják he
tente. Mindegyik injekció jól tolerál
ható.

Minthogy az életminőséget a sclero
sis multiplex erősen ronja, fontos tudni, 
hogy az interferon-béta javulást ered
ményez-e. Az eddigi vizsgálatok erre 
nem szolgáltatnak bizonyítékot.

A glatiramer-acetát egy szintetikus 
kopolimer, a bázisos myelinprotein- 
ekhez hasonló immunológiai sajátsá
gokkal, a myelin több komponensé
nek egyike. Napi 20 mg se. injekcióval 
történt kétéves kezelés 29%-kal csök
kentette az éves relapszust. Ezeket a 
klinikai vizsgálatokat később alátámasz
tották MRI-vizsgálatok is. A glatiramer- 
acetátnak az adverz hatása rendsze
rint enyhe. Definitiv adatok a gyógy
szernek a betegség progressziójára gya
korolt hatásáról még nem ismertek. A 
glatiramer-acetátot az USA hatóságok 
már 1966-ban kipróbáltatták, de pán
európai licence eddig még nincs.

Egy randomizált, kettős vak, place- 
bóval kontrollált multicentrikus vizs
gálat most fejeződött be az interfe
ron-béta lb-vel (8 millió egység se., 
minden második napon) Európában 
718 beteg részvételével, a szekunder

sclerosis multiplex klinikailag aktív fázi
sában. A betegség progressziója 
észlelhetően lelassult 6-12 havi időköz
ön belül. Ugyancsak szignifikáns re
dukció volt a tolókocsihoz kötöttek, a 
szteroidkezelésre beállítottak száma és 
a sclerosis multiplexszel kórházba szál
lítottak számában is. Az interferon-béta 
lb-t ezen eredményei alapján fogad
ták el Európában a másodlagos prog
resszív sclerosis multiplex kezelésére.

Az interferon-béta-hatóanyagú ké
szítmények és a glatiramer-acetát ha
tásos gyógyszerek a visszaeső-javuló 
sclerosis multiplex kezelésére. A vizs
gálatok során a betegség eddig fel nem 
derített mechanizmusai is megvilágo
sodtak, ami remény nyújt a gyógysze
res kezelés további javításához.

Makay Sándor dr.

Traumatológia
A Német Baleseti Sebész Társaság 
(DGU) traumaregisztere a súlyos sé
rültek interklinikális minőségi ellá
tásának alapja. Buchholtz, S. (Abt. 
Unfallchir., Klinikum, Univ. Essen): 
Unfallchirurg, 2000, 103, 30-37.

A regisztert 1993-ban létesítették a poli- 
traumatizáltak ellátásának ellenőrzésé
re. A regiszter prospektiv, standardizált 
és anonim dokumentáció a sérüléstől 
a kórházból való kibocsátásig eltelt idő
ről. 1995 óta külön bizottság foglalko
zik a kétéves késői eredményekkel. Az 
adatokat minden klinika évente meg
kapja. A dokumentáció öt lapból áll: 
1. A sérült állapota a helyszínen. 2. A 
klinikai felvétel fontos adatai. 3. Álla
pot az intenzív osztályra felvételkor. 
4. Végleges kórisme, műtétek, szövőd
mények, kibocsátás (90 napon belüli 
halálozás). 5. A rehabilitáció eredmé
nye 2 év után.

A nemzetközi értékelésrendszerek 
(GCS, ISS, RTS, PTS, TRISS, APACHE 
II) alapján kidolgozták az értékelési 
szempontokat, kiemelve a korai ellá
tásban szereplő 8 tényezőt, alkalma
zásuk időpontját. Az adatok alapján 
határozzák meg az adott betegcsoport
ban várható és bekövetkezett halálo
zást. (A várható halálozást az ameri
kai MTOS halálozási anyaga képezi.) 
Ez a Z érték legalább 150 súlyos sérült 
esetén már megbízható, amit a szélső 
értékek között mutatkozó és a 8 mu
tatóban jelzett eltérés mutat.
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Az értékelt 20 (az 5 év alatt leg
alább 150 politraumatizáltat ellátó) kli
nika különbségeiről anonim m ódon 
(de saját anyagát minden klinika is
meri) ad tájékoztatást. Valamennyi in
tézménynek megküldik, elmaradásait 
minden klinika értékelheti és intézke
déseket tehet eredményei megjavítá
sára.

Kazár György dr.

Politraumatizált betegek kezelésének 
költségelemzése. Rösch, M., Klose, T., 
Lendl, R. és mtsai (Abt. Gesundheit
sökonomie, Abt. Unfallchir. W ieder- 
herst. Chir. Univ. Ulm): Unfall
chirurg, 2000,103, 632-639.

A politraumatizáltak ellátása a nagy 
személyi igények, a műtéti ellátásban 
a költséges technológiák és az in ten
zív ellátás miatt nagyon idő- és kö lt
ségigényes kezelést jelent.

Az ulmi egyetemen kalkulációt dol
goztak ki e költségek kiszámítására. 
Az átlagosan ISS 37 súlyosságú sérül
tek ellátására a kórházi költségek több 
mint 30%-a esett, egy sérültre átlago
san 73 000 DM, amiből 60%-ot az in 
tenzív terápia, 24%-ot a műtéti keze
lés tett ki. A biztosítók által kifizetett 
összegekkel összehasonlítva ez bete
genként átlag több mint 23 ezer DM 
veszteséget jelentett a kórháznak.

A költségek aránytalanságát a sérü
lés súlyossága és formája, a vérszük
séglet, a kezelés időtartama, a végzett 
műtétek száma okozta.

A sérült 24 órán belül bekövetkezett 
halála, az életkor, a központi idegrend
szer állapota, a baleseti mechanizmus, 
a mentés módja, valamint a sérülés és 
felvétel között eltelt idő nem m utatott 
jelentős hatást a költségekre.

A politraumatizáltak ellátását a kór
házon belül kénytelenek kompenzálni. 
Ez a jövőben ellátásuk minőségét ve
szélyezteti, amennyiben a kórház vesz
tesége nem kerül kiegyenlítésre.

Kazár György dr.

Terhesség során elszenvedett sérülés 
kimenetelének kórjóslata: kiket nem  
kell 6 órán túl monitorozni? Curet, M. 
J., Schermer, C. R„ Biennik, E. J. (Dep. 
Surg. et Obst. Gynec. Univ. New Mexico 
Health Science Center, Albaquerque, 
USA): J. Trauma, 2000, 49, 18-25.

Becslések szerint a terhességi szövőd
mények 6-7%-át sérülés idézi elő. Az

esetek többségében egyébként kórházi 
felvételt sem igénylő kisebb sérülések 
szerepelnek, amelyek azonban a mag
zati szívműködés monitorozását igény
lik.

Traumaközpontjukban a kilenc év 
alatt felvett 15 000 sérült 1,8%-a, 271 nő 
szenvedett terhessége során fedett sérü
lést, többségük a harmadik trimeszter- 
ben. 216 közúti közlekedési baleset
ben sérült, háromnegyed részük volt 
bekötve. Az esetek felében a terhes nő 
volt a vezető. 34-en szenvedtek súlyo
sabb (ISS több m int 9) sérülést. Hat 
anyát és 16 magzatot vesztettek el. Ki
lenc ízben végeztek sürgős császár- 
metszést, melyekből 7 anyát és 3 mag
zatot sikerült megtartani. Hét anya 
már megkezdett szülésével érkezett a 
kórházba, valamennyi életben ma
radt gyermekével együtt. A magzati 
halálozás szempontjából jelentősnek 
mutatkozott a be nem kötött anya gép
kocsiból való kirepülése az ütközés
kor, a gyalogos anya elütése, az anya 
súlyos sérülése, az előrehaladott ter
hesség (37. héttől), a magzati szívmű
ködés zavara.

A magzati szívműködés monitoro
zását általában szükségesnek tartják, de 
vitatott, hogy minden esetben szüksé- 
ges-e 24 órán túl fenntartani? Ered
ményeik alapján úgy ítélik, hogy erre 
csupán fokozott kockázati tényezők 
esetén van szükség, egyébként 6 órán 
túl nem kell folytatni.

Kazár György dr.

Tüdőgyógyászat
Az álmosság, a kimerültség, a fáradé
konyság és az energiahiány obstruktiv 
alvási apnoe szindrómában. Chervin, 
R. D. (Sleep Disorders Center, 
University Hospital 8D8702, Box 
0117,1500 E. Medical Center Dr. Ann 
Arbor, MI 48109-0117, USA): Chest, 
2000,118, 372-379.

Az OSAS nagy tömegeket érintő rendel
lenesség, amelynek -  a jelenlegi szak
mai állásfoglalás szerint is -  legfonto
sabb, objektiven is mérhető tünete a 
nappali álmosság. Bár az OSAS kóris- 
mézési (és kezelési) lehetőségei jelen
tősen javultak, a betegek döntő több
ségét jelenleg sem ismerik fel. A szerző 
feltételezi, hogy ennek oka az, hogy a 
betegek panaszaik közlésére különbö
ző szavakat/kifejezéseket használnak. 
Ezért 200, igazoltan OSAS-ban szen

vedő beteg esetében kérdőíves felmérés 
történt. A válaszok alapján megálla
pítható, hogy a legtöbb panasz az ener
giahiány volt (62%), ezt követte a fára
dékonyság (61%) és a kimerültség 
(57%). Nappali álmosságot csak a vizs
gáltak 47%-a említett. Rákérdezésre, 
legkínzóbb panasznak a betegek 40%-a 
az energiahiányt jelölte meg. Az ál
mosság és az apnoe mérési eredmé
nyei, valamint a közölt tünetek sú
lyossága között nem volt összefüggés.

A vizsgálat azt bizonyította, hogy a 
beteg különböző szavakkal/kifejezé- 
sekkel közölheti panaszait, valamint a 
panasz súlyossága nincs összefüggés
ben a mérhető paraméterekkel (apnoe 
súlyossága, nappali álmosság). Az OSAS 
mérhető jellemzői és a beteg szubjek
tív panaszai közötti eltérés felveti an
nak a lehetőségét, hogy a mérési mód
szerek nem teljesen adekvátak.

Az a tény, hogy a vizsgáltak három
negyedében nem a nappali álmosság 
volt a fő panasz, fontos oktatási, klini
kai és kutatási következményeket von 
maga után. Hiszen, ha a klinikus nem 
tudja, hogy az OSAS-ás beteg panaszait 
nem csupán a nappali álmosság kife
jezéssel írhatja le, nem diagnosztizál
ja -  ergo nem is kezelheti -  az életmi
nőséget, a cardiovascularis állapotot 
erősen befolyásoló és a mortalitást je
lentősen növelő betegséget.

Károlyi Alice dr.

A z  enyhe és mérsékelt fokú alvási rend
ellenességek Talán nem elég egy ne
gatív éjszakát regisztrálni. Bon, O. L. 
és mtsai (Brugmann, servic de Psychi
atrie, S48, Place Van Gehuchten 4, 
1020 Bruxelles, Belgium): Chest, 2000, 
118, 353-359.

A hivatalos ajánlás szerint a klinikailag 
lényeges alvási apnoe egy poliszom- 
nográfiával (PSG) felismerhető, ezért 
a legtöbb laboratóriumban csak egy 
vizsgálatot végeznek, általában az éjsza
ka első óráiban. Irodalmi adatok szerint 
azonban az egy mérés alapján felállított 
alvási apnoe-hypopnoe szindróma 
(SAHS) diagnózis az esetek 9-43%- 
ában téves. A PSG eredményei nem 
mindig reprodukálhatók, ezért felme
rül, hogy panaszos beteg esetében egy 
negatív vizsgálat valóban kizárja-e a 
SAHS-át.

A szerzők 243 klinikailag SAHS-ra 
gyanús beteg esetében, két egymást 
követő éjszakán készült PSG eredmé-
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nyé t h a s o n líto ttá k  össze. A  betegek 
ap no e-hyp op no e  indexe (A H I)  m eg 
lehetősen vá ltoza tos  v o lt. Sok esetben 
csak az e g y ik  é jszaka m értek  kó ro s  é r
téke t, éspedig g y a k r a b b a n  a m á s o d ik ,  
m in t  az első éjszakán. A z  A H I é rtéke k  
m áso d ik  éjszakán tö rté n ő  reg isz trá lá 
sa 15 -25 % -ka l em elte  a d iag nosz tizá lt 
esetek szám át. A  v izsgá la tok  tehá t b i 
z o n y íto ttá k , h o g y  egy PSG sok téves 
nega tív  d iag nóz is t eredm ényez.

M iv e l az SAHS k o m o ly  gazdasági 
hatást e lő idéző , nagy p o p u lá c ió t é r in 
tő  egészségügyi p rob lém a, a szerzők 
azt a ján ljá k , hogy  a k lin ika ila g  gyanús 
esetekben az első nega tív  PSG u tá n  
fe lté tle n ü l érdem es a v izsgá la to t m eg
ism é te ln i.

K á r o ly i  A l ic e  d r .

A  budeson id  és a nedocrom il négyéves 
szedésének hatása asztmás gyerm ekek
re. The C h ild h o o d  A sthm a M anage
m e n t Program  Research G roup (C AM P 
C o o rd in a tin g  C enter, Johns H o p k in s  
U n ive rs ity , 615 N . W o lfe  St., Rm. 5010, 
B a ltim o re , M D  21205. USA [D r. J. 
T ona sc ia ]): N . E ng l. J. M ed., 2000, 
3 4 3 , 1054.

Ö t k l in ik a i c e n tru m  1041, 5 -1 2  éves 
gyermeket követett átlagosan három  ha
vonkén t k o n tro lla l,  fé l évenként sp i- 
ro m e tr iá v a l, a pe rió d u s  elején és vé 
gén m e ta ch o lin - in h a lá c ió s  tesztte l. A  
b u d e so n id o t (P u lm ic o r t tu rb u h a le rt)  
n a p i 2x200  pg  adagban lé legezte ttek 
be a ra n d o m  vá lasz to tt 311 g ye rm e k 
ke l, a n e d o c ro m ilt  (T ilade) 2 x 8  m g 
adagban 312 gye rm ekke l, a tö b b ie k  
p lacebót, in h a lá lta k  be. Szükség ese
tén  V e n to lin t  haszná ltak.

Elsődleges vég po n tna k  a FEV, é r
ték  hörgtágítóra bekövetkező változását 
te k in te tté k , a m ásodlagos m u ta tó k  a 
lé gu ta k  ingerelhetősége, a gyógyszer- 
igény, a betegséggel tö ltö t t  n a po k , az 
é le tm inőség , a hangu la t.

M eglepetésre, a FEV! u g yan akko ra  
m értékb en  n ő tt  a V e n to lin  belégzése 
u tá n  m in d h á ro m  csoportban a kezelés
2 -4  évében (az első évben a hö rg tág ító  
hatás k ife jeze tteb b  v o lt  a bu d e so n id - 
csop o rtba n ). A  hö rg tá g ító  e lő tt m é rt 
FE V , és F E V j/V C  a budeson id -cso -

p o rtb a n  magasabb v o lt  m in d e n  m éré
si id ő p o n tb a n  ( R e f :  9 3 ,5 -9 4 ,2 %  k ö 
z ö t t i  é r té k e k e t  m é r te k  a  3  c s o p o r tb a n ) ,  
a 20%-os FE V r csökkenést k iv á ltó  me- 
ta ch o lin -k o n c e n trá c ió  m agasabb v o lt 
a budeson id-csoportban. A  testmagas
ság növekedése csak az első évben m a
rad t el 1,1 cm -re l a budeson id-csoport
ban, de utána a növekedés sebessége 
és a testmagasságuk sem kü lön bözö tt. 
A  budesoniddal kezeltek kevesebbszer 
szo ru lta k  k ó rh á z i ápo lásra , r itká b b a n  
k e lle tt  igénybe v e n n i a sürgősségi e l
lá tást, r itká b b a n  k e lle t t  a lb u te ro l vagy 
p re d n iz o lo n  a tü n e te k  csökkentésére. 
A  n e d o c ro m il a sürgősségi ellátás és a 
prednizolonszedés gyakoriságá t csök
ken te tte  a p lacebóva l szemben. A z 
egyetlen p s z ic h o m e tr ia i vá ltozást a 
csökken t depressz ió -sco re -ban  lá ttá k  
a budeson id-csoportban. N em  alaku lt 
k i  kü lönbség  a ké z tő n  m é r t csonté le t
k o r  és a lu m b a lis  cs ig o lyá k  denzitása 
tek in te tében  a c s o p o rto k  közö tt. 
Egyetlen gye rm ekn é l m e rü lt  fe l a h á t
sózugi k ic s in y  ka ta ra k ta  gyanúja, de 
nem  vo lt ilyen  irá n y ú  vizsgála t a keze
lést m egelőzően és 38 napon át 
p re d n iz o lo n t is szedett.

N oha a tü d ő  növekedésében nem  
m u ta tk o z o tt m eg a gyógyszerek ha tá
sa a p lacebóva l szem ben, az asztma 
súlyossága lényegesen csökke n t a b u 
deson ido t sz ívókon , k ise bb  m érték 
ben a n e d o c ro m ilt sz ívókon .

A z enyhe és közepes fo k ú  asztm á
ban  szenvedő g ye rm eke k  betegségét a 
bu deson id  jo b b a n  csökken te tte  m in t 
a ne do crom il.

A p o r  P é te r  d r.

Terhelés, m e tacho lin - és adenozin-m o- 
no fo sz fá t-p ro vo ká c ió  asztm ás f ia ta 
lo n . A v ita l, A. és m tsa i (Hadassah U niv. 
Hosp., Jerusalem): P ed ia tr. P u lm onol., 
2000. 30 , 207.

154, átlag 12,3 éves g y e rm e k  és fia ta l 
há rom fé le  p ro vo ká c ió s  tesztjé t végez
té k  el, 53% -u kná l ugyanazon  a napon. 
A  terhelés v o lt  m in d ig  az u to lsó  teszt 
és nem  végeztek aznap tö b b  tesztet, 
ha  sa lbu ta m o lt k e lle t t  a d n i az obst- 
ru k c ió  m értéke m ia tt .  A  C o c k r o f t  á lta l 
le ír t  m ódon végezték az inhalációs tesz

teket. A  m e tach o lin t 0,03 és 32 m g /m l 
k ö z ö t t  duplázódó ko n ce n trá c ió b a n , az 
A M P -t 0,39-400 m g /m l k ö z ö tt i töm ény
ségben lélegeztették be, 2-2 percig, m in 
de n  belégzés után fé l, m á s fé l és 3 perc 
m ú lv a  sp irog ram  k é s z ü lt.  A  fu tósza
la g -te rh e lé s t 5 k m /h  sebességgel, 10 
fo k o s  em elkedőre 6 pe rces  fu tás ké
pezte , u tána 15 pe rcen  b e lü l 5 mérést 
végeztek.

E gy k ivé te léve l v a la m e n n y i beteg 
F E V j-e  legalább 2 0 % -k a l csökken t a 
m etacholin-teszt során, h a t beteg kivé
telével az A M P -teszt s o rá n , a legna
g y o b b  ko n ce n trá c ió t e lé rve , de a 8 
m g /m l,  ille tve  a 200 m g /m l kon cen t
rá c ió h a tá rt tek in tve  k r ité r iu m n a k , a 
m e ta c h o lin  belégzése 98% -ban, az 
A M P  belégzése 9 5 ,5% -b an  b iz o n y u lt 
p o z itív n a k . A  fenti m ó d o n  végzett ter
helés 65% -ban v á lto tt  k i  8 ,2 % -o t elérő 
vagy meghaladó FEV,-csökkenést.

A z  enyhe ( in te rm it tá ló )  asztm áso
k o n  a magasabb k o n c e n trá c ió jú  p ro 
v o k á ló  anyagok v á lto t tá k  k i  az obst- 
ru k c ió t .  A z érzékenységi és specifitás i 
g ö rb é k  találkozása, a R ece ive r Ope
ra t in g  Characteristics g ö rb é k  az enyhe 
és a m érsékelten sú lyo s  c s o p o rt ada
ta ib ó l a 66,63, ille tve 61 % -o t je lö lték  ki.

A  m e ta c h o lin - in h a lá c ió s  p ro vo ká 
c ió  m arkánsabban k ü lö n í t i  e l az enyhe 
és a m érséke lt a sz tm á so ka t egymás
tó l,  de m in d k é t in h a lá c ió s  p ro voká c ió  
jó l  je lz i az asztma fe n n á llá s á t.

[R e f .:  A z  i n h a la t i v  p r o v o k á c ió  k ö 
r ü lm é n y e in e k  g o n d o s  b i z t o s í t á s a  m e l
l e t t  e  v iz s g á la tb a n  ( i s )  s o k k a l  k e v é sb é  
p r e c í z  a  f i z i k a i  t e r h e lé s  a d a g o lá s a .

H a c s a k  leh e t, a  s z a b a d b a n  f u tá s t  
v á la s s z u k ,  d e  k i m é r t  p á l y á n ,  id ő re  és 
n e  s z a b ju n k  h a tá r t  a  t a r t a m á n a k ,  h i
s z e n  a  k e v é s b é  p r o v o k á l h a t ó  s z e m é ly  
c s a k  ta r tó sa b b  ( 1 0 -1 2  p e r c e s )  f u tá s  u tán  
f u l l a d .  K ó r h á z i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  is 
ig e n  j ó l  h a s z n á lh a tó  a  2 0  m é te r e s  in 
g a f u tá s :  a  p e r c e n k é n t  e m e lk e d ő ,  m a g 
n ó - h a n g je l l e l  d i k t á l t  i r a m m a l ,  a  tü 
n e t l i m i t á l ta  v a g y  h a  i l y e n  n in cs, a  
v a ló d i  m a x im u m ig  v é g z e t t  f u t á s  a z  aerob  
k a p a c i tá s r a  is j ó  m é r ő s z á m o t  e r e d m é 
n y e z .  A z  E u r o f it  m é r é s p r o g r a m  m a 
g y a r u l  is  r e n d e lk e z é s r e  á l l ,  e g y s ze r re  
s o k  s z e m é ly  f i t t s é g e  m é r h e t ő  f e l . ]

A p o r  P é te r  dr.

„A kutató tudja, mi a csalódás, tudja, hány hónapon keresztül dolgozott rossz irányban, és ismeri a kudarcokat.
De a kudarcok hasznosak is, mert ha helyesen elemzi őket az ember, sikerre vezethetnek."

Alexander Fleming
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KÖNYVAJÁNLAT #  sPn„g„
TUDOMÁNYOS KIADÓ

Boda —Rák—Udvardy:

Klinikai hemosztazeológia
A  k ö n y v  szerző i a k lin ik a i hem osztáziskutatás e lism ert szakemberei, 
a tém ában korábban számos je le n tő s  eredm ényeket tarta lm azó köz
le m é n yü k  je le n t meg hazai és nem zetköz i szakfo lyó ira tokban .
A z  O rvos tud om án y i N ív ó d íja t nye rt nagy s ike rű  m ű  bővíte tt, 
á td o lg o zo tt kiadásában a szerzők k lin ik a i és kuta tás i tapasztalata ikat 
össze fog la lva  arra törekedtek, h o gy  a kü lönböző  szakterületeken 
do lgozó  g y a k o rló  orvosok e ligazodását segítsék a terápiás elvekben, 
s ezzel m egkönnyítsék a m in de nna p i k lin ik a i m unká juka t.
A  ta rta lo m b ó l: alapfogalm ak; th rom bosisok osztá lyozása; a throm - 
bosisok és a haem orrhagiák kezelése; in tracard ia lis  throm bosisok; 
cerebra lis  throm bosisok; p e rifé riá s  artériás érbetegségek; vénás 
th ro m b o s iso k ; a pu lm ona lis  em bó lia  és a d if fú z  th rom bosisok 
legú jabb  k l in ik a i vonatkozásai; vascu litisek; th rom bocy topen iák  és 
th rom b ocy top a th iák ; a W illebrand-betegség és r itk a  coagulopathiák. 
A  m á s o d ik  kiadásban a szerzők kü lönös fig ye lm e t szentelnek azon 
új k l in ik a i tanu lm ányok (b izo n y íté ko ko n  a lapu ló ) eredm ényeinek, 
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

A  h y p o th e rm iá s  J -h u llá m  je len tősége 
és a haza i sz a k iro d a lo m

T. S z e r k e s z tő s é g !  A z  O rvos i H e tila p 
ban (2000, 141 , 2347-2351.) F a z e k a s  
T. d r ., L is z k a i  G. d r . és R u d a s  L. d r . 
to llá b ó l igen érdekes, tanulságos és 
teljességre ig én y t ta r tó  c ik k  je le n t 
meg a vé le tle n ü l le h ű lt betegek EKG - 
já n  lá th a tó  „J” - (O sb o rn -) h u llá m ró l. 
A  szerzők ezt a tü n e t első haza i b e m u 
tatásának ta rtjá k .

M eg k e ll e m líte n ü n k , h o gy  -  azóta 
sajná latosan e lh u n y t, i l l .  ta rtósa n  be
teg k o llé g á in k k a l együ tt -  a je lenséget 
1981-ben is m e rte ttü k  és k é t észlelt 
be tegünkön  be is m u ta ttu k  (M ag ya r 
M entésügy, 1981, 1, 145-159).

A  c ik k  olvasása közben az is fe lm e
rü lt  bennünk, hogy célszerű vo lt-e  a be
tegnek do p a m in t és do b u ta m in t adn i a 
felmelegedés elő tt, hiszen a katechola- 
m in o k  hatása lehű léskor invertá lódhat.

B e lic z a  M á r ta  d r.
P á tk a i  I lo n a  d r .
T a tá r  G á b o r  d r .

T. S z e r k e s z tő s é g !  Ö rö m m e l v e ttü k  
kézhez B e lic z a ,  P á tk a i  é s  T a tá r  leve
lé t, am e lyben a rra  h ív já k  fe l a f ig y e l
m et, hogy h yp o th e rm ia  ta la ján  fe llépő 
elektrokard iográ fiás J-hu llám ot 1981- 
ben közzé te tt összefoglaló ta n u lm á 
n yu kba n  (1) m á r ko rá b b a n  (e lő ttü n k )  
b e m u ta ttu k . A  M a g y a r  M e n té s ü g y b e n  
p u b lik á lt  k iv á ló  szem lé jüke t p o s t  f e s -  
ta m  e lo lva s tu k  és m eg győ ződh e ttün k  
a rró l, h o g y  a m en tőorvos-szerzőcso - 
p o r t va lóban  tö b b  he lyen e m lít i, hogy  
a le h ű lt betegek E K G -ján  nem  r itk á n  a 
Q R S -kom plexus végső szakaszát de
fo rm á ló  J -h u llá m  lá th a tó ; m o n d a n 
d ó ju ka t illusztrá lva , bem uta tnak olyan 
e lektroka rd iogram okat (EKG) is, am e
lyeken tény leg  k ive he tő  a h y p o th e r
m iás J -hu llá m . A  szerzők az E K G -e l- 
térés ke le tkezésének p a to fiz io ló g iá já t 
az id őb en  m ég nem  tag la lha tták , h i 
szen é rd e m i s z ív -e le k tro fiz io ló g ia i 
ada tok a k k o r tá jt  m ég nem  á llta k  re n 
delkezésre, s nem  haszná lják  az Os- 
b o r n -h u llá m  (4) m eg je lö lést sem, 
nem  von h a tó  azonban kétségbe, h o gy  
B e lic z a  é s  m ts a i  c ikké be n  (1) va lóban  
szó van a h yp o th e rm iá s  erede tű 
J -h u llá m ró l. Leve lük re  reagálva, sze
re tn é n k  leszögezni, h o gy  c ik k ü n k  (2) 
m egírására tu la jd o n k é p p e n  Y a n  és  
A n tz te le v i t c h  1996-ban közzé te tt fo n 
tos köz lem énye  (9) in d í to t t  b e n n ü n 

ke t, annak alapos tanu lm ányozása 
u tá n  d ö b b e n tü n k  rá  ugyan is arra, 
h o gy  csaknem  h a tva n  évve l a b iza rr 
EKG -eltérés első le írása  (6 ) u tán, fény 
d e rü lt az O sbo rn - (J) h u llá m  io n c sa -  
t o r n a s z in tű  k e le tk e z é s i  m e c h a n iz m u 
s á r a . M ásrészrő l, d iffe re n c iá l-d ia g 
nosztikus sze m p o n tb ó l rá  k ív á n tu n k  
v ilá g íta n i a rra  a haza i iro d a lo m b a n  
m in dm o s ta n á ig  ne m  hangsú lyozo tt 
tényre , hogy n a gy /e levá lt J-hu llám , 
nem csak h y p o th e rm iá b a n  fo rd u l elő, 
hanem  töb b  más k ó rk é p b e n  (hyper- 
calcaem ia, B rug a d a -sz in d ró m a  stb.) 
is (3). Ezen m eg á lla p ítá so k  term észe
tesen ko rá n tsem  azt célozzák, hogy 
m egkérdő je lez ik  B e l i c z a  é s  m ts a i  „e l
sőbbségét” , csupán azt ó h a jtju k  alá
hú zn i, hogy  d o lg o z a tu n k  igazi célja 
korántsem  a „haza i p r io r itá s ”  megszer
zése, hanem  a kü lön leg es  és szív- 
e lek tro fiz io lóg ia i szem pon tbó l érdekes 
patogenezis részletes taglalása volt.

Ú jó lag  m e g k ö s z ö n jü k  B e lic za  és 
m ts a i  írásos hozzászó lását, azért is, 
m e rt ilyen  irá n y ú  szándék h íjá n  is fe l
h ív tá k  a fig ye lm e t egy m á s ik  „c itác iós  
m u lasz tásunkra ” , am e lye t ezúton is 
szere tnénk k o r r ig á ln i.  D o lgoza tuk  
iroda lom jegyzékéhen  le ltü k  fe l P ré d a  
é s  M ó z e r  1 9 7 4 -b e n  p u b l i k á l t ,  a c c id e n -  
ta l i s  h y p o th e r m iá v a l  f o g l a lk o z ó  é r té 
k e s  d o lg o z a tá t ,  a m e l y b e n  a z  é le n já ró  
k a r d io ló g u s o k  -  t ö b b e k  k ö z ö t t  -  O s- 
b o r n - h u l lá m o t  s z e m l é l t e t ő  E K G -t is 
b e m u ta tn a k ;  h a n g s ú ly o z z á k ,  h o g y  
J -h u llá m - k é p z ő d é s  m i n d  a z  ö t  b e te 
g ü k b e n  m e g f ig y e lh e tő  v o l t .  A  „ h a z a i  
p r i o r i t á s ” t e h á t  a  d o lg o k  j e le n le g i  á l 
lá sa  s z e r in t  P r é d á é  é s  M ó z e r é ,  de te r
mészetesen m o s ta n tó l fogva  m ár nem  
m e rjü k  k iz á rn i a n n a k  a lehetőségét 
sem, hogy -  az O r v o s i  H e t i la p  levele
zési rova tá na k  nagy  olvaso ttsága n yo 
m án  -  m ég rég eb b i ha za i p u b lik á 
c ió k ra  is fén y  ve tü l.

A  k ö z e lm ú ltb a n  B udapesten m eg
rendezett n e m ze tkö z i kon fe renc ián  
( „ Ú jsá g írá s  é s  k ö n y v k ia d á s  a z  o rv o s -  
tu d o m á n y b a n ”; 2000. szeptem ber 
15-16.) is egyé rte lm űen  m eg foga lm a
zód o tt, hogy  a s o ro n  köve tkező  évek
ben a n e m  p a p í r  a la p ú ,  e lek tron ikus  
szaksajtó to v á b b i térnyerésének, az 
ún . „G utenberg -ga lax is”  há tté rbe szo
ru lásának le szün k  sze m ta n ú i (8). É r
dem esnek lá ts z ik  te h á t m ár m ost 
g o n d o lko zn i azon, ne m  lenne-e hasz
nos és idősze rű  a n a g y m ú ltú  hazai o r 
vos i sza k fo ly ó ira to k b a n  (pé ldáu l O r

v o s i  H e t i la p  M a g y a r  B e lo r v o s i  A r c h í
v u m )  p u b lik á lt  in  e x te n s o  c ik k e k  
e le k tr o n ik u s  a d a th o r d o z ó n  (C D -R O M ) 
tö r té n ő  arch ivá lása, h iszen  a ré g i m a 
g y a r o rvo s i szaksa jtó a n e m z e ti k u l tu 
rá lis  örökség ( fe lte h e tő e n ) ugyan 
o ly a n  értékes része, m in t  p é ld á u l a 
N Y U G A T  é v fo lyam a i. H o zzá é rtő  „ in 
dexelés”  (ku lcsszavak) esetén az ilye n  
szám ítógépes b ib lio g rá f iá k , haza i o r 
v o s i a rch ívu m o k  m eg te rem téséve l és 
P C -a lapú , gyors m eg te k in té séve l e lé r
h e tn é n k , hogy a k ü lö n b e n  évtizedek 
ó ta  népszerű „ I s m e r jü k  m e g  a  h a z a i  
i r o d a l m a t ! ” ro va tb a n  kevesebb ehhez 
h a so n ló  levé lvá ltás lásson na pv ilág o t. 
A  X X . században k ö z z é te tt m agyar 
n y e lv ű  o rvo s i p u b lik á c ió k  fe lku ta tása  
-  k ö n n y e n  keze lhető  és jó l  haszná lha
tó  v issza te k in tő  s z a k b ib lio g rá fiá k  h í 
já n  -  m a még java rész t csak a rég i fo 
ly ó ira tk ö te te k  „m a n u á lis ”  fe llap ozá 
sáva l lehetséges, s az ily e n , tú lságosan 
id ő ig én yes  tevékenységet a szám ító - 
gépes adatbázisok és iro d a lo m k u ta 
tás ko rá ba n  -  m i tagadás -  m á r nem  
m in d ig  végezzük el; ezt a sa jná la tos 
h ib á t  k ö v e ttü k  el, m ég  a n n a k  ellenére 
is , h o g y  az O r v o s i  H e t i la p  é s  a M a g y a r  
B e lo r v o s i  A r c h ív u m  I I .  v ilá g h á b o rú  
u tá n  m eg je len t h iá n y ta la n  év fo lyam a i 
e g y ik ü n k  o tth o n á b a n  k ö n n y e n  ho z 
zá fé rhe tően  rende lkezésre  á lln a k . A 
k ö z e lm ú ltb a n  az A k a d é m ia i K iadó  
T u la s s a y  Z s o l t  p ro fesszor pé ld am uta tó  
szerkesztésében egy re n d k ív ü l go n 
do la tgazdag, é rté k ő rz ő  k ö n y v e t je le n 
te te tt  m eg a S z e n tk irá ly i u tc a i b e lk li
n ik á ró l (7); a k ö te t idevágó  m o ttó ja  
K o r á n y i  S á n d o r  e g y ik  n a g y h írű  m o n 
dása: „ . . .  A  j ö v ő n k  a t t ó l  fü g g ,  h o g y  a  
m ú l tb ó l  m e n n y i t  tu d u n k  s z á m á r a  
m e g m e n t e n i .” A z  ö rö k  é rvé n yű  m eg
á llap ítá s  fényében m ég in k á b b  reste ll- 
jü k ,  h o gy  P r é d a  é s  M ó z e r ,  v a la m in t 
B e l i c z a  és m ts a i  1974-ben, il l.  1981-ben 
közzétett úttörő dolgozatait nem  idéztük.

IRODALOM: 1. Belicza M., Kosa /., Pátkai 
I. és mtsai: Akcidentális hipotermia. Ma
gyar Mentésügy, 1981,1 ,145-159. -  2. Fa
zekas T., Liszkai G., Rudas L.: Elektrokar
diográfiás Osborn-hullám hypothermiá
ban. Orv. Hetik, 2000,141, 2347-2351. -  3. 
Gussak, I., Bjerregaard, P., Egan, T. M. és 
mtsa: ECG phenomenon called the J wave. 
History, pathophysiology and clinical 
significance. J. Electrocard., 1995, 28, 49- 
58. -  4. Osborn, J. ].: Experimental hypo
thermia: respiratory and blood pH chan
ges in relation to cardiac function. Am. J. 
Physiol., 1953,175, 389-398. -  5. Préda I., 
M ózer I.: Klinikai megfigyelések acciden- 
talis hypothermiában. Orv. Hetik, 1974, 
115, 1936-1940. -  6. Tomaszewski, W.: 
Changements électrocardiographiques 
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F a ze k a s  T a m á s  d r .
L is z k a i  G i z e l l a  d r .

R u d a s  L á s z l ó  d r .

M ag ya r ö n gy ilkossá g i s ta t is z t ik á k ,
1970-1998

T. S z e r k e s z tő s é g !  A z  adatbázis m in 
den egyes 1970 és 1998 k ö z ö t t  M a 
gya ro rszá gon  bekövetkezett (és a K S H  
á lta l n y i lv á n ta r to t t  „s ikeres” , azaz h a 
lá lla l vég ző d ő ) öngyilkossági ese tre  
v o n a tk o z ó a n  összességében 120 845 
esetet ö le l fe l, évente eltérő ese tszám 
m al. A z  öngyilkosságok, b á r az összes 
ha lá lozá sna k  m indössze 2 ,3 % -á t te 
sz ik  k i,  m essze elm aradva ezze l az 
egyéb k ü ls ő  o k o k tó l (balesetek: 5 ,0% ), 
m égis n a g y  jelentőséggel b írn a k ,  m i 
ve l a lakosság le lk i egészségének e g y ik  
sarka la tos m u ta tó já t je le n tik .

A z  öngy ilkosságok szám ának a la 
ku lása 1970-1988 közö tt m e g le h e tő 
sen e rő te lje s  növekedést m u ta to t t ,  
m a jd  a te n d e n c ia  a 80-as évek k ö z e 
pén m e g fo rd u lt  és 1998-ig je le n tő s  és 
egyenletes csökkenést f ig y e lh e tü n k  
meg. E fo ly a m a to k  (m in d  az e m e lk e 
dő, m in d  a csökkenő tendenc ia ) csak 
az ab szo lú t szám ok v is z o n y la tá b a n  
je le n tk e z n e k  erőteljesebben a fé r f ia k  
esetében, m in t  a nőknél. A  n e m e k  k ö 
z ö tt i a rány  viszonylagos s tab ilitá s t m u 
tat: am i d u rván  azt jelenti, hogy a fé r f ia k  
á lta lában ké t-há rom szo r h a jla m o s a b 
bak az öngyilkosságra, m in t a n ő k .

B izo n yo s  értelem ben te rm é s z e t- 
szerűnek m o n d h a tó  az, h o gy  az é le t
k o r  e lő re ha lad tá va l az ö n g y ilk o s s á g 
ok  szám a nö veksz ik  (1. á b r a ) .  P e d ig  a 
legveszélyeztetettebb csoport a 2 0 -2 9  
éveseké, a legkevésbé veszé lyez te te tt 
ped ig  épp a 60 éven fe lü lieké; a veszé

1. ábra: Öngyilkosságok száma 
korcsoportonként, 1998

lyezte tettsége t abban az érte lem ben 
a lka lm azva, h o g y  1000 ha lá lesetbő l 
hány  v o lt  az ön gy ilko ssá g  a m egfe le lő 
csop o rton  b e lü l. Lá tha tó , hogy a 
20-29 éves fé r f ia k  k ö ré b e n  lényegé
ben m in d e n  n e g y e d ik  haláleset ö n - 
gy ilkosság kö ve tkezm én ye  (1000-ből 
246!). Term észetesen az o k  nem  más, 
m in t  a ha lá lozá sok  szám ának e ttő l jó 
va l e lté rő , lassabb ü te m ű  emelkedése.

A z összlakosságon b e lü l lá tszó lag a 
házasok a legveszélyezte tettebbek és 
hason ló kép e t m u ta t a s ta tisz tika  a 
fé r fia k  esetében is. A zonban  a n ő k  
esetében k ie m e lk e d n e k  az e lvá ltak  és 
elenyésző a h a ja d o n o k  száma. A z  
1000 fő re  eső ö n gy ilkossá go k  szám át 
te k in tve  egészen m ás, reá lisabb kép 
ra jz o ló d ik  k i,  am e lyb en  az özvegyek 
rá tá ja  k ie m e lk e d ik , s a m ásod ik  he 
lyen az e lv á lta k  c s o p o rtja  van. Fel k e ll 
h ív n i azonban a f ig y e lm e t a nem ek lé 
nyegesen e lté rő  m in tá já ra : m íg  a fé r f i
ak az összképhez k ö z e li s ta tisz tiká ka t 
m u ta tn a k  (n e m  m eg lepő  m ódon , h i 
szen az ö n g y ilk o s o k  zöm e k ö z ü lü k  
k e rü l k i) ,  és k ö rü k b e n  az özvegyek rá 
tá ja lényegesen m eg e lőz i a töb b ie ké t 
(2,6%o, szem ben az e lvá ltak  l,0% o- 
éval), a n ő k  esetében a válás sokka l 
nagyobb m é rté k b e n  h a jla m o s ít az ö n - 
gy ilkosságra , m in t  a tá rs elvesztése 
(0,7%o, szem ben a 0 ,l% o -ke l). U gyan
akko r, lá tn i k e ll azt is, hogy  a házas
társ elvesztése önm agában nagyobb 
halálozási valószínűséget je lent és ez 
nyilvánvalóan nem  írha tó  pusztán az 
öngyilkosságok számlájára. (Hozzá ke ll 
tenni ugyanakkor azt is, hogy ny ilván
való: az özvegyek inkább  az idősebb 
korosztá lyokból ke rü ln ek  k i és a maga
sabb k o r „okozza”  a magasabb halálozási 
rátát, nem  fe lté tlen az özvegység maga.)

A z e lköve tés m ódszere i k ö z ü l 
(1998-ban) (2 . á b r a )  k ie m e lk e d ik  az 
akasztás, am e ly  e lsőso rban  a fé r f ia k  
esetében d o m in á n s , m íg  a nő kné l az 
akasztás d o m in a n c iá ja  csupán a m á 

2. ábra: Öngyilkosságok az elkövetés 
módszere szerint, 1998

s o d ik  a leggyakoribb  a gyógyszerrel 
va ló  elkövetéssel szem ben. Ez m egfe
le l a nem ek e lté rő  tá rsad a lm i fe lfogá
sának: a fé r fia k ra  in k á b b  je llem ző  a 
kem ényebb, erőszakosabb, m íg  a n ő k 
re a lágyabb a k tiv itá s .

Érdekes, h o g y  az öngy ilkosság  el
követésére a h é t e leje nagyobb, a hét 
vége kisebb k o c k á z a to t je len t. K i
em elkedő a s u ic id iu m  kockáza ta  az év 
közepén, am e ly  az év végére fokoza
tosan  csökken. A  ha lá lese tek számá
n a k  alakulása az év h ó n a p ja i szerin t 
(1998-ban) azért figye lem re méltó, m ert 
lényegében e llen té tes ten den c iá t fejez 
k i,  m in t a ha lá lozás i s ta tisz tika , am ely 
esetében épp a n y á r  szám ít enyhébb, 
az év vége k r it ik u s a b b  időszaknak.

K o n k lú z ió

A  vizsgálat le g fon to sab b  eredm ényei 
a lá tám asztják az ön gy ilkossá go kka l 
kapcsolatos e d d ig i ism e re te k  he ly tá l
lóságát (pé ldáu l a fé r f ia k  je len tősen 
magasabb h a jla m a  az öngyilkosságra ; 
az akasztásos m ód sze r do m in anc iá ja  
fő leg  a fé rfia k  k ö ré b e n ), de néhány 
m eglepő és e dd ig  -  a szerző tudom ása 
sze rin t -  fe l nem  tá r t  té n y  is napv ilág 
ra  k e rü lt (pé ld áu l a f ia ta l fé r fia k  ha
lá lo k a i közö tt 2 5 % -ka l szerepel az ön- 
gyilkosság (3. á b r a ) ;  a h é tfő  fekete, a 
vasárnap ped ig  fe h é r nap  az ö n g y il
kosság szem p on tjábó l).

3. ábra: Öngyilkosságok száma 
(1970-1998). A férfiak aránya az 
összlakosságon belül

A  levél szerkeszte tt vá ltoza ta  azon 
előadás a lap ján ké szü lt, am elyeket a 
szerző* a M ag ya r É le tb iz tos ítás i O r
vo s ta n i Társaság b a la to n a lig a i V. 
nem zeti kongresszusán ta r to t t  meg 
2000. jú n iu s  2 -án, s a c ím  tá rg y k ö r
ében végzett s ta t is z t ik a i v izsgá la tok 
eredm énye it m u ta t ja  be. A  vizsgála
to k  során a K ö z p o n ti S ta tisz tika i H i
va ta l á lta l rende lkezésre  bocsáto tt 
adatbázis k e rü lt  fe ldo lgozásra . Az 
adatbázis m eg fe le lő  összeállításáért 
és rendelkezésre bocsátásáért köszö
ne t il le t i J ó za n  P é t e r  d r . - t  é s  R a d n ó t i  
L á s z ló t ,  a KSH m u n k a tá rs a it.

H a n á k  G á b o r  dr.
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C  A V I N T O  N®
T A B L E T T A  5 MG,  I N J E K C I Ó  1 0  MG • ( V I N P O C E T I N )

J A V A L L A T O K :

Különböző eredetű cerebrovcuzknLíriJ, éj 
vcuzkuldrLi eredetű jzeméjzeti éj füléjzeti kórképek

K O M P L E X  H A T Á S M Ó D J A :

•  neuro protektiv hatch 
• agyi metabolizmuj jerkentéje 

• az agyjzövet mikrocirkuldciójdnak javítója
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TEN AX UM*
R I L M E N I D I N  1 mg

A z új, racionális és fiziológiás hatásmechanizmus,
az i± imidazoiin receptorokhoz történő 

szelektív kötődés révén valósul meg
Egyidőben kötődve az agytörzs és vese 

Zu imidazoiin receptoraihoz, 
új lehetőség a hypertonia kezelésében

Optimális adagolás: J taUetta tuzfamta
Rövidített alkalmazási előírás: ATC: C02A C06

Tenaxum 1 mg tabletta. Hatóanyaga, a rilmenidin, antihypertensiv hatású oxazolin származék. Az I, imidazoiin receptorokon kifejtett agonista hatás miatt mind centrálisán, mind pe
rifériásán gátolja a szimpatomimetikus aktivitást, ezáltal csökkenti az artériás vérnyomást. Hatóanyag: 1 mg rilmenidinum (1,544 mg rilmenidinum phosphoricum formájában) tablet
tánként. Javallatok: Essentialis hypertonia. Ellenjavallatok: Rilmenidinnel szembeni túlérzékenység. Sick sinus syndroma, sinoauricularis block, II. vagy Ili. fokú AV-block. 
Bradycardia (nyugalmi pulzus <50/min). Malignus arrhythmia. Súlyos szívelégtelenség. Súlyos depresszió. Előrehaladott veseelégtelenség (creatinin clearance <30 ml/perc, krónikus 
dialysis). Terhesség, szoptatás (Id. Figyelmeztetés is). Adagolás: Felnőttek: A javasolt adag naponta 1-szer 1 mg (1 tabletta) reggel, étkezés előtt. Ha egyhavi kezelést követően a 
vérnyomás nem kielégítő, az adag emelhető napi 2-szer 1 mg-ra (1 tabletta reggel, 1 tabletta este). A Tenaxum adható idős és diabeteses hypertoniásoknak is. Veseelégtelenségben, 
ha a creatinin-clearance nagyobb, mint 30ml/perc, az adagot nem kell megváltoztatni. 30 ml/perc alatti creatinin-clearance, ill. krónikus dialysis esetén kellő tapasztalat hiányában nem 
alkalmazható. A kezelést folyamatosan kell folytatni. A kezelést a dózis fokozatos csökkentésével kell abbahagyni. Gyermekek: Tapasztalat hiánya miatt gyermekkorban alkalmazása 
nem ajánlott. Mellékhatások: Gyengeség, fáradékonyság, aluszékonyság, remegés, álmatlanság, epigastrialis fájdalmak, szájszárazság, diarrhoea, bőrkiütés: ritkán hideg végtagok, 
orthostatikus hypotonia, szexuális zavarok, nyugtalanság, depresszió, oedema, izomgörcsök, hányinger, obstipatio, hőhullámok, bőrviszketés. Gyógyszerkölcsönhatások: MAO 
inhibitorokkal való együttes adása nem ajánlott. Fokozott óvatosság szükséges triciklikus antidepresszánsokkal való együttes alkalmazás esetén, mivel ezek a rilmenidin vér
nyomáscsökkentő hatását részlegesen antagonizálhatják. Egyéb antihypertensívumokkal együtt adva a hatásfokozódás lehetőségére gondolni kell. Nyugtatok, altatók szedatív 
hatását esetleg fokozhatja. B-blockolókkal történő kombinálása esetén (különösen nem cardioselectiv szerek esetében, hasonlóan az egyéb centrálisán ható, szimpatikus akti
vitást csökkentő szerekhez) a Tenaxum kezelést csak a B-blockoló kezelés leépítését követően néhány nappal később javasolt felfüggeszteni (vérnyomásemelkedés veszélye miatt). 
Figyelmeztetés: Közelmúltban vascularis történésen (stroke, myocardialis infarctus) átesett betegeknek a Tenaxum -  hasonlóan egyéb vérnyomáscsökkentőkhöz -  csak rendszeres 
orvosi ellenőrzés mellett adható. A kezelés alatt alkohol fogyasztása nem ajánlott. A gépjárművezető képességet és balesetveszélyes munka végzését hátrányosan befolyásolhatja, 
az ezektől való esetleges eltiltás mértékét és időtartamát a kezelőorvos határozza meg. Terhesség, szoptatás (Id. még Ellenjavallatok) Bár állatkísérletek során sem teratogén, sem 
embriotoxikus hatást nem észleltek, terheseknek kellő tapasztalat hiányában nem adható. Az anyatejbe a rilmenidin kiválasztódik, ezért a gyógyszer adása szoptatás időszaka alatt 
ellenjavallt. Túladagolás Túladagolással kapcsolatban kiterjedt tapasztalatok nincsenek. Jelentős túladagolás esetén a várható tünetek: hypotensio, éberségi zavarok. A szokásos 
elsődleges ellátás (gyomormosás, aktív szén adása) mellett a tünetek függvényében szimpatomimetikus szerek adása is szükséges lehet. A rilmenidin gyengén haemodializálható. 
Eltartása: szobahőmérsékleten. Megjegyzés: Csak vényre rendelhető. Csomagolás: 30 db tabletta. (Servier/EGIS) Alkalmazási előírás OGYI-eng. száma: 2360/40/97.
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I I46 Budapest, Hungária krt. 179-187. Tel.: 469-2222

Az első vonalbeli vérnyomáscsökkentő hatás kiváló 
tolerálhatósággal párosul minden hypertoniás beteg esetén



MEGJELENT

Gyógyszereink
2000. évi 5 -6 . szám

Winkler Gábor dr. és Cseh Károly dr.: Új 
készítmények az oralis antidiabetikus te
rápiában
Jávor Tibor dr.: Növényi eredetű gyógy
szerek hatásossága, interakciók 
Újszászy László dr., Nemesánszky Elemér 
dr., Rácz István dr.: A ciklooxigenáz-2 
(COX-2) enzim gátlás evolúciója és az al
kalmazás gasztroenterológiai vonatkozásai 
Elek Sándor dr.: A gyógyszerek nemkívá
natos eseményeinek egyéni és előállítói 
bejelentéséről
Bemutatjuk új gyógyszereinket (Eggen- 
hofer Judit dr.)
Metformin 
Glimepirid 
Roziglitazon 
Repaglinid 
Nateglinid 
Az OGYI válaszol 
Aktualitások, lapszemle 
Törlés a FoNo Vl-ból 
Újságírás és Könyvkiadás az Orvostudo
mányban -  Beszámoló a konferenciáról 
(Abádiné dr. Erdei Ildikó) 
Forgalombahozatali engedélyek 
Klinikofarmakológiai közlemények 
Arató Mihály dr.: A  buspiron (Spitomin) 
jelentősége a generalizált szorongás keze
lésében
Lukács Katalin dr., Flórián Ágnes dr., Ta
mási László dr.: A Flurbiprofen (Flugalin) 
tabletta hatásosságának vizsgálata rheu
matoid arthritisben és osteoporosisban 
szenvedő betegekben

Hypertonia és 
Nephrologia
2000. évi 4. szám

A „fehérköpeny hypertonia” az ABPM és 
az otthoni vérnyomásmérések tükrében 
Alföldi Sándor
A magasvérnyomás-betegség és célszerv- 
védelem. Az angiotenzinkonvertáló en
zim gátló és az ATI-receptorblokkoló sze
repe Cziráki Attila
Otthoni vérnyomásmérés -  célszervkáro- 
sodás. Tapasztalatok a hypertoniás bete
gek szakambulancián történő gondozásá
ban Majtényi Anna, Lang Miklós, Meződy 
Anna
Hypertoniaszűrés és gondozás a házior
vosi gyakorlatban. ABPM kontra otthoni 
vérnyomásmérés? Horváth Tamás 
Otthoni vérnyomásmérés -  ahogy az egész
ségügyi szakdolgozók látják Balatoni Má
ria
Hypertoniabetegség és ritmuszavar Ros
tás László
A ritmuszavar kezelése hypertoniában 
TenczerJózsef
Alvási apnoe syndroma hypertonia és a 
ritmuszavar kapcsolata Zámolyi Károly

MRE-INFO
2000. év i 4. szám

A Szerkesztőség rovata 
Jegyzőkönyv az MRE Vezetőségének 
2000. szeptember 28-i üléséről 
Jegyzőkönyv az MRE 2000. évi Közgyűlé
séről
Jegyzőkönyv az MRE új Vezetőségének 
2000. október 1-jei üléséről 
Beszámoló az EÚLAR Közgyűlésről 
(Hodinka László dr.)
Az élsportoló orvos Baranyai Ildikó 
(Gömör Béla dr.)
„Újságírás és Könyvkiadás az Orvostudo
mányban” konferencia (Gömör Béla dr.) 
ORFI-BIK Baráti Kör 
(Rojkovich Bernadette dr.)
Jelentés a hegyről II. (Fancsik János dr.) 
Gondolatok a szakrendelői gyakorlat köz
ben -  egy rezidens szemszögéből 
(Dudics Valéria dr.)
Tedd a dolgod! De hogyan?
(Németh Endre dr.)
A foglalkoztató-terápia jelentősége a re
habilitációban (Kullmann Lajos dr.)

Osteologiai közlemények
2000. év i 4. szám

Magyar Osteologiai Kongresszus 
Kongresszus után
Pásztor Tamás dr.: Nukleáris medicina a 
degeneratív csont-ízületi betegedések di
agnosztikájában
Balogh Endre dr., Patrick Chastanet dr., 
Anne Cotten dr.: Percutan vertebroplas- 
tica
Krutsay Miklós dr.: A kalcium hisztoké
miai kimutatása alizarinvörös S-sel 
Gergely Mária dr. és Forgács Sándor dr.: 
Hypoparathyreosis -  Pseudohypopara- 
thyreosis -  Pseudo-pseudohypoparathy- 
reosis 
Kitekintés

Pediáter
2000. év i 4. szám

Az Apáthy Alapítvány a gyermekek gyó
gyításáért 2000. évi pályázatán díjnyertes 
pályamunka
Fogarasi A., Janszky ].: A csecsemő- és kis
gyermekkori frontális lebeny eredetű epi
lepsziás rohamok szemiológiája 
A Heim Pál Gyermekkórház urológiai
sebészeti osztályának tudományos ülése 
Tóth József köszöntése 
Merksz M.: Vesicouretheralis reflux: a kor
szerű ellátás szempontjai 
Csontai Á.: Húgyúti tágulatok miatt cse
csemő- és kisdedkorban végzett műtéte- 
ink késői eredményei 
Pirót L., Kiss A. P., Nyirády P., Merksz M., 
Csontai Á.: Laparoscopia a gyermekuro
lógiában
Kerényi L: Mesterek és tanítványok 
Várgedő Aladár 1917-2000 
Volkné Mártha K., Kiss A., Takács É.: 
Kardiális veszélyállapot szén-monoxid 
mérgezésben

Juhász Á., Marton H., Kiss A., Szatmári A.: 
Követéses vizsgálatok intervenciós katé
terezést követően pulmonalis stenosis, 
aorta stenosis és ductus Botalli persistens 
eseteiben
Tóth A.: Az értelmező orvosi etika szerepe 
a Down-szindrómás gyermeket nevelő csa
ládok és orvosaik közötti kapcsolat kiala
kításában
A ntal K.: Felismerés és felelősség, gondo
latok a gyermekbántalmazásról 
Szomor E.: Beszéd és kommunikációfejlő
dés

Psychiatria Hungarica
2000. é v i 4. szám

Hárdi István: Előszó 
A Köztársasági Elnök távirata 
Hárdi István: Kép és lélek 
Sehringer, Wolfgang: Tárgy és módszer 
Moussong-Kovács Erzsébet, Mohamed 
Naboulsi: Időrajzok
Muriel Laharie: Az elmebetegség ábrázo
lása a középkortól a XX. század közepéig 
Guy Roux: Gyermekrajzok és gyermeki 
rajzok anorexia nervosában szenvedőknél 
Torda Ágnes: Az emberalak ábrázolásá
nak sajátosságai diszlexiás gyermekeknél 
Hajnal Ágnes: Az érzelmi állapot és az ér
zelmi kapcsolat megjelenése a gyer
mek-elhelyezési perek keretében készült 
családrajzokban
Feuer Mária: Kórházban fekvő gyerme
kek specifikus rajzainak jellegzetességei 
Tényi Tamás, Csábi Györgyi, Trixler Má
tyás, Márton Klára, M olnár Dénes: Az 
anya-gyermek kapcsolat ábrázolásának 
sajátosságai felnőtt pszichiátriai betegek 
és pszichoszomatikus betegségben szen
vedő gyermekek rajzaiban 
Hárdi Lilla: Sors vagy betegség?
Király Károly: Emberrajz-értékelés és prog
nózis
Márton Klára, Szabó Gizella, Tényi Ta
más, Trixler Mátyás: Művészet csoport
pszichoterápia integrációja nyílt pszichó
zis osztály komplex terápiás rendszerébe 
Kovács Attila, Simon Mária: Gondolatok 
skizofrén páciensek am buláns művészet
terápiájáról
Trixler Mátyás, Tényi Tamás, Gáti Ágnes: 
A  grafikus Kifejezésmód szerepe pszicho- 
tikus betegek diagnózisában és terápiájában 
Pető Zoltán: Művészi élmény -  út a reha
bilitációhoz
Adorjáni Ferenc: Művészetterápia a reha
bilitáció gyakorlatában

Psychiatria Hungarica
2000. év i 5. szám

A hazai pszichiátria itthonról közvetített 
híre a világban
Az olvasószerkesztő felhívása szerzőink
hez
Paul Jonckhere: The Body as a Hostage of 
the Self
Dudás Róbert, Janka Zoltán: Stressz és de
presszió
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Motika Dezső: Egy depresszió-szűrési prog
ram eredményei és következményei 
Szili Ilona: Depressziós betegek és család
tagjaik interperszonális kapcsolati stílu
sának összefüggése megküzdési stratégiá
ikkal
Újabb eredmények a szuicidológiai ku ta
tás pécsi műhelyéből
Fekete Sándor, Osváth Péter, Ábrahám  Il
dikó: Ismétlődés és prediktív tényezők a 
szuicid viselkedésben a WHO/EURO 
multicentrikus európai szuicidológiai ku 
tatás pécsi központjának kétéves anyagá
ban
Kulisch Ágota, Fekete Sándor, Osváth Pé
ter: Öngyilkosságot elkövetők búcsúleve
leinek grafológiai elemzése

HÍREK

Az O rszágos R eum ato lóg ia i és F iz io -  
te ráp iás  In té z e t (ORFI) és a B u d a i 
I rg a lm a s re n d i Kórház (B IK )  2 0 0 1 .  
f e b r u á r  2 6 - á n ,  14.30 ó r a i  k e z d e tte l 
tartja köve tkező tudományos ü lésé t az 
ORFI Lu kács  K lubban, m e ly n e k  
p ro g ra m ja :
D r. P á s z t é l y i  Z so lt  (G ottsegen Gy. 
Országos Kard io lóg ia i Intézet): Egész
ségügyi minőségbiztosítás a g y a k o r la t
ban: á lm o k  és lehetőségek.

M eghívó
A  F ő v á ro s i Szent István K ó rh á z  és I n 
té zm é n ye i Tudom ányos B iz o tts á g a
tu d o m á n y o s  ü lé s t  ren d ez .
A tu d o m á n y o s  ülés id őp on tja :
2 0 0 1 . f e b r u á r  2 7 . 14 óra
Helye: Szent István Kórház k u ltú r te rm e
P rog ram :
1. D r. B a lo g h  A tt i la :  Súlyos e p ile p s z i
ák kezelése.
2. D r. F e t te r  T eréz: D iagnosztikus p ro b 
lém ák p o ly ra d ic u lo n e u rit is e k b e n .
3. D r. B o to s  A r a n k a , Dr. J a s s ó  I s t v á n ,  
F ey  E r z s é b e t ,  D r. L a n d i A n n a :  H o m o 
cyste in , fo lsav, B12-vitam in, v é r lip id e k , 
h a e m o rh e o ló g ia i param éterek v iz s g á 
lata o b lite ra t iv  verőérbetegekben. 
Ü lése lnök: D r. Raposa T ib o r  e g ye te 
m i m a g á n ta n á r

H a lá lk ö z e l i  á l la p o to k  a z  o r v o s t u d o 
m á n y , a  p s z ic h o ló g ia  és a j e le n s é g e k  v e -  
tü le té b e n  -

Gerevich József, Bácskai Erika, Kerekes 
Medárd Ferenc, Kiss Nándor, Csorba Jó
zsef: Halálos kim enetelű heroin és Extasy 
együtthatás

Transzfúzió
2000. évi 4. szám

Deák Judit: Cytomegalovirus nukleinsav 
kimutatása hybridizációs módszerrel 
Gyódi Éva, Petri Ildikó, Stenszky Valéria, 
Uherkovichné Paál Mária: Az immunge
netikai (HLA) tipizálás a szervátültetés 
szolgálatában Magyarországon

kuta tások, e lm é le te k , szintézisek.
A  Revital A la p ítv á n y  konferenciája 
2 0 01 . m á r c iu s  1 6 - á n  1 4 .0 0 -1 7 .0 0  ó r á ig  
é s  1 7 -én  1 0 .0 0 - 1 9 .0 0  ó rá ig .
Helyszín: SE d ísz te re m ,
Budapest, V I I I . ,  N a gyvá rad  té r 4. 
E lőadók: P ro f. D r . R a y m o n d  M o o d y  
(USA), d r . P i l l i n g  J á n o s  psz ich iá te r, 
d r. V e r e c z k e y  G á b o r  aneszteziológus, 
dr. Z a tik  I s tv á n  traum ato lógus, dr. S ü lé  
F eren c  p s z ic h iá te r stb.
A  ko n fe ren c ián  v a ló  részvétel:
10 c re d itp o n t.
Jelentkezési h a tá r id ő : 2 0 0 1 . m á rc iu s  5. 
K re d itp o n to k  üg yéb en  (o rvosoknak, 
p sz icho lóg uso knak  és egészségügyi 
szakdolgozóknak) érdeklődés és jegy- 
elővétel: Revital A lap ítvány, az am erikai 
In te rn a tio n a l A s s o c ia tio n  o f  N ear- 
Death Studies ha za i képviselője. 
Budapest, V ., F erenc iek tere 4. 
Tel.:317-3551
E-mail: iands-budapest@mail.datanet.hu 
w w w .re v ita l.n e g ra l.h u

BeMer3000
I. B io - E le k t r o m á g n e s e s - E n e r g ia - s z a -  
b á ly o z á s  K o n g r e s s z u s  -  Budapesten 
E lektrom ágneses m e ző  kedvező b io 
ló g ia i hatása az é lő  szervezetre 
M eghívo tt e lő a d ó k :
P r o f  D r. rer. n a t .  W o l f  A .  K a fk a  -  M a x  
Planck In téze t
D ip l. Spw . H o r s t  M ic h a e l i s  -  AFB, igaz
gató
P e te r  G le im  -  In n o m e d  In te rn a tio n a l 
AG, e lnök
Tolm ácsolás b iz to s ítv a .
2 0 0 1 . m á r c iu s  3 0 .  ( p é n t e k )  15 ó ra  
G ellért Szálló, T e a -sza lo n

Deák Judit, Lázár Andrea, Nagy Erzsébet, 
Toldi József, Szederkényi Edit, Szenoh- 
radszky Pál, Balogh Ádám, Bereczki Csa
ba, Túri Sándor, Sziklai Pál: Vesetransz- 
plantáltak CMV-fertőzése (Esetismertetés) 
Scheibel Éva, Bognár Éva: Poliagglutiná- 
bilis vörösvérsejtek vizsgálata 
Csernus Zita, Sáfrány Beatrix, Nemes Iza
bella: Terhes nők szerológiai státusza a 
pécsi régióban
Medgyesi György: A vérkészítmények biz
tonságossága a fertőzések átvitele szem
pontjából. 50 év fejlődése 
Bohaty Ilona, Medgyessy Ildikó: A vérké
szítmény-előállítás hatékonysága 
Gál György: A magyar véradás-szervezés 
50 éve

R egisztráció m á r c iu s  1 5 -ig .
D r. H o rvá th  I lo n a
Tel/Fax: 06-1 -403-2108,06-30-286-9505 
1165 Budapest, László  u. 35.

A  M agyar G yerm ekorvosok Társasága 
K özé p -M a gya ro rszág i Szervezete
2 001 . á p rilis  6 - 7 - é n  rendezi tudom ányos 
ülését Budapesten, a H o te l A groban. 
Fő tém ák:
-  Fertőzéses m egbetegedések m od e rn  
kezelése
-  V édőo ltások -  a p ro fila x is  kérdései
-  O rr-fü l-gégésze ti p ro b lé m á k  gye r
m ekvona tkozása i
-  Szabad tém ák
E lső szerzők részére a részvétel d í j
m entes.
A  tudom ányos ü lésen va ló  részvéte
lé r t  a 73/1999. (X I I .  25.) E üM . rende le t 
m e llék le tének  4. és 5. p o n tja  é rte lm é 
be n  továbbképzési k re d itp o n t adha
tó .
Je lentkezni az ü lés szervezőjénél le 
het:
P ro f. Dr. G o ld s c h m id t Béla, Szent R ó
k u s  Kórház G ye rm eko sz tá ly  
1085 Budapest, G y u la i Pál u. 2.
T e l.: (1)266-8315,
Fax: (1) 266-2768, (1) 200-8992

A  Sem m elweis E gye tem  Á lta lá n o s  
O rv o s tu d o m á n y i K a r  I. Szülészeti- és 
N őgyógyásza ti K lin ik á já n a k  szakm ai 
rendezvénye i 2001-ben 
„ F e lk é s z ü lé s  a z  a n y a s á g r a ” 
Továbbképző ta n fo lya m  orvosok, pszi
chológusok, szülésznők és védőnők ré
szére (2001 . á p r i l i s  2 4 - 2 7 . )
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„ N e o n a to ló g ia i  a la p is m e re te k  és ú js z ü 
lö t t  r e s u s c i t a t io ”
O rvos továbbképző  ta n fo lya m  szak
o rvo so k  és szako rvos -je lö ltek  részére 
(2 0 0 1 . m á ju s  7 - 1 1 .  és o k tó b e r  1 - 5 . )  
„ S ü rg ő s sé g i e l lá tá s  a  s z ü lé s z e t - n ő g y ó 
g y á s z a i b a n ”
Baross u tca i Szülészeti Esték 40. 
(2 0 0 1 . m á ju s  10 .)
„ A  n e o n a to ló g ia  ú ja b b  e r e d m é n y e i ” 
O rvos továbbképző  ta n fo lya m  szak
o rvo so k  részére (2 0 0 1 . m á ju s  1 6 - 1 7 .)  
„ P e r in a to ló g u s  p á r b e s z é d ”
A  M G Y T  és M N T  P e rin a to ló g ia i Szek
c ió já n a k  X X V . Jub ile um i Kongresszu
sa (2 0 0 1 . j ú n iu s  7 - 9 .)
„ D ia b e te s  é s  te r h e s s é g ”
Baross u tca i Szülészeti Esték 41. 
(2 0 0 1 . s z e p t e m b e r  2 7 .)  
„ N ő g y ó g y á s z a t i  e n d o s c o p ia ” 
O rvostovábbképző tan fo lyam  szako r
vosok és szako rvos -je lö ltek  részére 
(2 0 0 1 . o k t ó b e r  2 6 - 2 7 .)
„ S z ü lé s i  f á j d a lo m c s i l l a p í tá s  é s  a  c s á 
s z á r m e t s z é s  é r z é s t e le n í t é s e ” 
O rvostovábbképző tan fo lyam  a Szülé
szeti P e rin a to ló g ia i A ne sz tez io lóg ia i 
Társasággal közös rendezésben 
(2 0 0 1 . n o v e m b e r  1 3 - 1 6 .)
„ A  p o s tm e n o p a u s a lis  h o r m o n su b s titu -  
t io ”
O rvos továbbképző  ta n fo ly a m  szak
o rvo so k  és szako rvos -je lö ltek  részére 
(2 0 0 1 . n o v e m b e r  2 1 - 2 3 .)
„ S z ü lé s z e t i -  és n ő g y ó g y á s z a t i  u l t r a 
h a n g - d ia g n o s z t i k a  ” 
O rvos továbbképző  ta n fo ly a m  szak
o rvo so k  és szako rvos -je lö ltek  részére 
(2 0 0 1 . n o v e m b e r  2 6 - 3 0 .)
„ Ú j s z e r v e z é s i  t r e n d e k  a  s z ü l é s z e t - n ő 
g y ó g y á s z a t i  e l l á t á s b a n ”
Baross u tc a i Szülészeti Esték 42. 
(2 0 0 1 . d e c e m b e r  13 .)
„ A z  e g y e te m i  g r a d u á l i s  k é p z é s  m a 
g y a r -  é s  a n g o ln y e lv ű  e lő a d á s a i ” sza
badon lá to ga th a tók . A  2000/2001-es 
tanév m á s o d ik  és a 2001/2002-es ta n 
év első fé lévének p ro g ra m ja  
2 0 0 1 . f e b r u á r  6. -  2 0 0 1 . d e c e m b e r  14. 
„ S z ü lé s z e t  é s  n ő g y ó g y á s z a t” (V . éves 
h a llg a tó k  szám ára, m in d e n  kedden
10 .10 - 11.40)
Előadó: D r. P a p p  Z o ltá n  egyetem i tanár 
„ O b s te t r i c s  a n d  g y n e c o lo g y ” (V . éves 
h a llg a tó k  szám ára, m in d e n  pén teken
8 .1 0 - 9.40)
Előadó: D r. C sa p ó  Z so lt  egyetemi docens

„ G eb u r tsh ilfe  u n d  G y n ä k o lo g ie ” (V . éves 
h a llg a tó k  szám ára 2001. szeptem ber 
4 -tő l m in de n  szerdán 8.10-9.40) 
E lőadó: D r. P a tk ó s  P é te r  egyetem i ad 
ju n k tu s
„ A s s z i s z tá l t  r e p r o d u k c ió ” ( I I I —IV —V . 
és V I. éves h a llg a tó k  számára, m in d e n  
m áso d ik  héten kedden  16.00-18.00) 
E lőadó: D r. U r b a n c s e k  J á n o s  egyetem i 
docens
„ G y a k o r la t i  n e o n a t o l ó g ia ” ( IV - V .  és 
V I.  éves h a llg a tó k  számára, m in d e n  
csütörtökön 10.30-11.30) a Szent M a rg it 
K órházban
Előadó: D r. V á r a d i  V a lé r ia  egyetem i 
m agántanár
2001. s z e p te m b e r  3. -  2001. d e c e m b e r  13. 
„ K l in ik a i  g e n e t i k a ” ( IV . és V . éves 
h a llg a tók  szám ára, m in de n  h é tfő n
16 .30- 18.00)
E lőadók: D r. T ó th - P á l  E r n ő  és 
d r . P a p p  C sa b a  egyetem i ad ju nk tuso k , 
v a la m in t d r. Á d á m  Z s o l t  egyetem i ta 
nársegéd
„ C l in ic a lg e n e t i c s ” ( IV . és V . éves h a ll
ga tók  szám ára, m in d e n  c s ü tö rtö k ö n
16 .30- 18.00)
E lőadók: D r. P a p p  C sa b a  és 
dr. T ó th -P ál E rn ő  egyetemi adjunktusok, 
v a la m in t d r . Á d á m  Z s o l t  egyetem i ta 
nársegéd
A  p ro g ra m o k k a l kapcsolatos to v á b b i 
in fo rm á c ió k  a K lin ik a  T itká rság án  
beszerezhetők (T e le fon : 317-6315).

A  F őváros i Ö n k o rm á n y z a t G y u la i 
Idősek  O tth o n a  2 0 0 1 . m á ju s  1 7 - 1 9 - é n  
rendezi meg a szoc iá lp o litika  te rü le tén  
do lgozók  m in ő s íte tt IV . O rvo sko n fe 
renciá já t.
É rdek lődn i: B agy inszk i Zo ltánné  igaz
gatónő, 5700 Gyula, V értanúk ú tja  1-5., 
Tel/Fax: 66/361-373

I I .  Országos N y í lt  O rvos F a llabda  
B a jnokság és N ő o rv o s o k  T e n is z b a j
noksága
2 0 0 1 . á p r i l is  2 0 - 2 1 .  H o te l L id o  
(1031 Budapest, Nánási ú t 67.)
A  M agyar F a llabda  Szövetség és a 
P éterfy S ándor u tca i K órház  T u d o 
m ányos K ö re  m áso d ik  a lk a lo m m a l 
rendezi m eg a M ag ya r O rvosok  O r
szágos Fa llabda Bajnokságát a ró m a i 
p a r ti H o te l L id ó  és Squash C e n tru m

hely iségeiben. Ezzel e g y id ő b e n  ugyan
o tt nőgyógyász s z a k o rv o s o k  részére 
ten iszba jnokságo t is szervez.
A  rendezvény célja az egyéb sportágak
ban m á r hagyom ányossá v á lt  sport- 
esem ények (M agyar O rv o s o k  Tenisz- 
ba jnoksága, G o lfb a jn o ksá g a ) m e lle tt 
a ha zánkban  -  és az o rv o s o k  körében 
is -  egyre e lte rjed tebb  já té k , a fa llabda 
(squash) népszerűsítése g y a k o r lo tt ok 
ta tók, ve rsenyzők segítségével. 
Nevezési d íj: 3 000 F t/ fő

(sp o rtá g a n k é n t)
5 000 F t/fő  (m indke ttő re ) 

T e c h n ik a i o k o k b ó l csak előzetes je 
len tkezés t tud u n k  elfogadn i. A  Fallabda 
B a jnokság  és ten iszverseny teljes bevé
telét a szervezők a „H y p e rth e rm iá v a l 
a Rák e lle n ”  a la p ítvá n y  ja v á ra  a ján l
já k  fel.
É rdek lődés  és je len tkezés:
B laguss-V o lánbusz K on g re sszus i és
R endezvény iroda
T e le fon : 374-7030, 331-5627
Fax: 312-1582
E -m a il: benyhe@ congress.b lavo.hu

O R K I-engedé llye l re n d e lk e z ő  B ICO M  
a lle rg iav izsgá ló  d iagnosz tika i és terá
piás készülék tartozékaiva l és tesztkész
le tte l lízingcégtől p o rtfó lió tisz títás  m ia tt 
kedvezményes áron eladó vagy  lízingel
hető, ille tve más ú to n  hasznosítható. 
T o v á b b i in fo rm á c ió : V irá g  József, 
06-20-9656-052

P sorias is , ekcém a, h e rp e s  igazán ha
té k o n y  kezelésére IT C H  STOPPER™ 
O R KI álta l m inősíte tt speciá lis amerikai 
th e rm o th e rá p iá s  készü lékek kaphatók. 
„A  hatékonyság 91,4%”  egy k lin ik a i teszt 
eredm énye. Keressék a p a tik á k b a n . A 
p a t ik á k  a P hoen ix  P h a rm a tó l rende l
h e t ik  m eg. K é rjü k , a já n ljá k  betegeik
nek! Bőrgyógyászokat és háziorvosokat 
k e re s ü n k  a készü lék  bevezetésének 
elősegítésére. B IO PTR O N  lám pák javí
tása, bérbeadása! S A X  K ft. ,
Tel.: 409-3643

H a lá lese t m ia tt p rax is jog  eladó Szolnok 
m egyében. É rd e k lő d n i:
06-59-328-633 este, 18 ó rá tó l.

Prof. Aberwas feljegyzéseiből:
„Ami a természeti törvények kutatását illeti, a tudós sohasem feledkezzék meg arról, hogy nem ő a törvényhozó.”
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A  M a rc a li V árosi Ö nkorm ányzat K ó r 
ház-Rendelőintézetének kórházigazgató 
főo rvosa  (M arca li, Széchenyi u. 17-21.) 
pá lyázato t h irde t a C secsem ő- é s  G y e r 
m e k o s z tá ly o n  szakorvos, illetve s z a k v i z s 
g a  e l ő t t  á l l ó  o r v o s  részére.
Bérezés: megegyezés szerint.
Lakás m eg o ldha tó .
P á lyáza t benyú jtása: D r. Borsos S án
d o r  kó rh á z ig a zg a tó  főo rvosnak,
8701 M a rc a li,  Széchenyi u. 17-21.

A z  O rszágos R e n d ő r-fő ka p itá n ysá g
H iv a ta la  Vezető je  (1139 B udapest, 
Teve u. 4 -6 .)  pá lyázatot h ird e t B u d a 
p e s t  t e r ü l e t é n  l é v ő  a la p e l lá tó  r e n d e l ő 
b e n  b e t ö l t e n d ő  o r v o s i  á l lá s ra .  
M u n k a h e ly  és m unkakör megnevezése: 
O R FK  H iv a ta la  Egészségügyi és P sz i
c h o ló g ia i Egyesíte tt K özpon t, k ö z a l
k a lm a z o tt i jo gv iszo nyú  szakorvos. 
P á lyá za ti fe lté te lek : m agyar á l la m p o l
gárság, foglalkozás-egészségügyi szak
vizsga, b ü n te tle n  előélet, egészségügyi 
a lka lm asság .
C sa to landó : d ip lo m a  és szakorvosi o k 
levél m áso la ta , OONY-ba vétel, M O K - 
tagság igazo lása, szakmai tevékenysé
get is ta r ta lm a z ó  önéletra jz, e rk ö lc s i 
b iz o n y ítv á n y .
Bérezés: K jt .  a lap ján, megegyezés sze
r in t .
H a tá r id ő : a m egjelenéstől s z á m íto tt 
15 n a p o n  b e lü l.
A z  á llá s h e ly  azonnal be tö lthe tő .
A  p á ly á z a t benyú jtása az ORFK H iv a 
ta la  V eze tő jé he z
(le v é lc ím : 1903 Budapest, Pf. 314/15). 
É rde k lő d é s : D r. C sa ta i  T a m á s  ro . ez
redes osztá lyveze tő főo rvo sná l, a 
443-5588-as telefonszám on.

A z A jk a - i  M a g ya r Im re  K ó rh á z  m b .
k ó rh á z ig a z g a tó ja  pá lyázatot h ird e t  a 
p u l m o n o l ó g i a i  o s z tá ly o s  h á t té r r e l  m ű 
k ö d ő  T B C  G o n d o z ó  v e z e tő  f ő o r v o s i  á l 
l á s á n a k  be tö ltésére.
Pályázati feltételek: orvosi d ip lo m a , 
szak irán yú  szakképesítés, veze tő i g ya 
k o r la t  e lő n y t je len t. A lle rg o ló g ia i k é 
pesítés e lő n y t je len t.
S zakm a i e lképzelések m egvalósítását 
m esszem enőleg tám ogatjuk.
Bérezés: a K jt .  szerint.
Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 
P á lyáza th oz  csa to ln i kell: szakm a i és 
szem é ly i ad a toka t tarta lm azó ö n é le t
ra jz o t, végzettségrő l, szakképzettség

rő l szóló o k ira to t ,  kam a ra i tagságró l 
szóló igazolást, e rk ö lc s i b izon y ítván y t, 
vezetői e lképze lést.
Pályázatot a M a g y a r Im re  K ó rh áz  m b. 
kó rh áz igazg a tó jáh oz  (8401 A jk a , 
K o rá ny i F. u . 1.) k e ll b e n y ú jta n i a 
megjelenéstől szám íto tt 30 napon belül.

A z  A jk a - i M a g y a r Im re  K ó rh á z  m b.
kó rház igazga tó ja  pá lyá za to t h ird e t a 
g y ó g y s z e r é s z e t i  o s z tá l y o n  2  f ő  s z a k 
g y ó g y s z e r é s z  á l l á s o k  betö ltésére. 
Pályázati fe lté te le k  gyógyszerész d ip 
lom a, s z a k irá n y ú  szakképesítés. 
Szakképesítés m egszerzése e lő tt á lló k  
pá lyázatát is v á r ju k .
Szakmai e lképze lések  m egvalósítását 
m esszem enőleg tá m o g a tju k .
Bérezés: a K jt .  s z e rin t. Lakás: m egbe
szélés tá rgyá t kép e z i.
Pályázathoz c s a to ln i ke ll: szakm ai és 
szem élyi a d a to k a t ta rta lm a zó  ö n é le t
ra jzo t, végze ttségrő l, szakképzettség
rő l szóló o k ira to t ,  k a m a ra i tagságró l 
szóló igazolást, e rk ö lc s i b izon y ítván y t. 
Pályázatot a M a g y a r Im re  K órház  m b. 
kó rh áz igazg a tó jáh oz  (8401 A jka , K o 
rá n y i F. u. 1.) k e l l  b e n y ú jta n i a m eg je 
lenéstő l s z á m íto tt 30 na po n  be lü l.

A z  A jk a - i M a g y a r Im re  K ó rh á z  m b.
kó rház igazga tó ja  pá lyá za to t h ird e t a 
p a th o lo g ia i  o s z t á l y  o s z t á l y v e z e t ő  f ő 
o r v o s i  á l lá s á n a k  be tö ltésére .
Pályázati fe lté te lek: o rvos i d ip lom a, 
szakirányú szakképesítés, veze tő i gya 
k o r la t e lőnyt je le n t.
Szakmai e lképze lések m egvalósítását 
m esszem enőleg tá m o g a tju k .
Bérezés: a K jt.  s z e rin t.
Pályázathoz c s a to ln i k e ll: szakm ai és 
szem élyi a d a to k a t ta rta lm a zó  ö n é le t
ra jzo t, végze ttségrő l, szakképzettség
rő l szóló o k ira to t ,  k a m a ra i tagságró l 
szóló igazolást, e rk ö lc s i b izon y ítván y t, 
vezető i e lképzelést.
Pályázatot a M a g y a r Im re  K órház  m b. 
kó rh áz igazg a tó jáh oz  (8401 A jka , K o 
rá n y i F. u. 1.) k e l l  b e n y ú jta n i a m eg je 
lenéstő l sz á m íto tt 30 na po n  be lü l.

A z  A jk a - i M a g y a r Im re  K ó rh áz  m b.
kórház igazga tó ja  pá lyá za to t h ird e t a 
m e g ü r e s e d e t t  a n a e s t h e s i o l o g ia - i n t e n -  
z í v  te r á p iá s  o s z t á l y  o s z t á l y v e z e t ő  f ő 
o r v o s i  á l lá s á n a k  be tö ltésére .

P á lyáza ti fe lté te lek: o rv o s i d ip lo m a , 
anaesthesiologia-intenzív teráp iá i szak- 
képesítés, vezetői gyakorlat előnyt jelent. 
S zakm ai elképzelések m egvalósítását 
m esszem enőleg tá m o g a tju k .
Bérezés és lakás: megbeszélés tá rgyá t 
képezi.
P á lyáza thoz csa to ln i k e ll: szakm ai és 
szem ély i ada toka t ta rta lm a z ó  öné le t
ra jz o t, végzettségrő l, szakképzettség
rő l szó ló  o k ira to t, k a m a ra i tagságról 
szóló igazolást, e rkö lcs i b izon y ítván y t, 
veze tő i elképzelést.
P á lyáza to t a M agyar Im re  K ó rh áz  m b. 
kó rház igazga tó jához  (8401 A jka , K o 
rá n y i F. u. 1.) k e ll b e n y ú jta n i a m egje
lenés tő l szám íto tt 30 n a p o n  be lü l.

A z  A jk a - i M agyar Im re  K ó rh á z  m b.
kó rh áz igazg a tó ja  pá lyá za to t h ird e t az 
a lá b b i osz tá lyoko n  lévő o rv o s i á llások 
betö ltésére:
-  m o z g á s s z e r v i  re h a b il itá c ió :  1 f ő  s z a k 
o rv o s ,
-  s z e m é s z e t :  1 f ő  s z a k o r v o s ,
-  II. b e lg y ó g y á s z a t  (gastroen te ro lóg ia i 
je llegű ): 1 f ő  s z a k o r v o s ,
-  c s e c s e m ő - g y e r m e k g y ó g y á s z a t :
1 f ő  s z a k o r v o s ,
-  a n a e s th e s io lo g ia - in t e n z ív  te r á p ia :
2  f ő  s z a k o r v o s .
Pályázati fe ltéte lek orvosi d ip lom a, szak
irányú  szakképesítés. Szakképesítés meg
szerzése előtt á llók pályázatát is várjuk. 
Szakm ai elképzelések m egvalósítását 
m esszem enőleg tám o g a tju k .
Bérezés: a m ozgásszervi rehab ilitác iós , 
a szemészet, a II. belgyógyászat és cse
csem ő-gyerm ekgyógyászati osztá lyon 
a K jt. szerint. Az anaesthesiologia-in
ten z ív  te ráp iás osztá ly esetében: m eg
egyezés szerin t.
Lakás: a II.  belgyógyászati osztály, a cse
csem ő-gyerm ekgyógyászat és anaes
th e s io lo g ia -in te n z ív  te ráp iás osztá ly 
esetében: megbeszélés tá rg y á t képezi. 
P á lyáza thoz csa to ln i k e ll: szakm a i és 
szem ély i ada toka t ta rta lm a z ó  öné le t
ra jz o t, végzettségrő l, szakképzettség
rő l szóló o k ira to t, k a m a ra i tagságró l 
szóló igazo lást.
P á lyáza to t a M agyar Im re  K ó rh á z  m b. 
kó rház igazga tó jához  (8401 A jk a , K o 
rá n y i F. u. 1.) k e ll b e n y ú jta n i a m egje
le nés tő l szá m íto tt 30 n a p o n  be lü l.

I I .  k e rü le t i 12 éve m ű k ö d ő  o rvos te r
m észetgyógyász ce n tru m b a  v á lla lk o 
zóké n t do lgozó  o rvo soka t keresünk. 
Budapest, II., F illé r u. 10. Tel.: 316-2596
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Gyűrű kromoszóma, egy strukturális genommutáció 
klinikai és genetikai következményei

Kosztolányi György dr.
Pécsi T udom ányegye tem , Á lta lá n o s  O rvo s tu d o m á n y i K a r, O rv o s i G enetika i és G ye rm ek fe jlő dés ta n i In té ze t 
(igazgató: K osz to lán y i G yö rg y  d r.)

A gyűrűkromoszóma olyan sajátságos genetikai rendel
lenesség, amely genetikai anyagveszteség nélkül is okoz
hat rendellenességet a fenotípusban. A kromoszómavégek 
gyűrűvé egyesülése akadályozza a testvérkromatidok szét
válását a sejtosztódás során, ami másodlagos aneuploid 
sejtek keletkezése útján fokozott sejtelhalást eredmé
nyezhet. A szerző saját eseteinek, valamint az irodalom
ban közölt több mint 200 esetleírásnak a tanulmányozása 
folytán több, újszerű megállapításhoz jutott a kromo
szómahibák egyik lehetséges, nem specifikus patomecha- 
nizmusának megvilágításában. Adatokkal támasztotta 
alá az ún. „gyűrű-szindróma", mint különálló entitás lét- 
jogosultságát, amelynek fő jellegzetességei a maifor
mációk hiánya, a viszonylag enyhe mentális retardáció és 
a súlyos növekedési elmaradottság, ami biokémiai, hor
monális, organikus okokkal nem magyarázható. Megál
lapította, hogy a gyűrűkromoszóma fenotípusbeli mani- 
fesztációja a familiáris esetekben még szegényesebb, 
mint egyébként, aminek a genetikai tanácsadásban le
het jelentősége. Egy család három generációjában elő
forduló gyűrű transzmissziójának és a klinikai tünetek
nek az elemzése során felveti a citogenetikai anticipáció 
lehetőségét.

Kulcsszavak: klinikai citogenetika, gyűrűkromoszóma, geneti
kai szindróma, genotípus-fenotípus korreláció

A z  e m b e ri genom  szerkezetének teljes fe ltá rá sá t fogadó  
le lkesedés közben n e m  hagyha tó  figye lm e n  k ív ü l,  h o g y  a 
g e n o m iá lis  e lté résekbő l a betegségekig, k ó ro s  tü n e te k ig  
vezető fo ly a m a to k ró l nagyo n  hézagosak az is m e re te in k  
(12). N é h á n y  egygénes rendellenességben v a n n a k  ugyan  
m á r b iz ta tó  e redm ények (1), a k r o m o s z ó m a h ib á k  m a n i 
f e s z t á l ó d á s á n a k  ré s z le te irő l azonban a lig  tu d u n k  v a la 
m it .  Á lta lá b a n  e lfo ga do tt, h o g y  a k ro m o s z ó m a a b e rrá c i
ó k  b iz o n y á ra  a g é n d ó z i s  töb b le te  vagy h iá n y a  fo ly tá n , 
teh á t a n o rm á lis  (d ip lo id )  k rom o szom á lis  a n y a g m e n n y i
ség tő l és gene tika i in fo rm á c ió h a lm a z tó l va ló  eltérés ú t 
já n  o k o z n a k  zavart a m orfogenez isben  vagy é le tfu n k c i
ó kb a n , a k lin ik a i megjelenés ezáltal többny ire  specifikus az 
a d o tt szakaszra (10). E n n e k  a lap ján  lehe t k ro m o s z o m á lis  
s z in d ró m á k a t k ö rv o n a la z n i, kó ros  tün e teke t a d o tt k r o 
m oszóm aszakaszra lo k a liz á ln i,  vagyis k l in ik a i k ro m o 
szóm atérképezést végezni. A  pa tom echan izm us azonban 
m ég a leg jobban is m e rt D o w n -sz in d ró m á b a n  is t is z tá 
za tla n  (15). E lsősorban m egfe le lő  ta n u lm á n yo zá s i le he 
tőség, kísérletes m o d e ll h iá n ya  köve tkeztében  m ég ke ve 

Clinical and genetic consequences of ring chromo
some, a structural genom-mutation. Ring chromo
some is a peculiar genetic anomaly which may cause 
phenotypic abnormalities even without a loss of genetic 
material. The ring formation of chromosome ends in
duces difficulties in the sister chromatid separation at cell 
division, resulting in increased cell death rate through 
the generation of secondary aneuploid cells. Based on 
the in vitro analyses of own cases and a review of more 
than 200 case reports published in the literature, the au
thor presents some conclusions on „ring syndrome", a 
non-specific clinical manifestation of ring formation of 
any chromosome, consisting of the lack of (or poorly ex
pressed) organic manifestations, mild or borderline mental 
retardation, and a severe growth failure which is not ex
plained by organic, biochemical, or endocrine findings. 
It is also suggested that the phenotypic manifestation of 
a ring chromosome is even less expressed when the ring 
is transmitted to the next generation. Based on observa
tions of ring behaviour and the clinical phenotypes in a
3-generational family with a mosaic supernumerary ring, 
it is not unrealistic to assume that there is a trans- 
generational increase in the severity of the clinical mani
festation resulting from a less efficient elimination pro
cess against the ring (cytogenetic anticipation).

Key words: clinical cytogenetics, ring chromosome, genetic 
syndrome, genotype-phenotype correlation

sebbet lehe t tu d n i egy e ttő l gyökeresen e lté rő  m echan iz 
m us lehe tőségérő l, a g é n d ó z i s t ó l  f ü g g e t le n  (te h á t nem  a 
n o rm á lis n á l tö b b  vagy kevesebb k ro m o s z o m á lis  anyagra 
v isszaveze thető), nem  spe c ifiku s  fo ly a m a to k  szerepéről, 
így e kérdésre  csak e lm é le ti vá laszok szü le ttek , p ro  és 
k o n tra  é rve k  egyaránt.

Ez az á tte k in té s  a g e no m nak  egy o ly a n  rendellenessé
gével fo g la lk o z ik , am e ly  ez u tó b b i e lképzeléshez illesz t
hető, sok vonatkozásban egyedi je llegzetességeket m utat, 
s am e lynek  tan u lm ányozása  tö b b , ú jsze rű  m egá llap ítás
hoz vezetett.

1. A genetikai anyag mennyiségét nem 
érintő genomikus mutáció megjelenése 
a fenotípusban: gyűrű-szindróma
A z egyébkén t igen  r itk a  g y ű rű k ro m o s z ó m á s  (G Y K ) eset
köz léseket o lvasva fe ltű n t, h o g y  v is z o n y la g  gya ko ri a 
csupán enyhe m a ifo rm á c ió k a t vagy m ég azt sem m u ta tó

Orvosi Hetilap 2001,142 (8), 379-381. 379



fen o típ u s  és a n a g y fo k ú  tes ti e lm a rad o ttság  együttes e lő 
fo rdu lá sa , m égped ig  függetlenü l a ttó l, m e ly ik  au toszóm a 
g y ű rű fo rm á c ió já ró l van szó. E rre  fe lfigye lve  C o te  é s  m ts a i  
(2 ) az ilye n  esetek feno típusá ra  a „g y ű rű -s z in d ró m a ”  e l
nevezést a já n lo ttá k .

Feltéte lezésük sze rin t a „g y ű rű -s z in d ró m a ”  há tte rében  
fo k o z o tt  se jtpusztu lás i fo lyam at á ll. E rre  az vezethet, h o g y  
G Y K -ba n  az egyébkén t kö ve tke zm é n y  n é lk ü li te s tvé r- 
k ro m a tid -c s e re  a k ro m a tid o k  összefonódását e re dm é
nyezhe ti, m e lye k  ezért a kö ve tkező  anafázisban nem , 
vagy  csak a g y ű rű  szétesése, szárm azékok képződése árán 
tu d n a k  szé tvá ln i. A  G YK tehát, sajátságos s tru k tú rá já b ó l 
fakadóan, m ásod lagosan a n e u p lo id  se jtek keletkezésére 
ha jla m o s ít, a m e lye k  az anafázis n o rm á lis  m enetét m e g 
zavarva, a le án yse jtek  életképességét csökke n tik . A  G Y K  
i l y  m ó d o n  fo k o z o tt  sejte lhalást, végső soron  növekedés i 
elégtelenséget eredm ényezhet.

Ez a lehetséges pa tom ech an izm us o lya n n y ira  v o n z ó 
n a k  tű n t  szám u nkra , hogy érdem esnek lá ttu k  kö ze le bb 
rő l is  m egv izsgá ln i. A z  e lha tá rozást to vá b b  m o tiv á lta  az a 
tén y , h o gy  v iszo n y la g  rö v id  id ő n  b e lü l négy iro d a lm i r i t 
kaságnak szám ító  esetet ész le ltü nk  (5 -7 ) .

G y ű r ű k r o m o s z ó m á s  s e j te k  in  v i t r o  n ö v e k e d é s e  

A GYK-ás gyermekek szomatikus retardációjának magyaráza
tában feltételezett, a sajátságos gyűrűmechanikából adódó kö
vetkezményes sejtpusztulás alátámasztására in vitro megfigye
léseket végeztünk. A különböző súlyosságú, veleszületett testi és 
szellemi rendellenességeket mutató gyermekek lymphocyta- 
kultúráiban a gyűrűben összefonódó testvérkromatidok szét
válási zavarát jelző anafázishidak és micronucleusok gyakori
ságát szignifikánsan nagyobbnak, bőr fibroblast kultúráiban a 
sejtéletképességet, ill. kolonizálókészséget lényegesen alacso
nyabbnak találtuk, m int a velük együtt kezelt kontrollkultúrák- 
ban (8). Abban a kísérletben, amelyben szelektáltan értékeltük 
a vérvételt követő első, második és harmadik sejtosztódási cik
lus utáni mitózisokat, gyűrűszármazékokat az első ciklus utáni 
sejtekben is találtunk (6), ami arra utal, hogy a sejtpusztulásért 
minden bizonnyal felelőssé tehető, kóros kromoszóma-szár
mazékokat tartalmazó (szekunder aneuploid) sejtek in vivo is 
keletkeznek.

A  g y ü r ű - s z i n d r ó m á s  e s e tk ö z lé s e k  e le m z é s e  

V iz s g á la ta in k  m á s ik  részeként részletes elemzés tá rg yá 
vá te t tü k  a 80-as évek közepé ig m e g je le n t va lam enny i, 
re leváns ada to t fe ltü n te tő  p u b lik á c ió t (7 ). A  nagyszám ú 
adat értékelésének összegzéseként m e g á llap íto ttuk , hogy  
a 207 eset 55% -ában m a jo r  m a ifo rm á c ió  nem  v o lt je len , s 
m in o r  anom ália  sem v o lt több kettőnél. Ezeknek több m in t 
ha rm adában , tehá t az egész anyag m in te g y  1/5-ében a 
m a ifo rm á c ió t te k in tv e  szegényes fe n o típ u s  -  és n o rm á lis  
vagy v iszo ny la g  enyhe sze llem i e lm aradás -  súlyos szo
m a tik u s  e lm aradássa l tá rs u lt. Ilye n  fe n o típ u s  b á rm e ly ik  
au toszóm a g yű rű je  esetén m egje lenhet. M e g á lla p íto ttu k  
azt is, h o g y  m in é l na gyobb  k ro m o s z ó m á b ó l a laku l k i  a 
g yű rű , anná l nagyobb  a valószínűsége az extrém  ala
csony növésnek, a „g y ű rű -s z in d ró m a ”  egyetlen m a jo r 
tün e téne k . Továbbá: a nagyobb g y ű rű k  gyakrabban  v o l
tak  la b ilis a k , m in t  a k ise bb  g yű rűk , a m i azt is je le n ti, 
h o gy  a la b il is  g y ű rű k  gyakrabban  já rn a k  növekedési za
v a rra l, m in t  a s ta b il g y ű rű k . (H o gy  m i ha tá rozza  m eg a 
g y ű rű k n e k  ezt a m ito t ik u s  in s ta b ilitá sá t, po n tosa n  nem  
tu d ju k .)  A z t is m e g á lla p íto ttu k , hogy  a g y ű rű  nagysága, 
il l.  s tab ilitá sa , v a la m in t az ex trém  fo k ú  növekedés i e lm a
radás k ö z t i összefüggés nem  írh a tó  a tá rs u lt  fe jlődési 
rende llenességek rovására .

K ö v e t k e z t e t é s e k

Saját esete ink és az iro d a lm i közlések fe ldo lgozása  u tán  
m eg e rő s íte ttük  a fe lté te leze tt „g y ű rű -s z in d ró m a ”  re a li
tását (7). E nnek fő  je llegzetességei a m a ifo rm á c ió k  h iá 
nya, a v iszony lag  enyhe m en tá lis  re ta rd á c ió  és a súlyos 
növekedési e lm arado ttság , am i b io k é m ia i, h o rm o n á lis , 
o rg a n iku s  o k o k k a l ne m  m agyarázható . V a ló s z ín ű s íte t
tü k , h o g y  a páciensek 20 -25% -ában a G Y K  te rm in á lis  fú 
z ióva l, de le tio  n é lk ü l a la ku l k i,  am i egyébkén t a „g y ű 
rű -s z in d ró m a ”  lé tre jö tté n e k  lényeges elem e, s m e llye l 
m agyaráza to t n ye rhe t az egyes k ro m o s z ó m á k  g y ű rű ire  
spe c ifiku s  s z in d ró m á k  ritkasága.

V izsg á la ta in k  k ö zve tle n  adatoka t s zo lg á lta tta k  arra , 
h o g y  a G YK-ás pá c ie nsekb ő l szárm azó se jttenyésze tben 
fo k o z o tt se jtpusztu lássa l k e ll szám o ln i (8 ). A d a ta in k  azt 
is suga lljá k , h o gy  csö kke n t életképességű se jtek  in  v iv o  is 
k ia la k u ln a k . H a figye le m be  vesszük m ég azt is, h o g y  az 
ily e n  se jtek az élő szervezet fejlődése során  fo lya m a tosa n  
képződnek, s am i ugyanezt je le n ti: fo lya m a to sa n  pusz
tu ln a k , e lfo ga dh a tóna k  v é ljü k , hogy ez a fo ly a m a t végső 
so ron  növekedési elégtelenséghez vezet (6 ).

M iv e l a ge ne tika i h ib a  nem  a géndózis töb b le té ve l 
vagy h iányáva l, ha ne m  a gene tika i m a té ria  s tru k tu rá lis  
vá ltozása révén o ko z  zava rt a feno típusban , egyes G Y K - 
ák k ia laku lá sa  a g e n e tika i anyag „s tru k tu rá lis  m u tá c ió - 
ja ” -ké n t, vagy „ep igene tika i m utáció” -kén t értéke lhető (7).

Ezeket a m eg á llap ításo ka t a később i észlelések m eg 
e rős íte tték , az anyagveszteség n é lk ü li gyű rűké pződ és  le 
hetőségét az id ő kö zb e n  m egszülető fluo reszcens in  s itu  
h ib rid izá c ió s  (F IS H ) v izsgá la tok  a lá tám aszto tták (14 ,16). 
A  „g y ű rű -s z in d ró m a ”  k é z ik ö n y v i té te l le tt  (3 ).

2. A gyűrűkromoszóma szülőtől utódba 
történő átvitele: familiáris 
gyűrű-szindróma
A  G YK család i e lő fo rd u lá sa  r itk a . E nnek o k a i k ö z ö tt a 
k rom o szóm a h ib ás  egyének ism e rt in fe r ti litá s á n  tú l b iz o 
nyá ra  szerepet já ts z ik  a g y ű rű  sejtosztódási in s ta b ilitá s a  
is, a m i a k ro m o szó m a  m e io tik u s  elvesztését oko zh a tja . A  
g y ű rű  azonban ö rö k lő d h e t is, am ennyiben  a m e io tik u s  
zava rt tú lé li.  Egyebek k ö z t azá lta l, hogy a ga m étában a 
te s tv é rk ro m a tid á k  ú jabb  kereszteződése (c ro ss in g  ove r) 
ko m p e n zá lja  az első o ko z ta  osztódási zavart. M in d e n 
esetre a G Y K  sajátságos te rm észe té t transzgenerációs v i 
selkedése is je lle m z i, a m ire  a fa m iliá r is  esetek elem zésé
b ő l lehe t köve tkez te tn i.

Egy ilyen elemzésre a gyűrű-szindrómás közleményünk (7) 
kedvező irodalmi fogadtatása, ennek keretében a genetikai epi
demiológiában nagytekintélyű Hook konkrét inspirálása nyo
mán került sor. A virtuális munkakapcsolat eredményeként 
több megállapítást fogalmaztunk meg (9). A familiáris esetek 
gyakoriságát a GYK-ás páciensek 1%-ára becsültük. Érdekes, 
hogy a gyűrű tízszer gyakrabban szegregálódott az anyától, 
mint az apától, ami jelentősen meghaladja a centrikus fúziók 
transzmissziójában egyébként ismert anyai túlsúlyt (4) -  ennek 
oka ismeretlen. Meglepő az az adat is, hogy a familiáris esetek 
egyharmadában mind a szülő, mind az utód mozaik formában 
hordozza a gyűrűt, azaz jelen van az illető kromoszómát nor
mális alakzatban tartalmazó sejtvonal is. Ez arra utal, hogy ta
lán nem is maga a gyűrű, hanem a gyűrűképződésre való hajlam 
öröklődik, az illető kromoszómának egy olyan instabilitása, 
ami az utódba normális alakban átkerült kromoszómában a 
gyűrű újraformálódásához vezet.
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A G YK fe n o típ u sb e li m an ife sz tá c ió ja  a fa m iliá r is  ese
tekben m ég szegényesebb, m in t  egyébként. A z  u tó d o k  
felében a transzm issz ió  na gyo n  h a son ló  fe n o típ u s t ered
m ényezett, az esetek h a rm ad ába n  azonban az u tódban  
k ife jeze ttebbek  v o lta k  a tü n e te k , fő k é n t a m en tá lis  e lm a
radás. E nn ek  az adatnak fo n to s  szerepe lehe t a gene tika i 
tanácsadásban, h iszen ez azt je le n ti,  h o g y  k lin ik a ila g  tü 
netm entes h o rd o z ó  anya gye rm eke iben  nem  lehet szá
m íta n i ha so n ló  tünetm entességre .

Ezek az eredm ények ugyancsak á lta lánosan elfoga
do tt, k é z ik ö n y v i ada tokká  v á lta k  (3).

3. Familiáris számfeletti gyűrű 
transzgenerációs megnyilvánulása: 
citogenetikai anticipáció?
A G YK sajátságos te rm észe tének ú jab b  aspektusára v ilá 
g íto tt rá  egy család m ég fo lya m a tb a n  lévő vizsgálata.

Egy többszörös fejlődési rendellenesség miatt vizsgált le
ánygyermekben mozaik formában (a mitózisok 70%-ában) szám 
feletti pici, hagyományos módszerekkel nem azonosítható gyű
rűt találtunk (a fenotípus ebben az esetben tehát -  lévén a gyűrű 
szám feletti -  a megváltozott géndózissal hozható összefüggés
be). A második gyermekben, akinek klinikai képe a nővéréhez 
hasonló volt, a markergyűrű ugyancsak mozaik formában (55%- 
ban) mutatkozott, ami szokatlan, hiszen a mozaikosság poszt - 
zigótikus (nem öröklődő) eredetű. A lehetséges magyarázato
kat mérlegelve valószínűsítettük, hogy a markerkromoszóma 
valamelyik szülőben is jelen van, ezért megvizsgáltuk a szülő
ket, majd a nagyszülőket is. Több száz mitózis értékelése után azt 
találtuk, hogy a markerkromoszóma -  amit FISH-technikával 
az 1-es kromoszóma pericentrikus állományaként identifikál
tunk -  jelen volt az anyában (15%), ill. az anyai nagyapában is 
(2,5%). A gyermekek faciális anomáliái minimális mértékben 
fellelhetők voltak az anyában is (a nagyapában nem).

Mivel a számfeletti markerkromoszóma jelen kellett legyen 
a gamétában mindkét generációs átvitel során, a normális sejt
vonal a posztzigótikus osztódások során bekövetkező kompen
zációs, a számfeletti kromoszóma eliminációját eredményező 
folyamat révén jöhetett létre, ami a nagyapában „működött” 
legeredményesebben, az unokákban a legkevésbé.

Noha a számfeletti marker és a klinikai tünetek közti 
ok-okozati kapcsolat igazolása további komplex funkcionális 
genomikai vizsgálatokat igényel, a gyűrű három generációs 
transzmissziójának elemzése az anticipáció fogalmához veze
tett. Ahhoz a jelenséghez, ami a generációs átvitel során az új 
nemzedékek tagjainak egyre súlyosabb klinikai manifesztáció- 
ját jelenti, s ami az utóbbi években főként a monogénes (ún. 
triplet repeat expanziós) és poligénes betegségekkel kapcsolat
ban az érdeklődés előterébe került (11,13).

A  család h á ro m  generác ió jának k l in ik a i és g e n e tik a i 
elemzése a rra  u ta l, h o g y  a fen o típ us  je llegze tessége inek 
fokozódása pá rhu zam osa n  h a la d t a m a rk e rk ro m o s z ó m a  
mozaikosságának arányával. Ha felté te lezünk egy, a m a rke r 
e lim in á c ió já t eredm ényező szelekciós fo ly a m a to t, a k k o r  
az észlelt generációs változás ennek a fo lyam atnak fokozódó 
elégtelenségével, a n tic ip á c ió já v a l m ag yarázha tó  lenne . 
A m en ny iben  ezt a feltételezést to vá b b i v izsgá la tok  is  m eg
erős ítik , úgy a genetika i anticipáció, ez a 100 évvel eze lő tt le
írt, de ta rta lom m al csak az u tóbb i években m eg tö ltö tt foga
lo m  a k ro m o s z ó m a h ib á k ra  is a lka lm a zh a tó  je lenséggé 
bő vü lne , s az ö rök léstan  egyik alapvető sajátságaként re n d 
k ív ü l fontos o rien tá ló  elvként k íná lkozna a genom iális re n d 
ellenességek k l in ik a i  m an ifesz tác ió já na k  e lőre je lzésében.
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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.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Vinpocetin alkalmazása krónikus agyi keringészavarral 
járó kórállapotokban

Horváth Sándor dr.
Pest M egyei Ö n ko rm á n yza t F ló r  Ferenc Kórháza, K istarcsa, N e u ro ló g ia i O sztá ly 
(osztá lyvezető főo rvo s : H o rv á th  S ándor dr.)

A „cerebrovascularis insufficientia" vagy „cerebrovas- 
cularis diszfunkció" elnevezés alatt szereplő klinikai állapo
tok tünettanilag megfelelnek a krónikus agyi hypoper- 
fusio tüneteinek. A krónikus agyi keringési elégtelenség 
klinikailag gyakran társul kognitív zavarokkal, organikus 
pszichoszindrómával, kimutatható dementiával járó kór
képekben (subcorticalis arterioscleroticus leukoencepha- 
lopathia, vascularis dementia, Alzheimer-kór stb.). Patológi- 
ailag döntően fehérállományi eltéréseket (demyelinisatiót, 
gliaaktivációt, oligodendroglia-károsodást, valamint el
szórt sejtpusztulást) okoz. Feltehetően minden olyan ke
zelés hasznos lehet ezen betegségek terápiájában, ami 
befolyásolni képes a krónikus agyi hypoperfusio által 
okozott biokémiai és patofiziológiai elváltozásokat. A 
vinpocetin hatásmechanizmusa számos ponton inter- 
ferál a krónikus agyi hypoperfusio kiváltotta biokémiai és 
patofiziológiai folyamatokkal, függetlenül a hypoper
fusio kiváltó okától. Ez magyarázatul szolgálhat a vin
pocetin kedvező klinikai hatására, krónikus agyi keringé
si elégtelenség során.

Kulcsszavak: vinpocetin, krónikus agyi hypoperfusio, kognitív 
zavarok, fehérállományi eltérések, terápia

A  k ró n ik u s  agy i h yp o p e rfu s io  tüne ttanában , p a to ló g ia i, 
p a to fiz io ló g ia i és k lin ik a i köve tkezm én ye ib en  rosszul 
je lle m ze tt, rész le te iben kevéssé is m e rt je lenség. A  k ró n i
kus  agyi k e rin g é s i elégtelenség köve tkeztében k ia la k u ló  
p a to m o rfo ló g ia i és b io k é m ia i e lvá ltozások ta n u lm á n y o 
zása az u tó b b i években v e tt je le n tő s  le n d ü le te t (56-58 , 
70). V ilágossá v á lt, hogy a k ró n ik u s  agyi h y p o p e rfu s io  
dö n tőe n  fe h é rá llom á ny i e ltéréseket (de m ye lin isa tió t, o l i
godendrog lia -károsodást, m ic ro g lia -  és as tro cy ta -a k tivá - 
c ió t és -fe lszapo rodást), v a la m in t  apoptosist, e ls z ó rt sejt
pu sz tu lás t okoz.

K ró n ik u s  h yp op e rfus io  köve tkezm én yén ek ta r t já k  a 
C T -ve l és M R I-v e l k im u ta th a tó  d iffú z  feh é rá llo m á n y-e l- 
vá ltozást (leukoaraiosist [19 ]), a m i számos kórfo lyam atban 
m e g ta lá lha tó  jellegzetes m o rfo ló g ia i eltérés: gya k ran  társul 
k o g n itív  és m em ó riaza va ro kka l, organ ikus psz ichosz ind 
róm áva l, e lő fo rd u lh a t enyhe vagy  súlyos d e m en tiáva l 
já ró  kórképekben (Binswanger-betegség, A lzh e im e r-kó r), 
de egészségesnek h it t  egyénekben is k im u ta th a tó  (17, 
36).

The use of vinpocetine in disorders caused by chronic 
cerebral hypoperfusion. The clinical signs and symp
toms of so-called „cerebrovascular insufficiency" or „ce
rebral vascular dysfunction" have the characteristics of 
those of chronic cerebral hypoperfusion. The clinical fea
tures of chronic cerebral hypoperfusion often show the 
symptoms of cognitive impairment and organic psy
chosyndromes. Cerebral hypoperfusion could be found in 
dementias of different origin (subcortical arteriosclerotic 
leucoencephalopathy [Binswanger], vascular dementia, 
Alzheimer's disease, etc.). Pathological changes caused by 
chronic cerebral hypoperfusion often confined only to 
the white matter (demyelisation, glial activation, dam
age of oligodendroglial cells, as well as scattered cell 
death). Each therapy has an influence on the biochemi
cal and pathophysiological alterations caused by chronic 
cerebral hypoperfusion can be used with reason in these 
disorders. The mechanism of action of vinpocetine is in
terfering on many aspects with the biochemical and 
pathophysiological processes attributable to  chronic ce
rebral hypoperfusion, independently of the original al
teration responsible for hypoperfusion. This fact might 
give an explanation on the beneficial effect of vinpo
cetine on clinical signs and symptoms of chronic cereb
rovascular insufficiency.

Key words: vinpocetine, chronic cerebral hypoperfusion, cogni
tive impairment, w hite matter changes, therapy

A  k ró n ik u s  agy i h y p o p e rfu s io  lé tre jö tté b e n  szerepet 
já tsza na k  ex tra - és in tra c ra n ia lis  érbetegségek, az erek 
m űködésé t be fo lyá so ló  au tonóm  be idegzés i zavarok, a 
szív p u m p a fu n k c ió já n a k  b á rm ilye n  o k ú  k ró n ik u s  elégte
lensége, a vé r á ra m lá s i v iszo nya ina k  id ü l t  m egváltozása 
az a la ko se le m -ta rta lo m  és/vagy a p lazm aössze tevők  k ró 
n ik u s  változása köve tkez tében  stb.

A lapbetegségtő l füg ge tle nü l a k ró n ik u s  ag y i hyp op e r- 
fu s ió v a l összefüggésbe hozha tó  le g je lle m z ő b b  k lin ik a i 
tü n e te k  a kevésbé sú lyos vagy sú lyos, m e n tá lis  és f iz ik a i 
kapacitáscsökkenés ( to m p u lt  g o n d o lko d á s , fá ra d é ko n y 
ság, m em ó riaza va r, hom ályos  látás [5 3 ], k o g n itív  k á ro 
sodás, az affektivitás zavara, alvászavarok, szédülés, fülcsen- 
gés, fe jfá jás [3 6 ]), o rg a n iku s  p s z ic h o s z in d ró m a  kevésbé 
vagy  k ife je ze tte n  sú lyos  tün e t együttese (szem élyiségza
v a ro k , a szociá lis be illeszkedés zava ra i, d e m e n tia  stb.).

A  m in de nna p i k l in ik a i gyakorla tban a tünetegyüttest az 
esetek d ö n tő  többségében „c e re b ro va scu la ris  in s u ff ic i
e n tia ” , „va scu la ris  e rede tű  k ró n ik u s  agy i d is z fu n k c ió ” , 
esetleg „va scu la ris  encepha lopa th ia ”  elnevezéssel je lö lik ,
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anélkül, hogy a tünetegyüttest létrehozó etiológiai háttér 
tisztázására sor kerülne. Ebbe a csoportba részben a rosszul 
kategorizált poststroke-betegek, részben a korábban em
lített tünetek és kortörténetük alapján idetartozónak vélt 
betegek kerülnek, lényegében függetlenül attól, hogy ez a 
tünettan milyen etiológiájú kórkép következménye. En
nek megfelelően a betegek diagnózisa rendkívül sokféle: 
atherosclerosis, arteriosclerosis, poststroke állapot, (kró
nikus) cerebrális diszfunkció, organikus pszichoszindróma, 
TIA utáni állapot, krónikus cerebrális ischaemia külön
böző formái, vertebrobasilaris insufficientia stb.

A fenti tünetegyüttesben szenvedők kezelésére szá
mos kísérlet történt. A kezelt betegcsoportok a kóroko
kat illetően nem voltak homogének, mert a legtöbb esetben 
a tünettant létrehozó elváltozások etiológiája tisztázatlan volt. 
Ennek ellenére a tünetek kezelésére évtizedek óta van
nak bíztató próbálkozások. Ezen a téren az egyik legrész
letesebben vizsgált és elemzett gyógyszer a vinpocetin 
(Cavinton, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.).

Jelen munkánkban megkíséreljük röviden összefoglalni 
a krónikus agyi hypoperfusio során létrejövő biokémiai és 
patofiziológiai eltéréseket, ezekkel párhuzamba állítani a 
vinpocetin eddig megismert hatásait és ennek alapján m a
gyarázatot keresni a vinpocetinnek a krónikus cerebrovas- 
cularis betegségekben és a különböző etiológiájú, de közös 
jellemzőként krónikus agyi hypoperfusiót és kognitív 
funkciózavarokat eredményező kórállapotokban észlelt te
rápiás hatékonyságára. Munkánk során elsősorban a fenti 
állapotok közös patofiziológiai és biokémiai jellemzőinek 
tükrében kívántuk áttekinteni a szer farmakológiai hatása
it, épp ezért nem törekedtünk a vinpocetin eddig megis
mert összes ismert gyógyszertani és klinikai sajátosságával 
részletesen foglalkozni. Ezeknek kiváló és részletes össze
foglalóját az érdeklődő olvasó megtalálja Kiss és Kárpáti, 
Kovács, valamint Nagy összefoglaló munkáiban (29, 30, 
44).

Az agyi keringés jellegzetességei 
krónikus agyi hypoperfusio során
Krónikus agyi hypoperfusióban a hemodinamikai és anyag
csereviszonyokat alacsony áramlási nyomás, lelassult áram
lás, az oxigén- és glükózkínálat csökkenése, a glükózmetabo- 
lizmus anaerob glikoh'zis felé történő eltolódása, lactacidosis 
és hyperosmolaritas jellemzi. A fokozott oxigénigényt az 
agyszövet az oxigén vérből történő extrakciójának fokozásá
val igyekszik kielégíteni. A vörösvértestek flexibilitása csök
ken, a thrombosiskészség fokozódik. A hyperosmolaritas és 
a lactacidosis a perfusio további csökkenését eredményezi, 
capillaris stasis alakul ki. Egy bizonyos áramlási érték alatt a 
kompenzáló mechanizmusok kimerülnek, a szubsztrátellá- 
tás elégtelenné válik, melynek következtében előbb az agy
szövet funkciókárosodása, majd irreverzíbilis morfológiai 
károsodása alakul ki. Az agyi vérátáramlás javítása, az (^-kí
nálat növelése a hypoxia csökkentésén és a metabolizmus ja
vításán keresztül a funkciókárosodás mértékét csökkenti, il
letve az agyszövet túlélését segíti elő.

A vinpocetin hatása az áramlási viszonyokra és a 
haemorrheologiai paraméterekre
A vinpocetin több támadásponton képes befolyásolni az 
áramlási viszonyokat és az agyszövet oxigénellátását.

1. ábra: Az agyi hypoperfusio következtében kialakuló biokémiai 
és patofiziológiai folyam atok kaszkádjának sém ás rajza 
A számozott körök az ischaemiás kaszkád azon pontjait jelzik, melyeket 
a vinpocetin hatékonyan képes befolyásolni

a) Anélkül csökkenti az agyi erek rezisztenciáját, hogy 
általános vasodilatatiót okozna, így az agyi keringést (sze
lektíven) fokozza, anélkül, hogy szignifikánsan megvál
toztatná a szisztémás vérnyomást (66) (1. ábra 1. kör). A 
hatást cerebrovascularis betegek krónikus per os vin- 
pocetin-kezelése során, többek között i33Xe-inhalációs 
módszerrel (67) és Doppler-ultrahang technikával (43) iga
zolták. Az agyi erek relaxációját az érfali simaizomsejtek 
ciklikus nukleotid-anyagcseréjének befolyásolásán ke
resztül idézi elő, a cGMP-t hasító, Ca2+/kalmodulin- 
függő foszfodiészteráz gátlása révén (8, 20).

b) Per os vinpocetin hatására Binswanger-típusú vas
cularis dementiában a hemoglobin oxigénaffinitásának 
és oxigénleadó képességének fokozódását, a rendelke
zésre álló 0 2 mennyiségének jobb hasznosítását figyelték 
meg a vörösvértestek ATP-koncentrációjának növeke
désével párhuzamosan (68) (1. ábra 2. kör).

c) A vinpocetin keringésjavító hatását növelik hae
morrheologiai viszonyokat befolyásoló tulajdonságai: kró
nikus ischaemiás stroke-betegekben két héten át tartó, 3 X 
5 mg vinpocetin-kezelés hatására a vér- és plazma
viszkozitás csökkent (48). A hypoperfusio kapcsán in vivo 
jelentkező lactacidosist és hyperosmolaris közeget in vitro 
létrehozva a vinpocetin terápiás dózisban növeli a vörös
vértestek deformabilitását, jelentősen fokozva azok filt- 
rabilitását (55). A hatást in vivo egészséges önkéntesekben 
(21) és stroke-betegekben (22) egyaránt igazolták. Iro
dalmi adatok szólnak a vinpocetin vörösvértest-aggrega- 
bilitást csökkentő (35) és thrombocyta-aggregációt csök
kentő  hatása mellett (32, 35), de utóbbi ellen is (38). Ez 
idáig nincs szakirodalmi adatunk arról, befolyásolja-e a 
vinpocetin a különböző adhaesiv molekulák működését 
(1. ábra 1. kör).

d) Krónikus cerebrovascularis betegségben szenve
dők agyszövetében regionálisan (elsősorban a thalamus,
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a tö rzsdúcok, az elsődleges lá tó ké re g  te rü le té n ) egyszeri 
dóz isú  intravénásán ado tt v inpoce tin  a g lü k ó z tr a n s z p o r to t  
é s  b izonyos m é rté k ig  a g lü k ó z m e ta b o liz m u s t fokozza 
P E T-v izsgá la tok a lap ján  (65) (1 . á b r a  2. k ö r ) .

Neuroprotektív hatások
A  v inpocetin állatkísérletekben je lentős neuropro tektív  ha
tást m utat. A k u t ischaemiás m odellben vinpocetin- 
előkezelés hatására m in tegy  25-50% -kal le tt kisebb az in fa r- 
ceált terü let nagysága (1,54). M ilyen  hatásmechanizmus ve
zet vinpocetin-kezelésnél ehhez a neurop ro tek tív  hatáshoz?

a )  A  N a -  és C a - io n c s a to r n á k  s z e r e p e  k r ó n ik u s  
h y p o p e r fu s io  s o r á n

Hypoxiás-anoxiás körülmények között a sejtek ATP-tartalma 
csökken, aminek következtében a sejtmembrán Na-K pumpa
működése károsodik, az extracelluláris K+ és az intracellularis 
Na+ mennyisége növekszik. A sejtek depolarizációjában a fe
szültségfüggő Na-csatornákon át és az egyéb úton történő Na- 
influxnak nagy jelentősége van (37): hatására excitatoros ami- 
nosavak szabadulnak fel, a glutamát sejtekbe történő Na-függő 
visszavétele zavart szenved. A feszültségfüggő Na - és 
C a-csa to rnák  aktiválódása döntő szerepet játszik az azonnali 
és a késői sejtkárosodásban (8).

A szürkeállomány sejtjeinek károsodását eredményező exci- 
totoxikus mechanizmussal szemben a fehérállomány anoxiás- 
ischaemiás károsodásában eltérőpatomechanizmus játszik sze
repet. A fehérállomány döntő részét myelinisalt axonok, astro-, 
oligo- és microgliák, valamint vascularis elemek alkotják. Nem 
tartalmaz szinapszisokat, pre- és posztszinaptikus végződése
ket. A fehérállomány anoxiás károsodásának mértéke elsősor
ban az extra- és intracelluláris Ca + mennyiségétől függ (61) a 
myelinisalt axonokba történő fokozott Ca -beáramlás az intra- 
axonalis Ca + mennyiségének emelkedésén keresztül eredmé
nyez súlyos károsodást az axonalis cytoskeletonban (70). A 
myelinisalt axonokba történő Ca +-influx létrehozásában sem 
a feszültségfüggő C a-csa to rnák , sem az excitatoros aminosa- 
vak által szabályozott C a -csa to rnák  nem játszanak kiemelke
dő szerepet (60). A fehérállományban a Ca-homeostasis fenn
tartásában egy Na+-Ca2+-cserélő transzmembrán protein biztosítja 
a Ca -kiáramlást, ami normális körülmények között az intra- 
axonalis-intracelluláris Ca -t Na+-ra cseréli, fenntartva az ala
csony intracelluláris Ca +-szintet (5).

Ischaemia során a csökkenő ATP-szint a transzmembrán po
tenciál csökkenését eredményezi. Az ez által nyitva maradó feszült
ségfüggő Na+-csatomákon át a Na+-beáramlás folyamatos, a Na+ 
intracelluláris koncentrációja növekszik, ami tovább fokozza a 
membrán depolarizálódását. A membrán depolarizálódásakor a 
Na+-  Ca -cserélő mechanizmus fordított módon kezd működni, a 
megnövekedett mennyiségű intracelluláris Na+-ot Ca -ra cseréli, 
ami a Ca -beáramlást elősegítve a [Ca2+]i mennyiségének növeke
dését eredményezi (62). A fehérállomány anoxiás károsodásában 
ennek a mechanizmusnak döntő szerepet tulajdonítanak (63).

A  v in p o c e t in  h a tá s a  a  N a +-csa to rn ák ra . A  feszültség
függő N a -csa to rn án  át tö r té n ő  N a +-beáram lás gátlása 
N a+-c s a to rn a -b lo k k o ló  te ro d o to x in n a l (62), vagy egyéb 
szerre l (p h e n y to in , Carbam azepin) (15) je len tősen  csök
k e n ti az anoxiás fehérá llom ány-ká rosodást. A  v in p o ce tin  
N a+-c s a to rn a -b lo k k o ló  p h e n y to in n a l azonos m értékben  
és dózis függően g á t o l j a  á  f e s z ü l t s é g f ü g g ő  Na* -csa to rnák 
m űködését (41), m egakadályozza a depo la rizác ió  h a tá 
sára lé tre jö vő  N a +- in f lu x o t  (12, 41). A  N a+-csa to rn ákra  
k ife jte tt b lo k k o ló  hatás a fe n tie k  tük réb en  kiemelkedően 
fontos kom ponense lehet a v inpoce tin  neuropro tektív  hatá
sának (28,33, 54) (1. á b ra  3. kör).

A  v in p o c e t in  h a tá s a  a  C a 2+- csa to rnákra . Idegse jtte - 
nyészetben e xc ita to ro s  a m in o savrece p to r-a gon is tákka l

(N M D A , qu isqua la t, k a in a t)  in d u k á lt id e g se jtp u sz tu lá s t 
a v in p o c e tin  a se jtek  h a rm a d á b a n -k é th a rm a d á b a n  k i 
véd te  (13). A  v in p o c e t in  d ire k t, de csak részleges, nem  
m in d e n  sejten m u ta tk o z ó  neu ro p ro te k tív  ha tásá t az exc i
ta to ros  a m in o s a v -re c e p to ro k  nem  k o m p e t it iv  gá tlása ú t 
já n , fe ltehető leg az io n c s a to rn á k  m űködésének b e fo lyá 
solásán keresztü l fe j t i  k i.

K a n e k o  és m u n k a tá r s a i  megállapították, h o g y  a v in p o 
cetin a feszü ltségfüggő és N M D A -re c e p to r á lta l m ű k ö d 
te te tt Ca2+-csa to rnán  k e re s z tü l gátolja a se jte kbe  tö rté n ő  
Ca2+- in f lu x o t (27) Q .  á b r a  4. k ö r). A  k ü lö n b ö z ő  típ u sú  
transzm e m brá n  Ca -m ozgásra  k ife jte tt in  v i t r o  ha tás in  
v iv o  je lentőségének fe lm érésére további v iz s g á la to k  szük
ségesek.

b )  A  g l ia s e j t - d i s z f u n k c ió  é s  a z  a d e n o z in  a u t o p r o t e k t í v  
s z e r e p e  i s c h a e m iá b a n

1. Az agyi ischaemia során az excitatoros aminosavak hatásával 
szemben korlátozott hatékonyságú, de rendkívül fontos au
toprotektív mechanizmusok aktiválódnak. Ezek közül az adeno- 
zinnak igen jelentős szerepe van. Ha az agyi ischaemia mértéke 
elér egy szintet, az adenozin mennyisége az ischaemiás régió
ban extracellulárisan nagyságrendekkel megnő. Az adenozin a 
szürkeállományban a neuronok preszinaptikus adenozin-recep- 
toraihoz kötődve gátolja az excitatoros aminosav-felszabadu- 
lást és a következményes NO-képződést (3), a posztszinaptikus 
adenozin-receptort stimulálva pedig csökkenti a glutamát re
ceptor által médiáit Ca -influxot.

2. A gliasejt-diszfunkciónak egyre nagyobb szerepet tulaj
donítanak az agyi ischaemiák következményeinek kialakulásá
ban, a vascularis és a neurodegeneratív hátterű dementiák pa- 
tofiziológiai és neuropatológiai folyamatainak létrejöttében (52). 
Állatkísérletekben W akita és munkatársai megfigyelései sze
rint a létrehozott krónikus hypoperfusio a fehérállományban 
előbb microglia-aktiválódást, majd astrogliosist eredménye
zett, melyet fehérállomány-károsodás követett (69). Az aktivált 
microglia neurotoxikus anyagokat termel (proteázokat, NO-ot, 
O-szabadgyököket, citokineket [TNF-alfa-t, interferon 1-béta-t]).

Az ischaemia, a neurodegeneratív folyamat és az aktivált 
microglia által termelt citokinek astrocyta-proliferációt indu
kálnak. A differenciált, érett astrocyták ép körülmények között 
jelentősen hozzájárulnak az extracelluláris ion- és neurotransz- 
mitter-homeostasis fenntartásához. Ischaemia hatására az ad
dig nyugvó astrocyták dedifferenciálódnak, aktivált állapotba 
kerülnek. A reaktív astrocyták kevesebb idegsejt-növekedési 
faktort (NGF) termelnek, és kevésbé lesznek képesek fenntar
tani az extracelluláris ion- és neurotranszmitter homeostasist. 
Az astroglia-diszfunkció elősegíti, hogy a glutam át szinaptikus 
stimulációja toxikus szintet érjen el, ami az intracelluláris Ca +- 
koncentráció növekedését és a neuronok apoptosisát indítja el. 
Az aktivált gliasejtek által termelt szabadgyökök és a microglia 
által termelt proteázok és TNF-alfa, valamint a NGF mennyisé
gének csökkenése sejthalálhoz vezet.

Az astrogliák differenciáltsági állapotát, a gliaaktiváltság és 
a gliaproliferáció m értékét az adenozin regulálja a Ca +- és a 
cAMP-függő molekuláris szignálok egymáshoz való arányának 
szabályozásán keresztül (59). Ha az adenozin koncentrációja 
alacsony, a Ca-alapú szignálsorozat van túlsúlyban, ha az extra
celluláris adenozin mennyisége fokozódik, a szignálok a cAMP- 
pályán keresztül a Ca-pálya kárára megerősödnek. Ischaemia 
során az adenozin nagy mennyiségben termelődik az ATP gyors 
lebomlásán keresztül, szokásos extracelluláris koncentrációjá
nak akár százszorosát is elérheti. Hatására az intracelluláris 
cAMP mennyisége emelkedik, ami az aktivált gliasejteket diffe
renciálódásra készteti. A differenciált gliasejtek szabadgyök- 
termelése csökken (7), és szerepük van a norm ális ion-környe
zet visszaállításában.

Ezek alapján az adenozin mennyiségének direkt vagy indirekt 
növelése neuroprotektív. Szövettenyészetben a microglia-proli- 
feráció mértékét, makrofággá transzformálódásukat és az 
aktivált microgliák szabadgyök- és citokintermelését ade- 
nozin-agonistákkal történő kezelés jelentősen csökkentette 
(59).
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A vinpocetin hatása az adenozin mennyiségére. A vinpocetin 
a vörösvértestekbe és synaptosomákba történő adenozin-újra- 
felvételt gátolja, ezáltal indirekt adenozin-agonista hatású (16, 
51). Sejttenyészeten történt vizsgálatok igazolták, hogy hypoxiás 
körülmények között az adenozin neuroprotektív hatása vin
pocetin jelenlétében jelentős m értékben fokozódik (31). Igen 
valószínű, hogy az adenozin neuroprotektív hatásának vinpo- 
cetinnel történő farmakológiai megerősítése in vivo is direkt és 
indirekt neuroprotekciót eredményez (1. ábra 5. kör).

c) A n t i o x i d a n s  h a tá so k

A v inpocetinnek  sikerült k im u ta tn i  h idroxilgyök-sem le- 
gesítő h a tá sá t in  v itro  k ísé rle tek  so rán , m elynek m érték e  
m egközelíte tte  az E-vitaminét. Ez felveti a vinpocetin anti- 
oxidáns tulajdonságának szerepét az ischaemia során kelet
kező szabadgyökök mennyiségének csökkentésében (47), il
letve a lipidperoxidáció gátlásában (26) (1. á b ra  6. k ö r).

Memóriajavító hatás
Az idegrendszer egyes részein a  preszinaptikus neuronokon 
fellépő rep e titív  akciós p o te n c iá lo k  hatására a sz inap- 
tikus ingerületáttevődés ó rá k ra -n a p o k ra  fokozódik. A 
k özpon ti idegrendszeren b e lü l e lsősorban  a h ip p o c am 
pus neuronsa iban  vizsgálják a jelenséget, am it k ísé rle ti 
k ö rü lm ények  között a p re sz in a p tik u s  neuronok  n ag y 
frekvenciájú  ingerrel tö rtén ő  ingerlésével idéznek elő 
(„ long -te rm  potenciáció” [LTP -  hosszan  tartó  ak tivált 
á llapo t]). Az LTP különösen fo n to s  a tanulás és a m e g 
jegyzés kezd e ti stádium ában, m iv e l a m egnövekedett in 
gerü le táttevődés m egnövekedett in fo rm ációáttevődést 
eredm ényez (39). A long-te rm  po tenciáció  az ak tiv itá s
függő sz inap tikus plaszticitás, a tan u lás  és a m em ória  
celluláris m echanizm usának egy ik  leggyakrabban h asz 
nált m ode llje  (6).

Állatkísérletben az agyi vérátáram lás 25-50%-os csökkenté
se mintegy fél év után magatartászavarokat okoz a vizsgált állatok
nál. Motoros teljesítményük, emocionalitásuk csökken, memóriá
juk és tanulási készségük romlik (25,46, 57), amit magyarázhat 
az, hogy a krónikus agyi hypoperfusio során kifejezetten káro
sodik a long-term potenciáció mechanizm usa (58).

A  v in p o c e t in  m e m ó r ia z a v a r o k r a  k i f e j t e t t  h a tá s a  

M inden o lyan  hatás, mely a lo n g - te rm  potenciáció je len 
ségét előseg íti, a tanulást és az in fo rm ác ió k  m egőrzését 
segíti elő. A vinpocetin m ind  in  v i t r o ,  m ind  in  v iv o  k ö rü l
m ények k ö z ö tt befolyásolja a lo n g -te rm  potenciáció t. 
I s h ih a r a  in  v i t r o  vizsgálatai sz e r in t a vinpocetin  alacsony 
k o n cen trác ióban  (10 7, 10 6 M) m in teg y  három szorosára  
növeli a hippocam palis m o h a ro s to k b a n  az LTP-t (24). A 
v inpocetin  LTP-potencírozó h a tá s á t  in  v iv o  is igazolták: 
a m edialis sep tu m  károsítása u tá n  a csökkent LTP-t 6 n a 
pon á t p e r  o s  ado tt vinpocetin h e ly reá llíto tta  (42).

S u b h a n  é s  H in d m a rch , valam in t C o le s to n  és H in d m a r c h  
egészséges egyéneken a rövid tá v ú  m em óriate ljesítm ény  
szignifikáns fokozódását figyelték  m eg napi 40 m g v in- 
p o ce tin p e r os adása után (9 ,64). G r o ó  é s  m u n k a tá r s a i  á l
la tk ísérletekben  úgy találták, h o g y  a különböző m ó d o n  
lé trehozo tt tanulási zavart és m em óriacsökkenést a vinpo- 
cetin jav ítja , olykor norm alizálja is, em iatt a v inpocetin  
az ún. „cognitive enhancer”-ek  c so p o rtjá b a  tartozik  (18). 
A szerzők em berben  a szer a d á sá t a k ogn itív  funkciók ja 
vítására, e lsősorban  az em lék n y o m o k  előhívásának idős 
korban elő fo rdu ló  nehézsége e se té n  javasolják.

Klinikai vizsgálatok vinpocetinnel
A vinpocetin 1978-ban került Magyarországon gyógyszertári 
forgalomba, elsősorban akut és krónikus cerebrovascularis 
kórképek következtében kialakult tünetek kezelésére. Számos 
vizsgálat valószínűsítette a gyógyszer hatását ebben az állapot
ban mind hazánkban (10), m ind világszerte. A szert ezidáig 4 
kontinens m integy 40 országában alkalmazták (44).

A legnagyobb betegszámot felölelő, leginkább egységes, 
csoportonként azonos kritériumokat alkalmazó randomizált, 
placebokontrollált vizsgálatok Japánban, Nyugat-Németor- 
szágban és Olaszországban történtek az 1980-as években.

A vizsgálatok módszertana és végpontjaik a kor vizsgálati 
színvonalának megfelelőek voltak. A vizsgálatok eredményei
nek mai elemzésekor ugyanakkor nem hagyható figyelmen kí
vül, hogy a ma megkívánt objektív tünetelemzést és szigorú be
választási kritérium okat nem alkalmazták. Mivel a három 
országban vizsgálatra kerülő betegek kórisméi és tünettana 
meglehetősen szerteágazó volt, a szigorúan vett metaanalízis csak 
erős megszorításokkal lenne használható. Összefoglalónkban 
éppen ezért nem törekedtünk a metaanalízis-készítés szigorú 
szabályai szerint összevetni egymással az egyes országokban 
nyert vizsgálati eredményeket, annál is inkább, mert a fenti 
vizsgálatok nagyobb részét metaanalízis formájában egy ko
rábbi közlemény m ár részletesen elemezte (45). Az említettek 
ellenére ezek a vizsgálatok főként vizsgálati hely szerint egy
mással a gyakorlat számára összevethetőek, így ezeket a vizsgá
lati eredményeket elemezzük részletesebben. A három vizsgá
latcsoportban a szert összesen mintegy 1100 betegen 
alkalmazták, részben nyílt (288), részben placebokontrollált 
(846) vizsgálat keretében. Az egyszerűség kedvéért a vizsgálatok 
földrajzi helye szerint csoportosítjuk a tanulmányokat.

Összegzésünk révén azt kívánjuk kiemelni, hogy a több
nyire valamilyen agyi keringészavar, vagy dem entiát okozó 
neurodegeneratív folyam at gyanúja m iatt kezelt betegeknél, 
akiknek klinikai tüne te i döntően szubjektív panaszok, m en
tális teljesítménycsökkenés, valamint helyenként többé-ke- 
vésbé súlyos neurológiai góctünetek voltak, függetlenül az 
etiológiai diagnózisoktól, mennyire hasonló m értékű és 
szignifikáns állapotváltozást eredményezett a vinpocetin al
kalmazása.

J a p á n  v iz s g á la to k

Tizenkét japán munkacsoport lényegében azonos elvek sze
rint, nyílt módszerrel 288 betegen vizsgálta a vinpocetin hosszú 
távú hatásait (összefoglalást 1. 11). A betegek 80%-a 50 és 70 
éves kor közötti volt. A vizsgálatba kerülést indokló diagnózi
sokat az 1/a táblázat mutatja. A betegek 1-9 hónapon át szedtek 
3 x 1  tabletta ( 3 x 5  mg) vinpocetint szájon át. A betegek jelleg
zetes tüneteit az 1/b táblázat mutatja. A szer hatékonyságát, 
biztonságosságát és klinikai hasznosságát a Global Improve
ment Rating (GIR), Overall Safety Rating (OSR) és Global Use
fulness Rating (GUR) pontozóskálák segítségével értékelték.

A betegek 77% -ában észleltek állapotjavulást. A különbö
ző diagnózisokkal bekerült csoportok között a javulás m ér
tékében nem volt érdem i különbség. A gyógyszert a betegek 
70%-ában találták hasznosnak. Legkifejezettebben a betegek 
szubjektív panaszai változtak: 78%-uk a panaszok csökkené
séről számolt be. A nap i aktivitás és a pszichikai tünetek a 
betegek 61-61% -ában javultak. A neurológiai tünetek válto
zása kevésbé volt kifejezett: a betegek 49%-ánál észleltek ja
vulást. A betegek 1% -a hagyta abba a gyógyszer szedését 
enyhe bőrtünetek, illetve szédülés miatt.

A vizsgálatok analíziséből azt a következtetést vonták le, 
hogy a vinpocetin hasznos szer a cerebrovascularis betegség
ben szenvedők kezelésére (11).
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1/a táblázat: Japán vinpocetin-vizsgálatba került betegek kórisméi 

Ischaemiás infarctus (55%)
Intracerebralis vagy subarachnoidealis vérzés (20%) 
Cerebrális arteriosclerosis (20%)
Transiens ischaemiás attack (5%)

1/b táblázat: Japán vinpocetin-vizsgálatba került be teg ek  
panaszai és tünete i

Szubjektív tünetek
szédülés, bizonytalanságérzés, gyengeség, fejfájás, 
fülzúgás, halláscsökkenés, korai ébredés, irritáltság, 
szorongás, izgatottság, deprimáltság, vállmerevség, hideg 
végtagok, végtagok bénultság-érzése

Pszichikai tünetek
memória-, alvás-, orientációs-, számolási zavar, 
alap-emóciók zavarai (szorongás, düh vagy irritáltság, 
melankólia, érzelmi kontinencia zavara, 
rapport-csökenés, étvágytalanság)

Neurológiai tünetek
dysarthria, aphasia, izomerő-csökkenés, reflexeltérés, 
spontán fájdalom, vizelet-inkontinencia, beszédkimodási 
és -megértési zavar

Olasz vizsgálatok
1986-1987-ben 3 olasz munkacsoport azonos elvek alapján vizs
gálta a per os adott vinpocetin hatását idős betegekben, akiknek 
döntően vascularis eredetű, kognitív funkciókárosodással járó 
krónikus agyi funkciózavaruk volt (átlagéletkor 77 év) (2, 40, 
50). A kórisméket a 2. táblázat mutatja. A kettősvak, placebo- 
kontrollált vizsgálatot összesen 160 beteg fejezte be (3,6%-uk 
kiesett). 83 beteg kapott egy hónapig 3 x 10 mg, majd 2 hóna
pon át 3 x 5 mg vinpocetint, 77 beteg placebót.

A gyógyszer hatását több klinikai paraméter változásának 
vizsgálatával ítélték meg: ellenőrizték a neurológiai állapot vál
tozását, a betegség súlyossági fokának változását (Clinical Global 
Impression [CGI] skála), a magatartás, emóció, memória, tájé
kozódás, mindennapi rutin aktivitás és az önállóság mértéké
nek változását (Sandoz Clinical Assessment-Geriatric [SCAG] 
skála), valamint a tér- és időbeli orientáció, számolási képes
ség, memória, magasabb rendű frontális funkciók, illetve egy
szerű feladatok elvégzési képességének (Mini Mental Status 
Questionnaire [MMSQ]) változását.

A három vizsgálat együttes adatai szerint a betegek ál
lapota a vinpocetin-csoportban a CGI skála alapján 84%- 
ukban javult, 13%-ukban változatlan maradt, 3%-ukban 
romlott; míg a placebocsoportban 30%, 58%, illetve 12% 
voltak a megfelelő értékek.

A betegség súlyossági foka a vinpocetin-csoportban a 
betegek 62%-ában csökkent, 37%-ában változatlan maradt, 
1%-uknál romlott, míg a placebocsoportban a hasonló 
értékek 8%, 87% és 5% voltak.

2. táblázat: Olasz vinpocetin-vizsgálatba került be teg ek  kórisméi

Cerebrovascularis betegség miatt krónikus cerebrális 
diszfunkció
Arterioscleroticus cerebrovascularis betegség 
TIA, AF
Cerebrovascularis insufficientia 
Aretrioscleroticus Parkinson-betegség 
Cerebrovascularis esemény 
Senilis vascularis vagy egyéb okú dementia 
Cerebrovascularis thrombosis 
agyvérzés

TIA = tranziens ischaemiás attack; AF = amaurosis fugax

A kognitív zavar, a magatartás, az emocionalitás és a 
szomatikus panaszok változásának szempontjából (SCAG) 
a vinpocetin-csoport betegeinek teljesítménye 61%-ban 
javult, 38%-ban változatlan maradt, 1%-ban romlott; a 
placebocsoportban 7%, 88% és 5% voltak a hasonló érté
kek. A legkifejezettebb javulást a 19 pontos skálán a za- 
vartság, a rövid távú memória, az emocionális labilitás, a 
szédülékenység és a fáradtságérzés tekintetében lehetett 
észlelni. A vizsgálók klinikai értékelése alapján a szer a 
betegek 60%-ában volt kifejezetten vagy megfelelően ha
tékony, a placebocsoportban 13%-ban észleltek ilyen mér
tékű hatékonyságot. A különbség szignifikáns volt. A 
vizsgálat során a szernek betudható érdemi mellékhatást 
nem észleltek.

Német vizsgálatok
Fenzl és munkatársai (14), Hindmarch és mtsai (23) és Blaha és 
munkatársai (4) randomizált, kettősvak, placebokontrollált vizs
gálat keretében összesen 685, enyhe vagy közepesen súlyos or
ganikus pszichoszindróma miatt járóbetegként kezelt, 60 éves
nél idősebb betegnél vizsgálták különböző dózisú vinpocetin (3 
x 5,3 x 10 és 3 x 20 mg po.) placebóval szembeni hatását. A be
tegekről a klinikai standardok alapján nem lehetett megállapí
tani, hogy organikus pszichoszindrómájuk primer degeneratív 
folyamat, vagy multiinfarkt dementia miatt alakult ki. A be- 
teg-beválogatás alapjául az organikus pszichoszindrómák 
Lauter-féle kritériumait használták (34; 3. táblázat). A vizsgá
latból kizárták az organikus agyi betegség miatti fokális tüne
tekkel bírókat, az agyi metabolikus vagy keringési betegségben 
szenvedőket, a pszichotikus betegeket és az alkohol- vagy drog
függőket. Vizsgálták a betegek figyelem- és memóriazavarának 
alakulását, a hangulat és a viselkedés változását, valamint a be
tegek általános állapotának változását. Az eredmények értéke
lésére a Clinical Global Impression (CGI) skálát, a rövid kognitív 
teljesítménytesztet (SKT) alkalmazták, valamint a depressziót 
és az életminőséget vizsgálták különböző skálák segítségével.

3. táblázat: Német vinpocetin-vizsgálatba került be teg ek
beválasztásának alapjául szolgáló tünetek

Enyhe fokú organikus pszichoszindróma tünetei*
Figyelemzavar, koncentráció-nehézség, új helyzethez 
való alkalmazkodási nehézség, motivációcsökkenés, 
emocionális és affektiv instabilitás. A panaszok a beteg 
szociális statusát csak minimális mértékben érintik. 
Foglalkozásuk vagy családi életük támasztotta 
követelményeket többé-kevésbé hiánytalanul el tudják 
látni. A panaszok és tünetek másoknak nem, vagy csak 
alig feltűnőek.

Közepes fokú organikus pszichoszindróma tünetei
A kognitív zavarok vagy a személyiségváltozás 
egyértelmű. A károsodások miatt munkáját vagy az 
otthoni rutinfeladatokat nem tudja ellátni. A tünetek 
mások számára is nyilvánvalóak. A beteg közérzete 
észrevehetően romlik.

’ Lauter H, 1980

A vinpocetin-csoportban a betegek állapota metaana- 
lízis alapján 85%-ban javult (ebből 51%-ban jelentősen), 
míg a placebocsoportban 62%-ban volt megfigyelhető 
javulás, melyet 20%-uknál ítéltek a vizsgálók jelentős
nek. A különbség a két csoport között szignifikáns volt. 
Hasonló tendenciájú, szignifikánsan jobb eredményt ta
láltak a vinpocetin-csoport betegeinek javára a figyelem- 
és a memóriazavarok változásának mértékében, vala
mint a hangulat- és a viselkedésváltozás tekintetében is.
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A  k e z e lt  csoportban a d e p re ssz ió  m értéke  jo b b a n  c s ö k 
k e n t, a megelégedettség é rté k e  jo b b a n  n ő tt és a n a p i a k t i 
v itá s  is  fokozódo tt. A  v iz s g á ló k  következtetése s z e rin t a 
v inpoce tin -keze lés  s z ig n if ik á n s a n  jo b b a n  c sö kke n ti a f i 
gye le m - és m em óriazava roka t, m in t  a p lacebo, és a k e 
ze lt c s o p o rt betegeinek á lta lá n o s  á llapo tában  b e kö ve tke 
ző ja v u lá s  szignifikánsan n a g y o b b  a v in p o c e tin n e l k e ze lt 
c s o p o rtb a n .

E g y é b  v iz s g á la to k

A fenti 3 vizsgálatcsoporton tú l m ég számos, kisebb-nagyobb 
betegpopulációt elemző vinpocetin-vizsgálat történt, m ind per 
os, m ind intravénás, illetve intram uscularis adagolással, akut 
és krónikus poststroke állapotokban, melyeknek adatai a vizs
gálatok kapcsán észlelhető m etodológiai problémák miatt nem 
értékelhetőek metaanalízissel. Összességében mindegyik vizs
gálatra igaz, hogy a fenti tünetek, illetve kórismék miatt vin- 
pocetin-kezelt betegek állapotának súlyossága, szubjektív tünete
ik, kognitív teljesítményük javult. A jelentkező mellékhatások 
ritkák és minimálisak voltak (10, 49 stb.).

Az irodalm i adatok közül hiányoznak valamilyen szempont 
szerint a homogén betegcsoportokon végzett klinikai vizsgálatok 
(Binswanger-betegség, leukoaraiosis, Alzheimer-kór, multiin- 
farkt dementia, kisér-betegség stb.).

Konklúzió
A  „ce re b ro va scu la ris  d is z fu n k c ió ”  g y ű jtő n é v  a la tt sze
re p lő  á l la p o to k  tü n e tta n ila g  m e g fe le ln e k  a k ró n ik u s  h y -  
p o p e r fu s io  tüneteinek. A  k r ó n ik u s  agyi h yp o p e rfu s io  
okoz ta  p a to ló g ia i eltérésekkel és an na k a tanu lásban  és 
m e m ó riá b a n  be tö ltö tt szerepéve l kapcso la tos á lla tk ís é r
le tek  a f ig y e le m  előterébe á l l í to t tá k  a foká lis  n e u ro ló g ia i 
d e f ic it  v a g y  foká lis ra d io ló g ia i in fa rk tu s  n é lk ü li, k o g n it ív  
za v a ro k a t m u ta tó  betegek k e z e lé s i stra tég iá já t. A  k r ó n i
kus a g y i hypoperfus iónak  ku lcssze re pe  van az aká r e n y 
he, a k á r sú lyos kogn itív  z a v a ro k  lé tre jö tté b e n , ille tv e  az 
é le tm in ő sé g e t negatívan b e fo ly á s o ló  organopszichés e l
v á lto z á s o k  kia laku lásában e g y a rá n t, m e lyek  fő ké n t, de 
nem  k iz á ró la g  az idősebb k o rb a n  a la ku ln a k  k i.

A  v in p o c e tin  ismert hatásai, szám os pon ton  ta lá lkoznak 
a k ró n ik u s  agyi hypop e rfus io  s o rá n  észlelhető h e m o - 
d in a m ik a i és a következm ényes b io k é m ia i-p a to fiz io ló -  
g ia i fo ly a m a to k k a l. N e u ro p ro te k tív  hatása be tudh a tó  az 
a u to p ro te k t ív  adenozin m e n n y is é g é t in d ire k t ú to n  n ö 
ve lő , v a la m in t N a-ioncsa to rna-b lokko ló  és Ca-ionm ozgást 
b e fo lyá so ló  tulajdonságának. H e m o d in a m ik a i viszonyokra 
k ife jte t t  ha tása  során a sz isztém ás keringés  nem  v á lto z ik , 
ezzel szem ben  az agyi p e rfú z ió  n ő , az ox igén- és g lü k ó z 
e llá to ttsá g  fokozódik, az a lakos e lem e k  aggregációja csök
ken, a m i ja v u ló  á ra m lá sd in a m ika i tu la jd onsá go ka t, i l le t 
ve a n tith ro m b o tic u s  hatást e re dm é nyez .

A  k l in ik a i  vizsgálatok s z e r in t a v in p o c e tin  p e r  os  adva 
h a té k o n y  szer krón ikus v a s c u la r is  cerebra lis  d is z t in k 
c ióban  szenvedő betegek tü n e te in e k  javításában: p lace- 
bó ho z  k é p e s t szignifikánsan ja v u ln a k  a fenná lló  k o g n itív  
és m a g a ta rtá s i zavarok, az a p á tia ; a beszédképesség, a 
m o to ro s -fu n k c ió k . A betegek á lta lá n o s  k lin ik a i á llapo ta , 
m en tá lis  és fiz ik a i teljesítőképessége a kezelés végén jo b b , 
m in t  a placebokezelteké. A  v in p o c e t in  előnyös szerepének 
m ag yará za ta  a kogn itív  z a v a ro k  csökkentésében d ö n tő  
részben a k ró n ik u s  h y p o p e rfu s io  pa tom echan izm usába  
tö rté n ő  h a té k o n y  és többszö rös  tá m ad ásp on tú  beava t
kozásában keresendő.
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Az OEP Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztára
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munkakörbe orvostudományi egyetemi végzettséggel, illetve szakorvosi képesítéssel rendelkezők részére állást hirdet. 
Az illetmény megállapítása a Ktv. szerint történik. A jelentkezéseket - szakmai önéletrajzot - az alábbi címre kérjük megküldeni: 

OEP Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztára, 8200 Veszprém, Óvári F. u. 7.
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Aöirtóennefl Kft,, 2Ö4Ö Törökbálint, Park u,:» www.flttrmum0o11.hu

Először is a szomorú tények: a világon több mint 
250 millió ember szenved légúti megbetegedésben.

Amíg az olyan betegségek, mint az asztma, 
a krónikus obstruktiv tüdőbetegség (COPD) és a 
szénanátha egyre elterjedtebbé válnak, az aluldi- 
agnosztizáltság és a nem megfelelő kezelési módok 
egyre komolyabb problémákat jelentenek a világon.

A terhet nemcsak a betegek érzik.

A gondok a társadalom egészét érintik. 
Szerencsére létezik egy vállalat, mely változtatni 
szeretne ezen.

Az AstraZeneca innovatív termékek széles 
skáláját nyújtja az asztmás gyermekek és felnőttek 
részére egyaránt. Jelenleg a krónikus obstruktiv 
tüdőbetegség elleni gyógyszerek kifejlesztésén dol
gozunk, felvéve a harcot egy olyan kórkép ellen,

melyet hosszú idő óta nem sikerült leküzdeni.
Az AstraZeneca egy olyan vállalat, mely a légúti 

betegségek elleni gyógyszerek egyedülállóan széles 
választékával rendelkezik.

Mindezt egy cél által vezérelve tesszük, hogy 
a légúti betegségekben szenvedők életét újra teljes 
értékűvé tegyük. Talán soha nem jutunk el idáig, 
de nem adjuk fel!___________

Tél.! *M M 4ä?.7H6ä Nu: * *  1487 7M7
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Beszámoló a European Institute of Healthcare 
„Citokinek és az obstruktiv légúti betegségek”

című szimpóziumáról
Barcelona, 2001. január 19-21.

Vízi É va d r .

A  E uropean Institu te  o f  H e a lth 
care az AstraZeneca á lta l a lap íto tt 
szervezet, m e ly  a gyógysze rgyár öt 
fő  szakterü le te , a k a rd io ló g ia , a 
pu lm o n o ló g ia , a gasztroen te ro ló- 
gia, az o n k o ló g ia  és a neuropsz i- 
ch iá tria  tém ájában szervez tovább
képző előadásokat g y a k o r ló  o rv o 
sok számára. A  jö v ő  o rvo sa i szem
besülnek a szak iroda lom  robba
násszerűen növekvő m ennyiségé
vel, az ú j és ú jabb tech no lóg iákka l, 
az egyre  igényesebb betegekkel, 
ezen k ív ü l egyre többször k e ll te
k in te tte l le n n iü k  a n ö v e k v ő  egész
ségügyi költségekre, a m inősége l
lenőrzésre. A  European In s titu te  o f 
H ealthcare  ta n fo lyam a ina k  célja, 
hogy hozzásegítse az ú j évszázad 
o rv o s a it, hogy  m e g fe le lje n e k  
ezeknek az igényeknek. A  képzést 
3 évre te rvez ik , m inden  szakterü le t 
tém ájában évente 2 sz im p óz iu m o t 
tartanak. Idén januárban k e rü lt sor 
a p u lm o n o ló g ia  tém akö r e lső tan
fo lya m á ra  „c ito k in e k  és az obst
ru k t iv  lé g ú ti betegségek”  cím m el.

G. B. Toews (U S A ) bevezető 
előadása a c ito k in e k rő l szó lt. Ezek 
o lyan  je lz ő  m o leku lák , m e lyek  a 
sejtek mozgását, d iffe re n c iá ló d á 
sát, növekedését vag y  ha lá lá t irá 
n y ít já k . H atásukat rece p to ro kon  
ke resz tü l fe jt ik  k i, szerepük a ho- 
m eosztázis fenntartásában van.

D é le lő tt az asztm áva l kapcsola
tos k itű n ő  össze fog la lóka t ha llo t
tu n k . M. Saetta (O laszo rszág ) 
előadásában összehason líto tta az

asztm ában i l l .  a C O P D -ben ta lá l
ható töb b  s truk tu rá lis  e lváltozáso
kat. A sztm ában e o z in o file k , a C D 4 
T  lim fo c itá k  és m asztoc iták  ta lá l
ha tók  a légu takban, m íg  CO PD- 
ben a C D 8 T  lim fo c itá k  és a m ak- 
ro fá g o k  dom iná lnak . Egyes ese
tekben, ha a k ó rké p  súlyossá vá lik , 
n e u tro f il do m in anc iá t lá tunk m ind 
asztmában, m in d  CO PD -ben.

J.C. Kips (B e lg iu m ) k iem e li, 
h o gy  a c ito k in e k  asztmában já t
szott szerepéről va ló  ism ereteink 
jó ré s z t in  v itro  k ísérle teken, i l l .  á l- 
la tm o de lle ken  a lapu lnak. E lőadá
sában részletesen szó lt azokról a 
c ito k in e k rő l,  a m e ly e k  a k ö z e l
jö v ő b e n , a teráp iában hangsúlyt 
kaphatnak.

Ú j an tiasz tm a tikum  lehet az IgE  
ellenes antitest, de m in t K. F. Rabe 
(H o lla n d ia ) előadásában uta l rá, 
k l in ik a i hasznossága még igazo
lásra  vár.

P. J. Bames (A n g lia )  a c ito k i
n e k rő l és az a n tic ito k in e k  asztma
kezelésében já ts z o tt szerepéről be
szélt. H a ngsú lyoz ta , hogy a k o r t i-  
kosz te ro id , a leghatásosabb an ti
a s z tm a tik u m  sok  c ito k in  te r 
m elődését gá to lja , s fe ltehető leg 
ez a m echan izm us is szerepet já t 
s z ik  az asztm ánál k ife jte tt hatásá
ban.

A  dé lu tán i szekcióban a c ito k i
ne k  C O P D -ben já tszo tt szerepéről 
h a llo t tu n k  e lőadásoka t. M. G. 
Cosio (K anada) k itűnően össze
fo g la lta  a C O P D  pato lóg iá já t. A  
c e n trilo b u la r is  és a panlobu laris 
e m fiz é m a  e lté rő  tu la jd onsá ga it

összegezve e lm ondta , hogy  a cen t
r ilo b u la r is  em fizém a esetében fő 
k é n t a k is lé g ú ti áta laku lás és a lu 
m enszűkü le t vezet lé g ú ti ob s tru k - 
c ió h o z , m íg  a pa n lobu lá ris  e m fiz é 
m a k ia laku lá sán á l az e la sz tiku s  
húzóerő  csökkenése okoz lé g ú ti 
szűkü le te t.

A  C O P D -ben ta lá lha tó  c ito k in  
p r o f i l ,  a m in t az t K. F. Chung 
(A n g lia )  e lőadásából m eg tu d tuk , 
k ü lö n b ö z ik  az asztm ásokétó l. S ok 
c ito k in  szerepe ism ere tlen  N e m  
tu d ju k  pé ldául, hogy  m e ly ik  c ito 
k in  az, a m e ly ik  a dohányosokná l 
C O P D  k ia laku lá sáh oz  veze t, és 
m e ly ik  az, am e ly ikn e k  p ro te k t iv  
szerepe van.

N a p ja in k  C O P D  te ráp iá já t is 
m erte tte  P. M. A. Calverley (A n g 
l ia ) ,  ú jd o n sá g ké n t az in h a la t iv  
hosszú hatású a n tiko lin e rg  szer, a 
tio tro p iu m  em lítendő  meg.

A  sz im p óz iu m o t P. J. Bames 
előadása zárta. A  c ito k in e k  rész le 
tes ism ertetése után szó lt az a n tic i-  
to k in  te ráp iá ró l. Ezen ú j g y ó g y 
szercsoport ha tékonyságához nagy 
rem ényeket fű z , m iv e l e llen té tben  
az asztm ával, aho l a sz te ro id  és a 
béta-agonista kezeléssel a tüne tek 
jó l  v isszaszorítha tok, a C O P D  ke 
zelése nem  m ego ldo tt.

A z  e lőadások absz trak tja i az In 
terneten is hozzá fé rhe tők  a k ö v e t
ke ző  W e b -o ld a lo n : w w w .e u ih c . 
com .

V égeze tü l szeretnénk köszöne
té t m ondani az A straZenecának, 
hogy részt vehe ttünk  ezen a magas 
színvona lú  tan fo lyam o n .
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Szemléletváltozás a kután lymphomák klasszifikációjában
1 1 • 2Erős Nóra dr. , Károlyi Zsuzsánna dr. és Kovács Anikó dr.

Sem m elweis K órház, M is k o lc , B őrgyógyásza ti O sztá ly  (osztá lyveze tő  főorvos: K á ro ly i Zsuzsánna d r . )1 
P a to lóg ia i O sztá ly  (osztá lyveze tő  főo rvos : M ó ro cz  Is tván d r.)

A szerzők ismertetik az EORTC (European Organization 
for Research and Treatment of Cancer) Kután Lymphoma 
Munkacsoportja által 1996-ban létrehozott beosztást, 
mely a primer kután lymphomákat a klinikai, hisztológi- 
ai, immunhisztokémiai és genetikai jellemzők alapján 
csoportosítja. Ellentétben a hisztológiai képen alapuló 
korábbi klasszifikációkkal, ez a beosztás a hangsúlyt nem 
a szövettani jellemzőkre helyezi, hanem jól meghatáro
zott betegségcsoportokat definiál, a klinikai és hisztoló
giai jellemzők, a lefolyás, a prognózis és a terápiára 
adott válasz alapján. Nem használja az alacsony és ma
gas malignitású lymphoma fogalmát, helyette a klinikai 
viselkedésre utal az indolens, agresszív, provizórikus (T- 
sejtes lymphomák) és az indolens, intermedier, provizó
rikus (B-sejtes lymphomák) csoportok elkülönítésével. A 
szerzők saját eseteikkel demonstrálják az EORTC beosztást, 
felhívva a figyelmet a nodalis és extranodalis lymphomák 
közötti klinikai és terápiás különbségekre, valamint is
mertetik a legújabb terápiás lehetőségeket.

Kulcsszavak: kután lymphoma, EORTC, klasszifikáció

A  k u tá n  ly m p h o m á k  o ly a n  e x tran od a lis  m a lign us  n o n - 
H o d g k in - ly m p h o m á k , m e lyek  a lym p ho cy tá k  bőrben való 
k lo ná lis  p ro life rá c ió ja  köve tkez tében  jö n n e k  lé tre . P r i
m er k u tá n  ly m p h o m á ró l beszé lünk, ha a fo lya m a t p r i 
m eren a bő rben ke le tkezik  és a d iagnózis felállítását követő 
6 hóna po n  b e lü l nem  de te k tá lh a tó  e x tra ku tá n  é r in te tt
ség. Ez a 6 hónapos id ő in te rv a llu m  önkényes, de a re t
rosp e k tív  ta n u lm á n y o k  m ia tt  szükség v o lt  de fin iá lására . 
A  szekunder k u tá n  ly m p h o m á k  p r im e re n  a n y iro k c s o 
m óban ke le tkeznek  és a fo ly a m a t e lő reha lad táva l, m á
sodlagosan jö n n e k  lé tre b ő rtü ne te k , tehát tu la jdonképpen 
noda lis  n o n -H o d g k in - ly m p h o m á k  bő ré rin te ttségge l.

Számos ta n u lm á n y  h ív ta  fe l a fig ye lm e t arra , hogy 
fon tos kü lönbsége t te n n ü n k  a b ő rb ő l k iin d u ló  és o tt  is 
m aradó  p r im e r  k u tá n  ly m p h o m á k , és a m o rfo ló g ia ila g

New aspects in the classification of cutaneous lym
phomas. Authors discuss the classification of primary 
cutaneous lymphomas created by the Cutaneous Lym
phoma Study Group of the European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC) in 1996, 
which is based on the clinical, histological, immuno- 
histochemical and genetic features of cutaneous lym
phomas. Unlike the previous histologic classifications it 
contains well-defined disease entities characterized by 
their clinical and histological picture, clinical outcome, 
behaviour and therapeutic response. This classification 
does not use the term of low grade or high grade lym
phoma, but introduces the indolent, aggressive and pro
visional subgroups in the T-cell lymphomas, and indo
lent, intermediate and provisional subgroups in the B-cell 
group. Authors demonstrate the EORTC classification by 
their own cases calling the attention to the clinical and 
therapeutic difference between nodal and extranodal 
lymphomas, and discuss the up-to-date therapeutic pos
sibilities.

Key words: cutaneous lymphoma, EORTC, classification

azonos, de n y iro k c s o m ó b ó l k iin d u ló  n o d a lis  ly m p h o 
m á k  k ö z ö tt (7 ,17 , 20). P éldául a fo ll ic u la r is  ly m p h o m á k  
esetében a ku tá n  fo rm a  nem csak kedvezőbb  p ro g n ó z is ú , 
m in t  a nodalis fo rm a , hanem  az in te rk ro m o s z o m á lis  t (  14; 
18) transz loká c ió  is  csak 10 -20% -ban m u ta th a tó  k i,  m íg  
ez a no da lis  fo rm á b a n  70 -95% -ra  tehe tő  (14). N e m csak a 
k l in ik a i v ise lkedésben és a spec ifikus tra n s z lo k á c ió k  je 
len lé tében  tap asz ta ltak  kü lönbségeke t a k u tá n  és n o d a lis  
ly m p h o m á k  k ö z ö tt,  hanem  az on kog én ek  exp ressz ió 
já b a n , az adhaesiós m o le ku lá kb a n  és a v irá lis  szekvenc i
ák  je len lé tében is (19 ). A z  ism eretanyag bővü lése  ahhoz 
a fe lism eréshez veze te tt, hogy a m o rfo ló g ia ila g  azonos, 
de kü lö n b ö ző  h e ly e k rő l szárm azó ly m p h o m á k  k ü lö n á lló  
k l in ik a i és b io ló g ia i e n titá s t képv ise lnek, ezé rt fe lo sz tá 
su k  és kezelésük is m áshogy ke ll tö rté n je n .

R ö v id í té s e k :  EORTC = European Organization for Research and 
Treatment of Cancer; REAL = Revised European-American Classi
fication of Lymphoid Neoplasms (Revideált Európai-Amerikai Lympho
ma osztályozás); WHO = World Health Organization; CTCL = Kután 
T-sejtes Lymphoma; CBCL = Kután B-sejtes Lymphoma; PUVA = 
Psoralen + Ultraibolya A; BCNU = Carmustin; RePUVA = Retinoid + 
Psoralen + Ultraibolya A; IFNa = Interferon-alfa; CHOP = Cyclo- 
phosphamid + Adriamycin + Vincristin + Prednisolon; COP = Cyclo- 
phosphamid + Vincristin + Prednisolon; COPBLAM = Cyclophos- 
phamid + Vincristin + Prednisolon + Bleomycin + Adriamycin + 
Procarbazin; IL-2 = Interleukin-2

A non-Hodgkin-lymphomákat felismerésük óta próbálják 
rendszerbe foglalni, osztályozni, az elmúlt 40 évben létrehozott 
14 beosztás segítségével (15). Az 1956-ból, majd 1966-ból 
származó, Rappaport nevéhez fűződő beosztás még pusztán a 
hisztológiai jellemzőkön alapult. Az 1974-ben megalkotott 
Lukes-Collins klasszifikáció már a B- és T-sejtes eredetet is fi
gyelembe vette, de szintén hisztológiai jellegű megközelítés 
volt. A főleg Európában elterjedt Kiel-i (1974) és az Egyesült Ál
lamokban használatos Working Formulation beosztás (1982) 
már a klinikai lefolyást is figyelembe vette, alacsony intermedi
er és magas malignitású csoportokat különített el. A módosí
tott Kiel-i (1988) és a REAL beosztás (Revideált Európai-Ame-
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rikai Lymphoma osztályozás -  1994) a Working Formulation 
mellett sokáig használatos volt a kután lymphomák klasszifiká- 
ciójában. De, mint ahogy az az előzőekből is kitűnt, a kután 
lymphomák nem osztályozhatók jól a nodalis lymphomákra 
megalkotott beosztások szerint és nem is lehet elégséges a pusz
tán hisztológiai jellemzők alapján történő felosztás. Példaként 
említhetjük a lymphomatoid papulosist, mely hisztológiai képe 
alapján malignus lymphomának felel meg, de klinikai lefolyá
sát tekintve egy elhúzódó, krónikus lefolyású, benignus beteg
ség spontán regressziós hajlammal. A pontos diagnózis felállí
tásához és a szükségtelenül agresszív kezelés elkerüléséhez a 
hisztológiai képen túl a klinikai, immunológiai és genetikai jel
lemzők figyelembevétele is szükséges. Ez az alapelv nemcsak a 
lymphomatoid papulosisra vonatkozik, hanem valamennyi kután 
lymphomára igaz.

A k u tá n  lym p ho m á k  k l in ik a i  szem pon tbó l je le n tő s  ú j 
beosztását 1996-ban a lk o tta  m eg  az EORTC (E u ro p e a n  
O rg a n iz a tio n  fo r  Research a n d  T rea tm en t o f  C ance r) 
K u tá n  L y m p h o m a  M u n k a c s o p o rt ja  (19). Csak a p r im e r  
k u tá n  ly m p h o m á k a t o s z tá lyo z tá k , nem  v e tté k  be a m á 
sodlagos bő ré rin te ttségge l já r ó  ly m p h o m á k a t, sem  az 
im m u n s z u p p r im á lt be tegekné l k ia la k u ló  m a lig n u s  ly m 
phom áka t. A  beosztásnál fig ye le m be  vették a h isz to ló g ia i, 
im m u n h is z to k é m ia i és g e n e tik a i je llem zőke t, a k l in ik a i 
képet és le fo lyá s t, va la m in t a p ro g n ó z is t. N em  a lk a lm a z 
ták  az a lacso ny  és magas m a lig n itá s ú  ly m p h o m a  fo g a l
m át, he lye tte  a T-sejtes ly m p h o m á k n á l indolens, agresszív 
és p ro v iz ó r ik u s , a B-sejtes ly m p h o m á k n á l in d o le n s , in 
te rm e d ie r és p ro v izó riku s  c s o p o rto k a t k ü lö n íte tte k  e l (1 . 
táblázat). A z  indolens c s o p o rtb a  az e lhúzódó, lassú le fo 
lyású, ben ignusabb k ó rk é p e k  k e rü lte k , a p ro v iz ó r ik u s  
csop ortba  azoka t az e n titá so ka t so ro ltá k , m e lye k  h is z to 
ló g ia i képe  jó l  de fin iá lt, de v a g y  a k l in ik a i kép, vag y  a le -

1. táblázat: A primer kután lymphomák EORTC beosztása (19) 

Primer cutan T-sejtes lymphomák
1. Indolens:

-  Mycosis fungoides
-  Mycosis fungoides + follicularis mucinosis
-  Pagetoid reticulosis
-  CD30-pozitív nagy T-sejtes kután  lymphoma 

-anaplasticus
-immunoblastos
-pleom orph

-Lymphomatoid papulosis
2. Agresszív:

-Sézary-szindróma
-  CD30-negatív nagy T-sejtes kután lymphoma 

-immunoblastos
-  pleomorph

3. Provizórikus:
-  Granulomatosus laza bőr
-  Pleomorph kis/közepes sejtes CTCL
-  Szubkután panniculitis-szerű T-sejtes lymphoma

Primer kután B-sejtes lymphomák
1. Indolens:

-  Folliculus centrum sejtes lymphoma
-  Immunocytoma/marginalis zóna B-sejtes lymphoma

2. Intermeider:
-  Lábszár nagy B-sejtes lymphomája

3. Provizórikus:
-  Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma
-  Plasmocytoma

EORTC=European Organization for Research and Treatment of 
Cancer; CTCL=Kután T-sejtes Lymphoma

fo lyás m ég n e m  jó l  m eghatá rozo tt. A  B-sejtes ly m p h o m á k  
in te rm e d ie r c sop o rtjá ba  az in d o le n s  fo rm á k n á l rosszabb 
prognózisú lábszá ri loka lizác ió jú  nagy B-sejtes lym phom a 
k e rü lt, a T -se jtes ly m p h o m á k  agresszív cso p o rtjá n a k  e l
nevezése ö n m a g á é rt beszél. A  haza i szak irod a lo m ba n  
G y u la i  é s  m u n k a tá r s a i  is m e rte tté k  e lőszö r a k u tá n  T -se j
tes ly m p h o m á k  EO RTC beosztását (5).

Bár az 1997-ben lé tre h o zo tt és 1999-ben közzé te tt ú j 
W H O  k la s s z if ik á c ió  (6) m á r nem  ta lá lta  szükségesnek a 
noda lis  és e x tra n o d a lis  n o n -H o d g k in - ly m p h o m á k  e lk ü 
lönítését, és íg y  a k u tá n  ly m p h o m á k  k ü lö n  tárgya lását, 
m égis úg y  h isszü k , hogy  az EO RTC beosztás k l in ik a i 
hasznosítha tóságát figye lem bevéve m eg é rd em li a széle
sebb k ö rű  m eg ism erést. A  köve tkezőkb en  rö v id  á tte k in 
tést adunk  az egyes k ó rk é p e k rő l és azok kezelési le he tő 
ségeiről.

Kután T-sejtes lymphomák
A  k u tá n  ly m p h o m á k  65% -a T -se jt eredetű. A z  in c id e n c ia  
évente 0 ,5 -1 /100  000 lakos, a fé r f i- n ő  a rá ny  2:1, leggyak
rabban az 5 -6 . év tizedben ész le ljük . A  k l in ik a i kép  na 
gyon  v a riá b ilis , néha  m egtévesztő, a p o n tos  d iag nóz is t a 
h isz to ló g ia i, im m u n h is z to k é m ia i és m o le k u lá r is  b io ló g i
a i v izsgá la tok te s z ik  lehetővé. B ár a betegség le fo lyása e l
húzódó, m égis a p rognóz is  á lta lában  kedvező tlenebb , 
m in t  a B-sejtes fo rm á ké .

Indolens CTCL
1. M y c o s is  f u n g o id e s

A leggyakoribb kután T-sejtes lymphoma. Az esetek túlnyomó 
többségében a három  fázissal zajló, klasszikus klinikai képpel 
találkozunk (stadium praemycoticum, stadium infiltrativum, 
stadium tumorosum -  1/a, 1/b ábra), de előfordul az egyből tu
morként induló (mycosis fungoides d’emblée) és az erythro- 
dermás forma is (HaÚopeau-Besnier). A hisztológiai képre nagyon 
jellemző az intraepidermalis Pautrier-féle microabscessus (2. 
ábra) és a papillaris dermis cerebriform magvú sejtekből álló 
lichenoid infiltrációja. A folyamat előrehaladtával a dermalis 
infiltrátum sejtjei számban és méretben is növekszenek, míg az 
epidermotropismus és a reaktív T-sejtek eltűnnek. Elhúzódó 
lefolyású, évek-évtizedek alatt progrediáló betegség, ezért na
gyon fontos a klinikai stádiumtól függő, nem túl agresszív ke
zelés (2. táblázat). Az ötéves túlélés 87%. (A túlélési adatok a 
Holland Kután Lymphoma Munkacsoport adatai [19].)

2 . M y c o s is  f u n g o id e s s z e l  a s s z o c iá l t  f o l l i c u la r i s  m u c in o s is  

A kórképet, mely korábban a mycosis fungoides variánsaként 
volt ismert, az EORTC külön entitásnak vette. Jellemzője a 
folliculusok lymphoid-sejtes infiltrációja és másodlagos mu- 
cinosus degenerációja, az epidermotropismus hiánya. Ennek 
megfelelően a klinikai kép follicularis elrendeződésű papu- 
lákból, plakkokból és tumorokból, a hajas fejbőrön alopeciából 
áll (3. ábra). A PUVA-kezelés -  mely egyébként nagyon jó terá
piás effektussal használható a mycosis fungoides esetében -  itt 
a follicularis lokalizáció miatt nem hatékony, a választandó ke
zelés a teljestest-elektronbesugárzás. Az ötéves túlélés 70%.

3 . P a g e to id  r e t ic u lo s i s

A mycosis fungoides lokalizált variánsa, mely klinikailag az 
alsó végtagon elhelyezkedő, szoliter psoriasiform plakk formá
jában jelentkezik. Hisztológiailag acanthosis és az intraepi- 
dermalisan elhelyezkedő nagy atípusos pagetoid sejtek jellem
zik. Kiváló prognózisú betegség, az irodalom halálesetet még 
nem közölt. Kezelésében az irradiáció vagy excízió javasolt.
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1/a ábra: Mycosis fungoides: infiltrált, plakkos stádium 
1/b ábra: Mycosis fungoides: tumoros stádium

2. táblázat: A mycosis fungoides kezelése

Stadium praemycoticum, infiltrativum:
- Lokális szteroid
- Lokális mustárnitrogén, BCNU
- PUVA
- Rtg-irradiáció
- Teljestest-elektronbesugárzás

Stadium tumorosum, nyirokcsomó-, belszervi érintettség:
-  RePUVA
- IFNa
-  IFNct+PUVA
- IFNa+retinoid
-  Monokemoterápia (Methotrexat, Chlorambucil, 

Etoposid)
- Polikemoterápia (Knospe-séma , CHOP, COP, 

COPBLAM)
korai plakkos stádiumig, kiegészítő kezelésként 
Magyarországon nincs forgalomban 
Chlorambucil+Prednisolon 

PUVA = Psoralen+Ultraibolya A;
BCNU = Carmustin;
RePUVA = Retinoid + Psoralen + Ultraibolya A;
IFNa = Interferon-alfa;
CHOP = Cyclophosphamid + Adriamycin + Vincristin + Prednisolon; 
COP = Cyclophosphamid + Vincristin + Prednisolon;
COPBLAM = Cyclophosphamid + Vincristin + Prednisolon + Bleomycin 
+ Adriamycin + Procarbazin

2. ábra: Mycosis fungoides: Pautrier-féle microabscessus
3. ábra: Mycosis fungoidesszel asszociált folliculáris mucinosis 
a hajas fejbőrön
4. ábra: Lymphomatoid papulosis

4. CD30-pozitív nagy T-sejtes kután lymphoma 
Klinikailag szoliter vagy lokalizált nodulusok, tumorok jellemzik, 
az exulceratio nem ritka. Hisztológiailag diffúz, nem epider- 
motropicus infiltrátumot látunk, anaplasticus, pleomorph vagy 
immunoblast sejtekkel, melyek több mint 75%-a CD30 anti
gént expresszál (13). Lefolyása kedvező, az ötéves túlélés 90% 
és az esetek kb. 25%-ában spontán regresszióra számíthatunk 
(18). Előfordulhat regionális nyirokcsomó-érintettség, de ez 
nem jár szükségszerűen a prognózis romlásával. Szoliter laesiók 
irradiációja, generalizált esetekben vagy extrakután disszemi- 
nációnál polikemoterápia javasolt.

5. Lymphomatoid papulosis
Papulosus, papulonecroticus vagy nodularis laesiók formájá
ban jelentkező, elhúzódó, benignus lefolyású betegség, spontán 
regressziós hajlammal (4. ábra). Hisztológiai jellemzői nagyon 
változatosak, mely részben az excízióra került bőrtünet korától 
is függ. Az A-típus jellemzője az epidermotropismust nem mu
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tató infiltratum gyulladásos és többmagvú sejtekkel. A B-típus 
a mycosis fungoides képére emlékeztet, kifejezett epidermo- 
tropismust mutató cerebriform magvú sejtekkel. A C-típus a 
CD30-pozitív nagy T-sejtes lymphomához hasonlít, az infil- 
trátumot nagy CD30-pozitív sejtek alkotják, kevés gyulladásos 
sejttel. A lymphomatoid papulosist az esetek 10-20%-ában más 
kután lymphoma előzi meg vagy követi, elsősorban mycosis 
fungoides, CD30-pozitív nagy T-sejtes lymphoma, vagy Hodgkin- 
kór. Kezelésében a PUVA, a lokális kemoterápia és az alacsony 
dózisú methotrexat ajánlott. Bár recidívával lehet számolni, 
mégis jó prognózisú kórkép, az ötéves túlélés 100%.

Agresszív CTCL
1. Sézary-szindróma
A mycosis fungoides után a második leggyakrabban előforduló 
kután T-sejtes lymphoma, melynek jellegzetes klinikai triásza a 
viszkető erythroderma (5. ábra), a lymphadenomegalia és a ke
ringő cerebriform magvú Sézary-sejtek jelenléte. Az EORTC 
ajánlása szerint további kritériumként kell venni a klonális 
T-sejt-populáció kimutathatóságát és a felszaporodott CD4- 
pozitív T-sejtek okozta emelkedett CD4:CD8 arányt (> 10) a 
periférián. Hisztológiailag a mycosis fungoidesre emlékeztető 
monoton lymphoid infiltrátum jellemzi, az epidermotropis- 
mus hiányozhat. Az érintett nyirokcsomókban a normál szer
kezet helyét a Sézary-sejtek tömeges jelenléte foglalja el. A 
prognózis kedveződen, az ötéves túlélés csak 11%. Választandó 
kezelés az extrakorporális fotoferézis (Magyarországon nem 
elérhető) és a kemoterápia.

2. CD30-negatív vagy T-sejtes kután lymphoma 
Klinikailag szoliter vagy generalizált plakkok, nodulusok, tu
morok formájában jelentkezik és jóval kedvezőtlenebb lefolyá
sú, mint az ugyanilyen, de CD30-at expresszáló forma. Hiszto- 
lógiai képére a nodularis vagy diffúz infiltrátum jellemző közepes-, 
nagy pleomorph T-sejtekkel, immunoblastokkal és angiocent- 
ricitással, az epidermotropismus hiányozhat. Az infiltráló sej
tek legalább 30%-át nagy CD30-negatív sejtek alkotják, ezek 
arányától függ a prognózis is. Az ötéves túlélés csak 15%. A 
rossz prognózis miatt polikemoterápia javasolt, de a szoliter 
laesiók irradiációja megkísérelhető.

Provizórikus CTCL
1. Granulomatosus laza bőr
Elsősorban férfiakon előforduló, a hajlatokban, főleg az axillák 
és genitáliák területén laza, csüngő bőr képében megjelenő, ritka 
betegség. Granulomatosus dermális infiltráció jellemzi, atípusos 
cerebriform magvú T-sejtekkel, macrophagokkal, többmagvú 
óriássejtekkel és az elasztikus rostok destrukciójával. Az esetek 
kb. egyharmadában Hodgkin-kór alakul ki, de leírták a beteg
séget mycosis fungoidesszel társulva is. A prognózis kedvező, 
kezelésében az irradiáció és az excízió javasolt.

2. Pleomorph kis/közepes sejtes kután T-sejtes lymphoma
Szoliter vagy multiplex lividvörös nodulusok, tumorok formá
jában fordul elő, a mycosis fungoidesre jellemző infiltrált plakkok 
nélkül. Hisztológiailag a dermisben kis/közepes pleomorph T-sej
tek diffúz vagy nodularis infiltrációját látjuk a subcutisba törő 
tendenciával, a nagy pleomorph sejtek aránya 30% alatt van. 
Szoliter laesiók irradiációja, generalizált tünetek esetén cyclo- 
phosphamid vagy interferon adása javasolt. Az ötéves túlélés 62%.

3. Szubkután panniculitis-szerű T-sejtes lymphoma
Újonnan felismert, citotoxikus fenotípusú agresszív lymphoma. 
Szubkután elhelyezkedésű nodulusok, plakkok jellemzik, első
sorban az alsó végtagon és a törzsön. Az általános tünetek - 
mint a fogyás, láz és gyengeség, a haemophagocyta-szindróma 
részjelenségei és a kedvezőtlen prognózisra utalnak. A szubku- 
tiszban elhelyezkedő infiltrátum a zsírlobulusokra lokalizált, 
változó méretű pleomorph T-sejtek és macrophagok alkotják, 
jellemző a tumorsejtek nekrózisa, a karyorrhexis, és az eryth- 
rophagocytosis. A polikemoterápia ellenére is kedvezőtlen le
folyást mutató betegség.

A kután T-sejtes lymphomák kezelésében nincs egy
ségesen elfogadott protokoll, de az alapelv a folyamat ki- 
terjedtségétől, a stádiumtól és a beteg általános állapotától 
függő, kevésbé agresszív terápia. A csak bőrre lokalizált 
folyamat esetén elegendő a csak bőrre irányuló kezelés 
(lokális szteroid-, lokális mustárnitrogén- vagy BCNU-, 
PUVA-kezelés, irradiáció, teljestest-elektronbesugárzás). 
Előrehaladottabb esetekben vagy agresszívebb kórfor
máknál kiegészítésként biológiai válaszmódosító szere-
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két (extrakorporális fotoferézis, retinoidok, interferon) 
használunk, általában nem önmagában, hanem kombináci
ós kezelésként (RePUVA, IFNa+PUVA, IFNa+retinoid). 
Nyirokcsomó-, vagy belszervi érintettség esetén és a ked
vezőtlen prognózisú esetekben kemoterápia bevezetése 
szükséges, de ilyenkor is a kevésbé agresszív protokollok 
javasoltak (methotrexat, chlorambucil, CHOP, COP). A ke
moterápia is kombinálható interferonnal, illetve retinoiddal.

Kután B-sejtes lymphomák
A kután lymphomák kb. 25%-a B-sejtes. A kórképek többsége 
klinikailag nagyon hasonló, általában szoliter vagy multiplex 
lividvörös papulák, nodulusok, tumorok képét látjuk. A keze
lés ellenére gyakoriak a relapszusok, de ezek megegyeznek a 
primer folyamattal és nem befolyásolják kedvezőtlenül a túl
élést. A lefolyás általában kedvezőbb, mint a T-sejtes formáké, 
az extrakután disszemináció is ritka.

Indolens CBCL
1. Folliculus centrumsejtes lymphoma
A centrum germinativumból kiinduló B-sejtes lymphoma, cent- 
roblastok és centrocyták alkotják. Kedvezőbb prognózisú, mint 
a nodalis forma, bár az esetek felében recidívával kell számol
nunk. Klinikailag szoliter vagy multiplex lividvörös papulák, 
plakkok, tumorok formájában fordul elő a fejen, a nyakon és a 
törzsön (6. ábra). Szövettanában az epidermisz megkímélt, a 
dermiszben diffúz vagy nodularis lymphoid infiltrációt látunk. 
Kezelés nélkül a folyamat lassan progrediál, de az extrakután 
disszemináció ritka (8). Az ötéves túlélés 97%. A szoliter laesiók 
excíziója, irradiációja, multifokális tünetek esetén polike- 
moterápia javasolt.

2. Immunocytoma/marginális zóna B-sejtes lymphoma
A módosított Kiel-i klasszifikáció immunocytomaként, a REAL 
beosztás extranodalis marginális zóna B-sejtes lymphomaként 
említi. A szoliter vagy multiplex kután-szubkután tumorok fő
leg a végtagokon helyezkednek el. Hisztológiai képére a diffúz 
vagy nodularis, kis lymphocytákból, lymphoplasmocytoid sej
tekből és plazmasejtekből álló infiltrátum és a monoklonális 
immunglobulin-termelés jellemző (2). A kórkép az esetek kb. 
75%-ában Borrelia burgdorferi-infekcióval asszociált, így ke
zelésében az irradiáció mellett az antibiotikum-kezelés is siker
rel alkalmazható. A prognózis kiváló, az ötéves túlélés 100%.

Intermedier CBCL
1. Lábszár nagy B-sejtes lymphomája
Elsősorban idősebb nőbetegek lábszárán fordul elő lividvörös 
nodulusok, tumorok formájában, egyik vagy mindkét oldalon 
(7. ábra). Hisztológiailag diffúz, epidermotropismust nem mutató, 
nagy B-sejtes infiltráció jellemzi változó számú centroblasttal, 
nagy centrocytákkal, immunoblastokkal. Nemcsak lokalizáció
jában különbözik a fejre, ill. törzsre lokalizált folliculus cent
rumsejtes lymphomától, hanem abban is, hogy 100%-ban ki
mutatható a bd-2 expressziója, ennek megfelelően a prognózis 
jóval kedvezőtlenebb. A t(14;18) transzlokáció jelenléte nem 
mutatható ki. Az ötéves túlélés 58%. Kezelésében az irradiáció 
és polikemoterápia javasolt.

Provizórikus CBCL
1. Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma 
A korábban malignus endotheliomatosis néven ismert kórkép 
lividvörös indurált papulák, plakkok, panniculitis-szerű laesiók 
és teleangiectasiák formájában jelentkezik, elsősorban a láb

szárakon és a törzsön (8. ábra). Az esetek túlnyomó többségé
ben a bőrtüneteket központi idegrendszeri tünetek előzik meg 
(látásromlás, átmeneti aphasiás epizódok, gyengeség, hemi- 
paresis, görcsrohamok, progresszív dementia). A folyamat elő
rehaladtával másodlagos belszervi manifesztációk alakulhat
nak ki gyakorlatilag bármely szervben, ezek érintettsége vezet 
halálhoz. Hisztológiai képe nagyon jellemző: a dilatált dermális 
és szubkután erek lumenét nagy B-lymphoblastok proliferá- 
ciója tölti ki (1) (9. ábra). Rossz prognózisú kórforma, az ötéves 
túlélés mindössze 50%, ezért kezelésében polikemoterápia j avasolt.

2. Plasmocytoma
A plasmasejtek klonális proliferációja primeren a bőrben, mye
loma multiplex nélkül (a bőr ún. extramedullaris plasmocyto- 
mája). Extrém ritka, jó prognózisú betegség, halálesetet még 
nem közöltek. Szoliter vagy multiplex lividvörös kután-szub- 
kután nodulusok formájában jelentkezik, szövettanára a diffúz 
vagy nodularis dermális infiltráció jellemző, érett és többmagvú

7. ábra: A lábszár nagy B-sejtes lymphomája
8. ábra: Intravascularis (angiotrop) nagy B-sejtes lymphoma
9. ábra: Intravascularis nagy B-sejtes lymphoma: CD79a 
expressziója
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plasmasejtekkel, monoklonális immunglobulin-termeléssel. 
Választandó kezelés az irradiáció és excízió.

A kután B-sejtes lymphomák kezelésében is a lokali
záció, a kiterjedtség, az extrakután érintettség és az álta
lános állapot által meghatározott terápiás alapelveket 
kell követni. Szoliter laesióknál az excízió és irradiáció 
megfelelő, de sikert lehet elérni intralaesionalis interfe
ron adásával is. Generalizált tünetek, vagy a folyamat 
progressziója esetén PUVA+IFNa, extrakután érin tett
ség és kedvezőtlen prognózis esetén kemoterápia beve
zetése szükséges.

Megbeszélés
A non-Hodgkin-lymphomák klasszifikációja az aktuális 
ismeretek bővülésével párhuzamosan időről időre m eg
újul. Az ismertetett EORTC beosztás sem végleges, m ég
is, mai ismereteink birtokában olyan klinikailag jelentős 
klasszifikáció, mely segíti a klinikust a kórképek pontos 
megítélésében és a megfelelő terápia megválasztásában. 
Felhívja a figyelmet a kután és nodalis lymphomák közti 
különbözőségekre, és ebből adódóan arra a tényre, hogy 
a nodalis formáknál használatos agresszív kemoterápia 
nem növeli meg a túlélést, de a korai és késői mellékhatá
sok a mortalitás növekedéséhez vezetnek.

A diagnosztikus lehetőségek bővülésével, az im m un
hisztokémiai, molekuláris biológiai és genetikai vizsgá
latok elérhetővé válásával egyre közelebb kerülünk a b e
tegség patomechanizmusának megismeréséhez, ezáltal 
újabb és újabb terápiás lehetőségek nyílnak meg. A kután 
T-sejtes lymphomák kezelésében külföldön már elérhető 
a retinoidok közé tartozó bexaroten (Targretin® -  Ligand 
Pharmaceuticals Inc.), a diphteria fúziós toxinok közül a 
denileukin diftitox (Ontak® -  Ligand Pharmaceuticals Inc.), 
illetve klinikofarmakológiai vizsgálatokban zajlik a 
DAB486IL-2 és a DAB389IL-2 fúziós toxin kipróbálása, vala
mint a nagydózisú rekombináns interleukin-2 alkalmazása 
(4,12,16). Korai stádiumú Sézary-szindróma esetében tartós 
remissziót sikerült elérni thymopentin alkalmazásával (4).

A follicularis lymphomák és a relapszusba került nem ag
resszív B-sejtes lymphomák kezelésében már Magyarorszá
gon is elérhető az anti-CD20 monoklonális antitest-terápia, a 
rituximab (MabThera -  F. Hoffinann-La Roche Ltd.), kül
földön Rituxan néven (IDEC Pharmaceuticals), illetve 
vizsgálatok zajlanak a rituximab 131I-gyel és 90Y-nel kon- 
jugált formájával (l31I-tositumomab: Bexxar ; yttrium 
90-ibritumomab tiuxetan: Zevalin® -  IDEC Pharma
ceuticals) (9-11). Vizsgálják a rituximab hatékonyságát az 
agresszívebb kórformák kezelésében, valamint kombinálha
tóságát a hagyományos citosztatikus kezelésekkel (3). Ha
zánkban is törzskönyvezett a_purinanalógok közé tartozó 
fludarabin phosphat (Fludara -  Schering AG), mely nem
csak a krónikus lymphoid leukaemiában, hanem a relap

szusba k e rü lt  fo ll ic u la r is  B-sejtes ly m p h o m á b a n  is a lk a l
m azha tó  k e m o te ra p e u tik u m , akár önm agában, akár 
kom b inác ióban  alkalmazva.
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„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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RITKA KÓRKÉPEK

Meningealis melanocytoma

Vajtai István dr.1, Hódi Zsolt dr.1, Bozóky Béla dr.2 és Varga Zsuzsanna dr.3
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrum, Patológiai Intézet (igazgató: Mikó Tivadar dr.)1
Kliniskt Patologiska Laboratoriet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeá, Svédország (laborvezető: Bozóky Béla dr.)2 
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A szerzők 59 éves férfi craniocervicalis átmenetéből eltá
volított melanocytoma esetét ismertetik. Bár az excízió 
nem lehetett teljes, a páciens a tíz évet meghaladó 
posztoperatív szakban daganatmentesnek bizonyult. A 
daganat szövettanilag a melanocytomák jellegzetes, nem 
infiltrativ növekedésű, kissé angiocentrikusan elrende
zett orsósejtjeiből álló szerkezetét mutatta. Elektronmik
roszkóppal számos daganatsejtben komplex melanosomá- 
kat tartalmazó dendritikus arborizációt láttak. A pigment 
melanosomalis eredete mind hisztokémiai reakciókkal, 
mind pozitív MELAN-Aés HMB-45 immunreaktivitással is 
megerősítést nyert. Meningothelialis differenciálódás je
gyeit ugyanakkor nem észlelték. A laesio MIB-1 proliferációs 
frakciója -  melyet elsődleges és áttéti malignus központi 
idegrendszeri melanomák, továbbá uvealis melanoma 
egyidejű immunhisztokémiai vizsgálata révén belsőleg 
kontrolláltak, illetve összehasonlítottak -  nem haladta 
meg az 1,5%-ot. Eredményeik és az irodalom áttekinté
se, arra utalnak, hogy a meningealis melanocytoma a ve
lőlécből származó naevus-szerű elváltozás, az esetek túl
nyomó többségében minimális-de figyelmen kívül nem 
hagyható -  agresszív képességgel.

Kulcsszavak: melanocytoma, pigmentált meningealis daganat, 
kórjóslat

A központi idegrendszerben előforduló festékes dagana
tok ritkák; túlnyomó többségük a kültakaró vagy vala
mely zsigeri szerv malignus melanomájának áttéte (3, 
19). Ismeretesek azonban a lágyburkokban normálisan 
jelenlévő melanocyták elsődleges proliferativ folyamatai is 
(6). Ezek kisebb hányadát az agy felszínének dysontogen 
eredetű, diffúz melanosisa képviseli (5,21). Nagyobb -  és 
a klinikai gyakorlat számára jelentősebb -  részük viszont 
körülírt, valódi daganat; általában malignus melanoma 
(18).

A rendkívül rossz prognózisú agyi melanomákhoz mor
fológiailag igen hasonló, mégis többnyire kedvező lefo
lyású daganatok létezését elsőként Ray és mtsa figyelte meg 
1940-ben, és azokat pigmentált meningeoma-variánsnak 
vélte (17). Három évtizeddel később, Limas és mtsa iga-

R ö v id tté s e k :  CT = komputertomográfia; GFAP = gliafibrilláris savi fehérje; 
EMA = epithelialis membránantigén; HPF (High-Power Field) = erős 
(400x-os) nagyítású mikroszkópos látótér; MIB-1 = a sejtmag proliferá- 
ció-asszociált Ki-67 antigénjét felismerő ellenanyag; MRI = mágneses re- 
zonanciás képalkotás; HMB-45/MELAN-A = melanosomák glikoprotein 
antigénjeire specifikus ellenanyagok; PCNA (Proliferating Cell Nuclear 
Antigen) = a sejtmag ciklin-dependens kinázaival együttműködő, proli- 
feráció-asszociált antigén

Meningeal melanocytoma. The authors report on a case 
of melanocytoma surgically removed from the cranio
cervical meninges of a 59-year-old man. Although the 
excision had been incomplete, the patient showed a dis
ease-free course extending well over ten years. On histo
logy, the tumor consisted of moderately cellular arrays of 
spindle-shaped melanocytes with a vaguely angiocentric 
whorling tendency, and without evidence of infiltrative 
growth. Electron microscopy identified tumor cells as 
ones bearing dendritic processes with complex melano- 
somes. The latter showed histochemical properties of 
melanosomal melanin, as well as immunoreactivity for the 
melanosome-associated markers HMB-45, and MELAN-A. 
Hallmarks of meningial differentiation were, at the same 
time, absent. The MIB-1 proliferation rate of the lesion, 
as assessed in a simultaneous testing of a panel includ
ing primary and metastatic central nervous system mela
nomas, as well as a uveal melanoma remained inferior to 
1.5 percent. The data presented and a critical review of 
the literature suggest that meningeal melanocytoma is a 
mostly benign nevus-like lesion of neural crest cells with 
a very limited, although not discountable, margin for ag
gressive growth.

Keywords: melanocytoma, pigmented meningeal tumor, prog
nosis

zolta a hasonló tumorok melanocytaer eredetét és bioló
giai rokonságukat a kültakaró naevus jellegű laesióival 
( 11).

A „meningealis melanocytoma”, illetve „meningealis 
kék naevus” néven bevezetett entitás ismerete -  és ritka 
eseteinek tényleges felismerése a klinikopatológiai gya
korlatban -  hozzájárulhat a neuroonkológiai gyógyító 
tevékenységgel kapcsolatos kockázat csökkentéséhez.

Esetbemutatásunkkal az elkülönítő kórisme szempontjai 
mellett a meningealis melanocytoma biológiájával kap
csolatosan szaporodó - s e  hagyományosan „jóindulatú
nak” tartott tum or képét árnyaló -  tapasztalatokat is 
megkíséreljük áttekinteni (2).

Esetismertetés
A bemutatott esetet a beteg hozzátartozói által kezdemé
nyezett szövettani újraértékelés során azonosítottuk. A 
revíziót az eredetileg rosszindulatúnak kórismézett köz
ponti idegrendszeri folyamat és a rendkívül hosszú, pa
naszmentes lefolyás ellentmondásossága, illetve az utó
gondozás tervezése tették indokolttá.

Orvosi Hetilap 2001,142 (8), 399-404. 399



Klinikai adatok
Az első klinikai felvételekor (1989) az 59 éves férfi h irte
len kialakult járászavart és bal oldali végtaggyengeséget 
panaszolt; az izomerő csökkenését később jobb alsó vég
tagjában is észlelte. Fizikális vizsgálattal paretico-ataxiás 
járás, bal felső végtagi túlsúlyú hemiparesis, illetve jobb 
oldali hemihypaesthesia mutatkozott. Élénk bal oldali 
sajátreflexek mellett a patella- és az Achilles-reflexek 
clonisatiója is megfigyelhető volt. A koponya-CT és MRI- 
vizsgálat a gerincvelőnek a foramen magnum síkjától a 
II—III. nyaki csigolyák magasságáig terjedő, kissé változó 
jelintenzitású kiszélesedését tárta fel (a leírás alapjául 
szolgáló képalkotó vizsgálatok óta eltelt több mint tíz év 
miatt, az eredeti felvételekhez nem tudtunk hozzájutni). 
A lumbalis mielográfia során bejuttatott kontrasztanyag 
az első cervicalis intervertebralis rés magasságában el
akadt, és a craniocervicalis átmenet okklúzióját igazolta 
a cysternalis mielográfia is. A képalkotó eljárások egy 
reprezentatív leletét az 1. ábrán bemutatott mieloszcin- 
tigráfia illusztrálja.

A laesiót suboccipitalis craniectomiás feltárással se- 
bészileg távolították el. A műtét során zömében bal olda
li elhelyezkedésű, a felszín felől a myelon mélyébe és 
részben a IV. agykamrába nyomuló sötétbarna idegen 
szövetet találtak. A bal artéria cerebelli posterior inferior 
mentén a daganat csak részlegesen volt hozzáférhető.

Az eredeti kórszövettani diagnózist (melanoma 
malignum) részletes daganatkutatás követte, melynek 
során perifériás elsődleges tum ort nem találtak. Nem 
voltak jelen dysontogen melanocytás elváltozás (neuro- 
kután melanosis) jegyei sem. A beteg 7 ciklus dacar- 
bazin-monoterápiában részesült és 11 évvel a műtét után, 
panaszmentes.

Kórszövettani elváltozások
A  műtéti preparátumból 2 paraffinba ágyazott szövet
minta, továbbá 8 ultrastrukturális vizsgálatra alkalmas 
blokk volt fellelhető a Szegedi Tudományegyetem, Álta

lános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Or
vos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Pathologiai 
Intézetének archívumában. A paraffinblokkokból készített 
4 pm vastagságú metszeteken a következő festési eljárásokat 
és immunhisztokémiai reakciókat végeztük el, vagy is
mételtük meg: haematoxylin-eosin, Masson-Fontana-féle 
argentaffin-reakció, Berlini-kék festés, Schmorl-féle 
methenamin-ezüstimpregnáció, Gömöri-reticulin, Ziehl- 
Neelsen szerinti saválló festés; epithelialis membrán-an
tigén (EMA, monoklonális 1:50), S-100 protein (poliklo- 
nális 1:20 000), HMB-45 (monoklonális 1:100), MELAN-A 
(monoklonális 1:100)  ̂Ki-67 (poliklonális 1:150; valamennyi 
ellenanyag a DAKO Glostrup, Dánia terméke). A Ki-67 
proliferációs marker reaktivitásának összehasonlító vizs
gálata érdekében 5 elsődleges vagy áttéti központi ideg- 
rendszeri malignus melanomát, továbbá egy uvealis me- 
lanomát egyidejűleg azonos módon kezeltünk (1. táblázat). 
A daganatból készült egy-egy natív metszetet 450-490 
nm hullámhosszúságú ultraibolya-fényben is megvizs
gáltunk és a pigment kimutatására szolgáló festési eljárá
sokat hidrogén-peroxidos, valamint kálium-permanga- 
nátos előkezelést követően is megismételtük.

Mikroszkópos vizsgálattal mérsékelt sejtsűrűségű, sto- 
riform vonulatokba, ritkábban erek körüli kezdetleges 
örvényekbe rendeződött tumorszövet mutatkozott. A több
ségében orsó alakú sejtek közé szigetszerűen epitheloid 
alakok vegyültek. A hólyagszerűen világos nucleusok több
ségében magányos kicsiny nucleolus foglalt helyet. A da
ganatsejtek többsége mind a konvencionális FIE-festéssel, 
mind a pigmentreakciókkal amelanoticusnak bizonyult, 
de elszórtan számos, füstszerű granulummal telt melano- 
phorát láttunk. A pigment H20 2- és KMn04-szenzitív fe- 
ketésbarna argentaffin-reakciót és Schmorl-pozitivitást 
mutatott (2. ábra). A Berlini-kék és Ziehl-Neelsen mód
szerek negatív eredményt adtak és nem észleltünk lipo- 
fuscinra jellemző autofluoreszcenciát sem. Némi adven- 
titialis rácsrosthálózatot csupán erek szomszédságában, 
valamint a daganat agyszövettel határos területein lát-

1. ábra: A melanocytoma
mieloszcintigráfiás
ábrázolása
(A) postero-anterior síkban a 
daganat a cisterna magnát 
részben obstruáló, bizonytalan 
körvonalú tériméként 
ábrázolódik a híd és a bal alsó 
kisagy-hídkarok területén. (B) A 
CII-CIII cervicalis
szegmentumoknak megfelelően 
inhomogén
kontrasztanyag-felvétel; 
" mTc-szcintigráfia (részlet)
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1. táblázat: A meningealis melanocytoma és néhány 
rosszindulatú központi idegrendszeri melanoticus daganat 
proliferációs kinetikájának összehasonlítása

Beteg 
neme és 

kora
Daganat
típusa

Loka
lizáció

Magoszlások
/10HPF

MIB-
1

index
(%)

59 éves férfi Meningealis CII-CIII 
melanocytoma

0 <1

70 éves 
férfi

Malingus
melanoma

Bal frontalis 
áttét

7,75
(6-9)

16

5-

Oex

76 éves 
férfi

Malignus
melanoma

Töbszörös
intracranialis
daganatos
áttétek

3,22
(1-5)

10

O
05 60 éves Malignus Lumbalis 6,5 5
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69 éves 
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Malignus
melanoma,
orsósejtes
B-típusú

Jobb bulbus 3,22
(0-7)

6

75 éves 
nő

Malignus
melanoma

Bal frontalis 
áttét

26
(21-33)

30

tunk. A daganatsejtek többsége intenzív S-100-HMB-45- 
és MELAN-A-expressziót mutatott -  különösen ez utób
bi számos, primitíven arborizált dendritikus nyúlványt 
is feltüntetett (3. ábra). Az EMA epitóp nem volt detek
tálható. Oszló alakok sem a paraffinmetszeteken, sem a 
félvékony készítményeken nem voltak jelen és a Ki-67 
proliferációs marker, mely a nucleus egyik sejtciklus
asszociált, nonhiszton proteinjének 1002 aminosav-hosszú- 
ságú szakaszát ismeri fel, a tumorsejtek kevesebb, mint 
2%-át jelölte (3. ábra).

Elektronmikroszkóposán főként dongáit, dendritikus 
sejtek kerültek látótérbe. A nyúlványok terminális kiszé
lesedésében számos, ún. komplex melanosoma képző
dött, míg különböző érettségű praemelanosomák nem

voltak jelen (4. ábra). A fénymikroszkóposan rácsrosthá- 
lózatnak megfelelő területeken a sejtek felszíne részleges 
bazálmembrán hüvellyel rendelkezett, interstitialisan pedig 
szakaszos, ún. long-spacing kollagénrostokat találtunk. 
Neuroszekretoros granulumokat a minták nem  tartal
maztak.

A fénymikroszkópos és ultrastrukturális kép alapján 
meningealis melanocytoma kórisméjét állítottuk fel.

Megbeszélés
Argentaffin pigment jelenléte a központi és perifériás 
idegrendszer számos normális alkotórészében és daganatos 
elváltozásában ismert. Neuromelanin például a dopa- 
minerg neuronok neurotranszmitter-termelésének mel
lékterméke, az ezzel kémiailag rokon lipofuscin pedig 
„öregedési” pigmentként csaknem valamennyi magno- 
celluláris idegsejt perikaryonjában kimutatható. Velőléc 
eredetű melanocyták kis számban a leptomeninx alkotó
részeként vannak jelen (6). A tumoros elváltozások kö
zül a melanoticus medulloblastoma, a pigmentált plexus 
chorioideus papilloma és a melanoticus schwannoma 
közismertek (4, 23, 25). Kivételesen pigmentált astro- 
cytomák, centrális neurocytoma, továbbá agyi lokalizá- 
ciójú melanoticus progonoma is előfordul (13, 20, 24).

Lényeges a pigment neuromelanin/lipofuscin vagy me- 
lanosomalis eredetének elkülönítése, melynek technikai 
részleteit korábbi munkáinkban részleteztük (23, 24). 
Prognosztikus -  s így a klinikai gyakorlat számára jelen
tőséggel bíró -  melanosomalis pigmentáltságú neoplasz- 
tikus elváltozások a pigmentált schwannoma (illetve ennek 
az ún. Carney-komplexum részét képező psammomato- 
sus variánsa), valamint a leptomeningealis melanocyták 
proliferativ folyamatai. Utóbbiak gyakran dysontogen, a 
kültakarót és a lágyburkokat egyaránt érintő, neuroku- 
tán melanosis formájában jelentkeznek (1, 5, 19, 21, 25). 
Mindezek intracranialis komponenséből, mind a leptome
ningealis melanocyták feltehetőleg spontán transzfor-

2. ábra: A meningealis 
melanocytoma szövettani 
megjelenése
(A) Felszínesen meningothelialis 
meningeomára emlékeztető 
orsó- és epitheloid sejtek, jól 
kivehető némi -  szintén 
meningeomát idéző -  
angiocentrikus örvényképző 
hajlam is. A magstruktúra 
azonban nem felel meg 
meningeomának és 
psammoma-testek sincsenek 
jelen; H-E, eredeti
nagyítás: x400.
(B) Argentaffin melaninrögök 
néhány melanophorában, 
ritkábban melanocytoma sejtek 
nyúlványaiban;
Masson-Fontana, eredeti 
nagyítás: x400.
(C) Az intercelluláris 
rácsrosthálózat hiánya lényeges 
differenciáldiagnosztikai elem 
pigmentált schwannomával 
szemben, Gömöri-féle reticulin, 
eredeti nagyítás: x400
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3. ábra: A meningealis 
melanocytoma 
immunfenotipusa 
A daganatsejtek dendritikus 
nyúlványszerkezete különösen 
jól vizualizálható
(A) HMB-45 és
(B) MELAN-A ellenanyagokkal, 
eredeti nagyítás: X400.
(C) AMIB-1 proliferációs frakció 
százalékosan nem kifejezhetően 
alacsony: nyílhegyek, eredeti 
nagyítás: x400

4. ábra: A meningealis
melanocytoma
ultrastruktúrája
(A) Jellegzetes az epitheloid és 
fusiform-dendritikus sejtek 
keveredése, és a viszonylag 
szegényesen fejlett 
citoplazmatikus organellumok; 
eredeti nagyítás: x870.
(B) Utóbbiak között 
praemelanosomákat nem, 
ellenben számos, ún. komplex 
melanosomát találtunk 
(nyílhegyek). A nyilak 
dendritikus nyúlványokra 
mutatnak:
eredeti nagyítás: X1950

mációjából körülírt valódi daganatok keletkezhetnek. E 
túlnyomó többségükben malignus melanomák kórjósla
ta igen kedvezőtlen: Brat és mtsai jelenleg legátfogóbbnak 
tartható anyagában 13 elsődleges központi idegrendszeri 
melanomából 8 recidivált a sebészi eltávolítást követően; 
négy páciens belehalt betegségébe, további 4 disszemi- 
nált daganatos áttétekkel él (2). Az ezt megelőző kortárs 
szakirodalom hasonló adatokkal szolgál: Prabhu és mtsai 
gyűjtésükben átlagosan 5 hónapos túlélést találtak sebé
szi eltávolítást vagy megkisebbítést követően (8, 16). Fi
gyelemreméltó, hogy összefoglalásukban a nem teljesen 
eltávolítható spinalis melanomaként osztályozott daga
natok valamivel kedvezőbb kórlefolyást mutattak. A köz

lemény fogyatékossága, hogy a rosszindulatúság kritéri
umait szövettanilag nem definiálja pontosan: a laesio 
proliferációs aktivitását szemléltető PCNA immunhiszto
kémiai preparátumon például a daganatsejtek legfeljebb 
2-3%-a mutat jelölődést (16).

Ray és mtsa 1940-ben, elsőként hívta fel a figyelmet a 
malignus melanomákkal csaknem azonos szövettani meg
jelenésű daganatokra, melyek -  az akkori, szükségszerű
en kezdetlegesebb sebészi megoldást követően is -  szo
katlanul kedvező klinikai lefolyást mutattak (17). A hasonló 
laesiókat e szerzők pigmentált meningeoma-variánsnak 
tekintették. Elektronmikroszkópos megfigyelésekre tá
maszkodva, 1973-ban Limas és mtsa elsőként bizonyítot
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ta az ilyen daganatok melanocytaer eredetét és rokonságu
kat a bőr ún. celluláris kék naevusaival és a „meningealis 
melanocytoma” elnevezést javasolta (11). Az irodalom
ban ezt követően a „celluláris kék naevus” megjelölés is 
meghonosodott (9). Leírásukhoz hasonlóan, bemutatott 
esetünkben is megfigyeltünk komplex melanosomákat 
tartalmazó dendritikus melanocytákat, másrészt a menin- 
geomákra jellemző interdigitáló sejtkapcsoló struktúrák 
hiányát. A pigment melanosomalis eredetét pozitív HMB-45 
és MELAN-A reakcióval, a pigmentált sejtek nem menin- 
gothelialis természetét pedig az epithelialis membránan- 
tigén-expresszió hiányával támasztottuk alá immunhiszto- 
kémiailag.

A meningealis melanocytoma elkülönítő kórisméjé
nek két alapvető szempontja a hisztogenezis és a kórjóslat 
tisztázása. A melanocytoma daganatsejtjei velőléc erede
tűek, s így számos rokon vonást mutatnak a ritka pigmentált 
schwannomákkal. Mandybur például, ideghüvely erede
tűnek tartja a lágyburkok valamennyi melanoticus dagana
tát (12). A kórszövettani differenciáldiagnózis a tumorsejte
ket individuálisan behüvelyező bazális membrán 
hiányán -  melyet bemutatott esetünk is példáz -  alapul. 
A meningothelialis eredet ellen szól a meningealis me- 
lanocytomák immunfenotípusa és ultrastruktúrája -  jól
lehet a konvexitás lágyburkai szintén velőléc eredetűek 
(14). Lesoin és mtsai meningealis hisztogenezisre utaló 
ultrastrukturális megfigyelésekről számoltak be (10). Ér
dekes, hogy Russell és mtsa 1989-ben megjelent kézi
könyve szintén számon tartja ezt az entitást -  bár példákkal 
nem dokumentálja (19). Kepes is feltételezi a daganatosán át
alakult arachnoidealis sejtek melanintermelő képességét (7).

A meningealis melanocytomák preoperatív felismeré
sében némi támpontot nyújthat e laesiók gyakoribb spinalis 
és hátsó koponyaárki előfordulása (2). Ellentétben a me- 
ningeomákkal, a meningealis melanocytoma mind nő
ket, mind férfiakat azonos arányban érint. A spinalis 
schwannommáktól -  különösen azoknak a közelmúlt
ban ismertté vált agresszívebb pigmentált variánsától -  
lényeges e daganatok elkülönítése (25).

A radiológiai azonosításban a komputertomográfia 
nem tesz lehetővé specifikus diagnózist, hiszen a me
lanocytomák mind natív, mind kontrasztdúsított CT- 
felvételen a meningeomákkal messzemenően azonos ké
pet nyújtanak (1, 16, 22). A preoperatív MRI kórisme le
hetősége a melanin paramagnetikus tulajdonságai okozta 
viszonylagos relaxációs idő csökkenésen alapul: a homo
gén magas Tj-súlyozott, illetve alacsony T2-súlyozott jel
intenzitás kombinációját Uematsu és mtsai patognomi- 
kusnak tartják (22). A szintén melanintartalmú malignus 
melanomától való elkülönítést az utóbbiban szokványos 
regresszív jelenségek -  általában vérzések -  okozta inho
mogenitás segíti (27).

A kórjóslat vonatkozásában a korábbi irodalmi ada
tok ellentmondásosak: Limas és mtsa sebészileg nem kezelt 
betege esetében legalább hatéves túlélés valószínűsíthető; 
Prabhu és mtsai közlésében 35 éves posztoperatív lefo
lyás is előfordul; Lach és mtsai radikális eltávolítást kö
vetően hároméves utánkövetéssel nem találtak recidívára 
utaló jelet. Bemutatott esetünkben nem teljes daganatel
távolítást követően, több mint tízéves panaszmentes túl
élésről van szó. Ugyanakkor Portugal és mtsai és Winston 
és mtsai meningealis melanocytoma sebészi kezelést kö
vető disszeminációjáról számolnak be (15, 26). Ismét

más, nagyobb retrospektív anyagra hivatkozó források 
szerint a meningealis melanocytomák akár 71%-a is reci- 
diválhat lokálisan (16). A hisztomorfológiai prognoszti
kus markerek tekintetében Brat és mtsai adatait tartjuk 
mérvadónak: a sebészi eltávolítás radikalitásától, illetve 
a posztoperatív adjuváns terápiától csaknem függetlenül 
az 1-2%-os MIB-1 proliferációs aktivitást meg nem hala
dó melanocytomák egyike sem recidivált a 6-tól 153 hó
napig tartó utánkövetés során (2). Esetünkben a MIB-1 
jelölődési index szintén nem haladta meg a 2%-ot. Az el
sődleges és áttéti melanomák ezzel szemben 10-30%-os 
nukleáris pozitivitást mutattak (1. táblázat). A rosszin
dulatúság szokványos citomorfológiai ismérvei mellett a 
mikroszkóposán kimutatható mitotikus tevékenység és 
a daganatsejtek proliferációs kinetikája immunhiszto
kémiai mérésének jelentőségére utal az a tény, hogy Brat 
és mtsai az utóbbi alapján 3, ún. „intermedier grade”-ű 
laesiót is elkülönítettek anyagukban. Utóbbiak részben 
invazív növekedést is mutattak, de közülük csupán egy 
recidivált a 17 hónapos utánkövetés során (2). Lehetséges, 
hogy kontrollsorozatunk 3. esete hosszabb utánkövetés 
birtokában is valójában ilyen daganatnak bizonyul (1. 
táblázat).
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HORUS

Élet, rontások és gyógyítás a Kalevalában

Hogyan eszmél, érez, reagál a civilizáció előtti ember, aki 
még a természeti lét szintjén küzd a megmaradásáért, éli 
meg vágyait, örömeit és szenvedéseit? Erről az izgalmas 
kérdéskörről egyebek között a világirodalom mélyréte
geiből is tájékozódhatunk. Innen származik a finnek cso
dálatos népköltészeti alkotása, a Kalevala is.

Ezt a jórészt a 10. század körül keletkezett anyagot az 
1830-as években Elias Lönnrot (1802-1882) finn orvos 
gyűjtötte vidéki kutató útjain. A dalokat ő rendezte egy
ségbe, azokat végleges formában 1849-ben adta ki. Az el
térő jellegű részekből és szerteágazó cselekményekből 
egyesített történet két szembenálló csoport közeledésé
ből és összeütközéséből áll, két pólus erőterében játszó
dik le.

Adva van egyfelől az északi Lappföld, Pohjala tehetős 
familiáris tanyai közössége, a gőgös zárt klán, élén a fé
lelmetes, mágikus képességű Louhi asszonnyal. Gazdag
ságának kincsei közé tartoznak szép eladó leányai is, 
akiknek megszerzésére sokan áhítoznak.

A kérők sorában találjuk a kiemelkedő tehetségű, ide
genből jött Vejnemöjnent, Ilmarinent és Lemminkejnent, 
akik a történet másik pólusát képviselik. Az ő aktivitásuk 
tartja állandó mozgásban az eseményeket. A vezéregyé
niség, Vejnemöjnen a természeti erők, a szél és a tenger ná
szából született. Kezdetben magának akarta az északi szüzet. 
Miután azonban belátta, hogy ez számára elérhetetlen, 
azon fáradozott, hogy testvérének, a daliás Ilmarinennek, a 
különleges képességű mesterembernek sikerüljön ez a 
vállalkozás.

így is alakultak a dolgok. Ilmarinen teljesítette a ke- 
vély Louhi asszony által kitűzött legnehezebb feltételt, el
készítette számára a szampót, a csodás gépezetet, ami a 
tartós anyagi jólétet képes fenntartani. De a leányszerzés 
nem ment könnyen, mert a menyasszonyjelölt még évekig 
váratta beleegyezésével a kérőt. Később azonban meg
gondolta magát és akkor már ő segítette hozzá Ilmarinent, 
hogy az újabb nehéz próbatételeket teljesíthesse.

A kiküzdött egyesülést pompás lakodalommal ünne
pelték meg, melynek köszöntője éppen a legfőbb vesztes, 
Vejnemöjnen lett.

A két csoport idillikus összetartozása azonban rövid 
életű volt. Ilmarinen fiatal felesége sértő gőggel bánt 
Kullervojnen pásztorral és súlyosan megalázta a heves 
indulatú, sebzett lelkű fiatalembert. Az ő bosszúja nem 
maradt el, a gazdaasszony életével fizetett tettéért. A magára 
maradt, kétségbeesett férj ezután felesége húgát kérte 
meg. Gorombán elutasították, mire ő elrabolta a leányt. 
Mégsem érte el célját, mert a kis sógornő még az úton el
menekült tőle.

A pohjolaiakkal való kapcsolat más okból is tönkre
ment. Lemminkejnen, a harmadik kérő, nem viselvén el 
vereségét, hívatlanul megjelent a menyegző végén, bele
kötött a háziakba, párviadalban megölte a családfőt, majd 
nagy nehezen elmenekült az üldözők elől. Az ő bosszúju
kat Lemminkejnen szerencsétlen családja szenvedte el, 
otthonukat feldúlták.

A teljes szakítás után Vejnemöjnen javaslatára a ké
rők és kíséretük felkerekedtek, hogy visszaszerezzék a 
csodatevő szampót. Vállalkozásuk majdnem sikerrel járt. 
A rejtekhelyből kiemelt masinát hajóra rakták, miközben 
Vejnemöjnen zenéje elaltatta a pohjoliakat. Ám 
Lemminkejnen könnyelmű hangoskodása nyom án azok 
magukhoz tértek és utánuk eredtek. Harc és vihar tom
bolt a tengeren. Mindkét fél bevetette ügyességét, varázs
képességét. Teljes győzelmet egyikük sem aratott és a 
szampó is a vízbe hullt, alkatrészei szétszóródtak. Egé
szében soha többé nem állt össze, kimentett darabjai 
azonban jótéteményt árasztottak azokra, akik ilyenhez 
hozzájuthattak.

A Kalevala története ezután tágabb dimenziókban ha
ladt tovább. A csoportok ellenségeskedése a végletekig 
fokozódott. Louhi asszony, a bűvös rontások mestere, 
rengeteg bajt zúdított a Kalevala lakóira, akik a megsem
misüléstől a mitikus hősökké magasodott Vejnemöjnen 
és Ilmarinen küzdelmének és varázserejének köszönhe
tően menekültek meg. Az eseménysort Louhi asszony 
végső veresége zárta le. Azután letelik a pogány hősök 
ideje is. Az új világ, az új eszmeiség a kereszténység győ
zelmével érkezett el a finn nemzet történelmében.

A Kalevala elsőként alapanyagával, nyelvezetével vált 
ki izgalmas meglepetést. A költőiség itt nem kimódolt 
esztétikai teljesítmény, hanem a gondolatok és érzések 
szerves egységéből fakadó spontán megnyilvánulás. Az 
ember és a természet közvetlen kapcsolatának primer él
ményében részesülhetünk, amely az idők folyamán meg
fakult. E nyelvezet bűvöletében képessé válunk a világ 
paradicsomi érzékelésére, az anyagok, a formák, az ízek 
és illatok friss hatásának befogadására. Ugyanakkor fo
gékonnyá válunk a dolgok tágabb jelentéskörének, jel
képének átélésére is.

E költői gazdagság érzékeltetésére az események le
írásának sokaságából válogathatunk. Vegyük például a 
finnek egyik hagyományos foglalatosságát, a szauná
zást.

Ilmarinen, a kovács leánykérőre készülődön, megkéri 
kishúgát a fürdő elkészítésére. A leányka, akinek a bátyja 
ennek fejében díszes ékszereket ígér, hozzálát a munká
hoz. Felfűti a fürdőt:
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„szél tördelte száraz ággal, villám vágta 
faforgáccsal.
Zúgóból merít köveket forró gőz fakasztásához. 
Vizet visz a friss forrásból, csergedező 
csermelyekből.
Virgácsot vág a berekben, nyírvesszőt nyes a 
ligetben,
fonnyasztja finom virgácsát forró kő fehér 
gőzében.
Tej színű lágy lúgot kever, füvekből főz 
szappanlevet,
férfi miben fejét mossa, csupasz testét csutakolja.” 

Majd miután felveszi gyolcsingét és az alkalomhoz illő 
egyéb ruhadarabjait, a „pejszín csillagos csikóját” szánba 
fogva, elindul a sorsdöntő kalandos útra.

A szokványos esemény kóstolgató, díszített előadása 
érzékelteti, hogy nem csupán a történés a lényeges. A 
hozzákötődő motiváltság, az érzések erőteljes kim ondá
sának örömében osztozhatunk a Kalevala olvasásakor. 
Képzeletünk mozgásba lendül, bármely epizódban m e
rüljünk is el. Különös mérnöki munka tanúi lehetünk, 
amikor Vejnemöjnen első hangszerét, a kantelét egy ha
talmas tengeri csuka maradványából megalkotja. A le
írásból az elkészítés technológiáját nemigen érthetjük 
meg. Azt azonban átélhetjük, micsoda hatással szólalt 
meg a szerszám a mester keze alatt, miként gazdagodott 
a világ a felfedezett hangszeres zene új szépségével: 

„Öröm ömlött a hárfából, szép szó szárnyalt a 
szerszámból,
gyöngyözött gyönyörű hangja, derűs dala zúgott, 
zengett.
Csuka fogán nóta csendült, hal csontjáról hang 
hullámzott,
lószőr hurok lágyan zsongtak, sörényszálak szépen 
szóltak.
Muzsikált vén Vejnemöjnen. Nem volt bizony a 
vadonban
föld színén futkosó állat, fáról fára ugráló vad, 
ki nem jött el, hogy hallgassa, csengő énekét 
csodálja!”...
„Nem fickándozott folyóban, nem  élt tengerben 
sem tóban
hat uszonnyal úszó állat, halnak bár a híresebbje, 
ki nem siklott, nem sietett hallgatni a hárfa 
hangját.”

E hangokból új, gyengédebb érzések keletkeztek m in
den élőlényben:

„Nem akadt egyetlen ember, sem híres hős, sem 
vén vitéz,
férfiember, férjes asszony, fodros fürtű kis 
hajadon,
kinek könnye ne csordulna, lelke már el ne 
lágyulna.”...
„Magának vén Vejnőnek is könny csordul ki két 
szeméből,
Könnye perdül, cseppje csordul, szép szemének 
árja indul:
kerek könnycsepp, mint a málna, kövér mint kácsa 
tojása,
borsószem lehetne bátran, fecskefejjel is felérne.” 

Rejtélyes képességek működnek a dolgok alkotásában. 
Igaz, olykor kudarcok is bekövetkeznek. Vejnemöjnen 
egy csónak elkészítésekor göcsörtös fába vágja a fejszé

jét, mire annak éle kifordul és tulajdon térdét hasítja fel. 
Bőven ömlik a vér, a dalnok végveszélybe kerül, ha nem 
sikerül megállítani a vérzést. De ez csak úgy lehetséges, 
ha kimondják a megfelelő varázsigét, aminek a lényege a 
vas eredetének megfejtése. Vejnemöjnen arra kénysze
rül, hogy sietősen megtalálja azt a tudós embert, aki ezt a 
titkot elárulná neki. Nagy szerencséjére rátalált egy öreg 
emberre, aki elmormogja a vas születésének, majd elva- 
dulásának hosszú és bonyolult történetét. Erre aztán eláll 
a vér ömlése. Ezt követi a seb ellátása a megfelelő gyógy
írral, ami a tölgy, a nyárfa és többféle gyógyfű főzetéből 
készül.

Ebben a világban a gyakorlati teendőkön kívül a meg
felelő ráéneklés nélkülözhetetlen az akadályok és nehéz
ségek leküzdéséhez. Érthető, hogy a mindent tudni vágyó 
Vejnemöjnen felkeresi a legősibb titkokat tudó Vipunent, 
az óriás varázslót, aki a földbe süppedve időtlen idők óta 
mély álmát alussza.

A dalnok vasrúddal szétfeszíti az óriás száját, behatol 
annak emésztőszerveibe. Ott azután tüzet gyújt és szer
számaival kínozza a szerencsétlent, akit pokoli kínjai 
felébresztenek. Minden ráolvasó tudományát előveszi, hogy 
megszabaduljon ettől az ismeretlen ártástól:

„Pimasz kór pusztulj keblemből, májamból 
menekülj messze,
szegény szívem ne szorongasd, babos vesém ne 
birizgáld;
hátamat ne hasogassad, csípőm csontját ne 
csikarjad!
Hogyha még most sem lódulnál, anyátlan eb nem 
iszkolnál,
kérem kőszáli sas karmát, vérivó madárnak 
markát,
azzal markollak meg mindjárt, tüstént úgy torkon 
ragadlak,
hogy fejed sem fordíthatod, még a szusz is beléd 
szorul!”

Az eredménytelen átkozódások megszűntével, a mély
ből megszólal Vejnemöjnen és közli, hogy csak akkor 
szabadulhat tőle, ha elárulja összes tudományát. A kime
rült, megkínzott óriás mindenre hajlandó a gyógyulásá
ért:

„Tágra tárja dalok tárát, kincsesládáját kinyitja, 
dalolja legjobb dalait, énekli ékes verseit, 
mond mély eredetigéket, örökségét ősidőknek”... 
„Mondja mindennek kezdetét, egész világ eredetét, 
napról napra csak dalolgat, éjről éjre énekelget.”

Vejnemöjnen, miután célját elérte, elhagyta az óriás 
belsejét, kiugrott a szájából és sietve odébbállt.

Milyen a Kalevalában a közösségi ünneplés? Hogyan 
készítik elő a mindenkit egyesítő összejövetelt, amikor a 
korlátlan jóllakatás, ivászat, a lét kivételes órái megvaló
sulhatnak? A kitárulkozó vendégeskedés jótékonyko- 
dó-hivalkodó eseménye a mennyegzői lakoma alkalmá
ból következik be.

Ennek a rendezvénynek a mesebeli méreteit érzékel
teti a levágandó finn ökör leírása, melynek „száz öl volt a 
szarva hossza”, a fecske pedig egy napig repült egyik 
szarvától a másikig.

Nem kevés gondot okozott a megfelelő minőségű sör 
elkészítése, ami csak azután sikerült, hogy a fán ülő piros 
madár elárulta az ital születésének titkát. Ezután a pohjalai 
asszony:
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„szemes árpát szór a vízbe, komlófejet kever belé, 
finom sörét főzni kezdi, kavarja a komlólevet 
a cserfából vájt csöbörben, nyírfából vágott 
vödörben.”

Megdagasztották a kenyér sütéséhez szükséges tenger 
tésztát. A testi táplálkozást pedig kiegészítette az ünnepi 
énekes, Vejnemöjnen dalolása.

Mindez gyönyörködteti a Kalevala késői olvasóját, de 
különösen elgondolkoztatják azok a részben kortalan
nak tűnő tanácsok, amelyekkel a vendégség néhány tagja 
a vőlegényt és a menyasszonyt ellátja.

A vőlegénynek szóló útmutatásban először arról be
szélnek, hogyan próbálja ki a férj a fiatalasszony munka- 
képességét: Vigye ki a rétre, lássa, hogyan végzi ott a ka
szálást, a betakarítást. Azután ültesse a vetélőhöz és 
győződjön meg róla, hogyan szövi a vásznat. Ügyeljen 
arra, nehogy megkeserítse az életét. Ne bízza meg nehéz, 
megalázó feladatokkal, ne zárja el a kamrában lévő fi
nom falatoktól, ne bánjon vele szolgaként, arra töreked
jék, hogy elégedett és vidám legyen új otthonában. Ne 
gyalázza a leány nemzetségét és rokonainak se engedje 
hántását. Ha nem hallgatna rá, úgy a negyedik évtől fe- 
nyítse. Előbb szóval, ha ez nem elég, nádvesszővel, ha ez 
sem segít, nyírfaággal.

Sokatmondóbb ennél a menyasszony jövendőbeli sor
sának taglalása, a rá váró nehézségek és próbatételek fel
sorolásával. A búcsúzást az anya kezdi:

„Mi volt eddig való élted itt atyuskád asztalánál? 
Voltál kis virág a kertben, szamóca a szép 
mezőben.
Te mint a levél lebegtél, kis pillangóként kerengtél, 
veres bogyóként vigadtál, mézes málnaként 
mulattál.
Menned kell már mi házunkból, messze térülsz 
más tanyára.
Máskép szól a kanász kürtje, kert kapuja máskép 
nyűik,
csűrajtó másként csikordul, vasalt zárja másként 
zördül.”...
„Messze maradsz míg apád él, meg nem térhetsz 
míg anyád él.
Hat lábbal hosszabb lesz az udvar, még a küszöb is 
magasabb,
majd ha megint megtérsz ide, visszajössz volt 
otthonodba.”

Egy kaleva nemzetséghez tartozó okos asszony adja 
neki a legrészletesebb tanácsokat arról, hogyan alkal
mazkodjék és szolgáljon a legmegfelelőbben az idegen 
házban. Mély tisztelettel közeledjen az új rokonokhoz, 
akkor is, ha azok ellenségesen fogadják. Felsorolja ren
geteg tennivalóit a konyhától az istállóig, a kenyérsütés
től a takarításig. Arra is figyelemmel kell lennie, nehogy 
bárki megszólhassa a házat, annak rossz hírét keltve.

Mindezek után érthető a szűz szívbemarkoló búcsú
zása eltűnő gyermekkorától:

„Isten áldjon mindeneket, epres erdőket, réteket, 
virág szegte útszéleket, hangafüves homokhalmot, 
száz szigettel tarka tavat, lazac lakta szorosokat, 
fenyveseket, fenyéreket, nyírral nyíló kis völgyeket.”

Ám túl kell jutni az elérzékenyülés percein. A vőle
gény szánja befogva. A menyasszony helyet foglal az ülé
sen. Ilmarinen átfogja derekát, másik kezével a gyeplőt 
tartja és elvágtatnak a férfi otthonába.

Ezek az északi legények gyakran szánkáztatták párjukat, 
a közös takarót magukra húzva. Ám korántsem mindig a 
menyegzőből távozó ünnepeltként. Szöktették, olykor 
rabolták a lányt, mint azt Ilmarinen is tette, amikor első 
asszonyának elvesztése után annak húgát akarta megsze
rezni. Csakhogy ez a leány keményen ellenállt a férfinak 
és addig ügyeskedett, amíg Ilmarinen elszunnyadásakor 
megszökött. A sértett, felháborodott kovács haragjában 
sirállyá varázsolta a szökevényt.

Lemminkejnen sokkal szerencsésebben szerepelt ezek
ben az akciókban, mestere volt a csábításnak.

A félelmetesen vad Kullervojnen is felvett szánjába 
egy leányt az országúton. Csak miután a magáévá tette, 
derült ki, hogy tulajdon húgát rontotta meg, akit annak 
hosszú távolléte miatt nem ismert fel. A szerencsétlen te
remtés az ezt követő beszélgetésükből felfogva a ször
nyűséget, kiugrott a járműből és a közeli folyóba ölte m a
gát.

Nehéz sors várt akkoriban arrafelé a megesett leányra. 
Ezt tanúsítja Marjatta, a szépséges szűz különös esete is. 
Ő szüleinek kisebb lánya „szűzi életre született, örök tisz
taságra termett”. És mégis, úgy adódott, hogy Marjatta 
érthetetlen módon teherbe esett a réten termő „piros
pozsgás áfonyától”, amit ott elfogyasztott.

Terhességét eltitkolva élte meg a rákövetkező hóna
pokat, magzatának kifejlődését. A szülés óráinak bekö
vetkeztével fordult segítségért a családtagjaihoz és isme
rőseihez, hogy a vajúdás idejét meleg helyen tölthesse. 
Ám mindenki elutasította, mert becstelennek tartották. 
Egy istállóban szülte meg kisfiát, ahol:

„lágyan lehel reá a ló, fújja hasát a hű fakó, 
mintha forró gőzt fujkálna, tüzes kőről szállna 
pára.
Marjatta áldatlan árva, szentséges szűz, szegény 
cseléd,
így fürdőzött, így fűtőzött, méhét ekkép 
melengette.”

Ezután újabb viszontagságok vártak rá és senki sem 
akadt, aki a névadó aktust vállalta volna. Vejnemöjnen is 
megítélte az esetet és csakúgy, mint a többiek, a bűnben 
fogant gyermek elveszejtését mondta ki. Csakhogy ezút
tal súlyosan tévedett. A kéthetes gyermek fejére olvasta 
régi vétkeit, melyeket egykor a lányok után járva elköve
tett. A megszégyenült öreg dalnoknak el kellett bujdos
nia. Mert Marjatta Jézus anyjának északi megtestesítője. 
A természettől megtermékenyítve, általa jön világra a 
Megváltó a betlehemi jászolt idéző körülmények között, 
így teljesedett be a kereszténység eljövetelének misztéri
uma a Kalevalában.

Mi űzi, hajtja a nagyot akarókat? Milyen tulajdonsá
gok motiválják a vágyódó, próbálkozó, küszködő férfia
kat? Lássuk most már őket, a Kalevala főszereplőit.

Ilmarinen a különleges tehetségű isteni sarj, az anya
gok és a velük való bánásmód legkiválóbb ismerője, az 
igazi „homo faber”. Ő az egyetlen, aki képes volt előállí
tani a rejtélyes, varázserejű szampót.

Sokan és sokat írtak erről a furcsa gépezetről, mely 
amikor elkészült, lisztet és sót őrölt, termelte a gazdagsá
got, biztosította a folyamatos jólétet annak, aki birtokol
ta. Csodás mechanizmusát nemcsak különleges szerke
zete, de az anyagába kevert növényi és állati termékek 
határozzák meg: „a hattyú tollának hegye”, „a meddő te
hén teje”, „apró árpaszemek”, „a gyenge bárányok gyapja”.
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Ilmarinen befele élő ember, jól érzi magát a műhelyé
ben, technikai fantáziálásában, kifele inkább tartózkodó, 
kevésbé kezdeményező. Úgy tűnik, hogy technikai beál
lítottságából következően nem  eléggé érzékeli az emberi 
kapcsolatokat és rászedhető. Legsúlyosabb tévedését, akkor 
követte el, amikor a házába fogadta a veszélyes vadócot, 
Kullervojnen pásztort és rábízta fiatal feleségére. Nem 
érezte meg, mekkora veszély leselkedik rájuk ebben a 
helyzetben. Az asszony ugyanis kezdettől gonoszul bánt 
az új szolgával. Elgondolkozhatunk ennek miértjén.

Egy alkalommal követ tett a szerencsétlen pásztor ke
nyerébe, láthatóan kedvét lelve abban, hogy kínozza, meg
alázza őt. Ezzel azonban felkeltette a sértett lelkű ember 
haragját és bosszúvágyát, ami az asszony vesztét okozta. 
Kullervojnen ugyanis estére nem  a barmokat hajtotta 
haza, hanem vadállatokat terelt a házba, amelyek szét
marcangolták a rosszakaróját.

A férj a tragédia bekövetkezte után megrendült, m a
gába roskadt. Furcsa technokrata reakcióval nyomban 
elővette különleges tudományát és a legnemesebb anya
gokból, a legszebb formában új asszonyt készített az el
veszített mintájára. Ám, rá kellett jöjjön, hogy ilyen módon 
nem pótolhatja a régit. Ezután indult el újra Pohjolába, 
hogy kárpótlásul megszerezze volt felesége húgát, de ez 
az akciója sikertelen maradt.

Lemminkejnent, olyan epithetonok jellemzik, m int a 
„szépséges”, a „léha”, a „messzikedvű”, a „víg legény”. 
Legfőbb szenvedélye a lányok és asszonyok meghódítá
sa, de minden kalandos, kockázatos vállalkozás érdekli. 
Szegény anyja sokszor próbálta visszatartani a veszé
lyektől. Neki, az volt a sorsa, hogy fia meggondolatlan 
ballépéseinek következményeit elszenvedje, hogy a tra 
gikus fordulatokban segítsen rajta.

Amikor Lemminkejnen Louhi asszony szépséges leá
nyának megszerzéséért vállalta a legveszélyesebb próba
tételt, a tuonélai hattyú elejtését, kudarcot vallott. Alattomos 
ellensége, a „pohjolai vaksi pásztor” orvul leszúrta a víz
parton és testének darabjait a folyóba vetette.

Miután az édesanya megtudta, mi történt, nyomban 
elsietett az esemény színhelyére. Megkérte Ilmarinent, 
hogy kovácsoljon számára egy hatalmas rézgereblyét. 
Ezzel a szerszámmal sorra kihalászta fia testének darab
jait, majd azokat összeillesztette és összevarrta. Mikor 
ezzel elkészült, kérésére egy méhecske elhozta neki „Is
ten pincéjéből” a megfelelő gyógyító írt, majd azzal meg
kente a testet és imádkozott. Az anyai szeretet csodát 
tett. A férfi újjászületett, hogy ezután is folytassa addigi 
életmódját.

Pedig Lemminkejnen nagy hősi tettekre lett volna képes, 
magasabb célok azonban nem irányították. Könnyelmű 
kalandjaival rengeteg ellenséget szerzett, sok bajt oko
zott. Emléke sokáig megmaradt. Karaktere befolyásol
hatta Ibsent Peer Gynt-jének megformálásában.

Meg kell ismerkednünk még egy fontos szereplővel, a 
szélsőségesen indulatos, nehéz sorsú Kullervojnennel. A  
róla szóló fejezeteket önálló betétként is felfoghatjuk. Az 
ő jelentősége a Kalevala főcselekményének szempontjá
ból abban áll, hogy gyilkos tette után véglegesen szétsza
kad a két csoport addigi egysége, amit a családi kapcsolat 
kötött össze.

Kullervojnen múltjáról annyit tudunk, hogy Kallervo 
és Untamo, két fiútestvér között viszály tört ki. Az utóbbi 
elpusztította fivérét és egész háza népét. Csupán annak

teherben lévő leánya maradt életben, aki megszülte fiát, 
Kullervojnent. A gyermek már kiskorában kimutatta ki
vételes erejét és harcos erényeit. Miután Untamo meg
tudta, hogy unokaöccse bosszút forral ellene, elveszejtésén 
fáradozott. Ám, minden ilyen próbálkozása meghiúsult. 
A fiút primitív körülmények között, szolgaként neveltet
te fel, de ő semmilyen munkára sem volt alkalmas. Ezek 
után került Ilmarinen házába, a már ismert tragikus kö
vetkezményekkel.

A gyilkos egy ideig családjánál bujkált, majd megtörtént 
a végzetes kimenetelű vérfertőzés. Kullervojnen utolsó 
cselekedete nagybátyjának, Untamónak megölése volt. 
Ezt elvégezvén, a saját kardjába dőlt, így fejezte be há
nyatott életét. Mielőtt még erre az utolsó útjára indult 
volna, búcsút vett hozzátartozóitól. Ekkor azt is megkér
dezte tőlük, megsiratják-e majd az ő pusztulását. Vala
mennyien azt válaszolták, hogy nem fognak bánkódni 
utána. Csupán anyja együttérzése vigasztalhatta, aki így 
szólt:

„Lám nem látod anyád lelkét, nem ismered szüléd 
szívét!
Én mindenkor megsiratlak, ha meghallom, hogy 
meghaltál,
emberek közül kivesztél, nagy nemünkből 
kimúlottál.
Ház padlóját, hidlás lábát elsodorja könnyem 
árja.”

E szenvedélyek és drámák közegében, azoktól mégis 
távolságot tartva, értőn és együttérzőn helyezkedik el az 
események középpontjában a mű főhőse, Vejnemöjnen. 
A Kalevala az ő születésével indul és utolsó lapján az ő tá
vozását éneklik meg.

Az isteni származású férfit mindig is öregnek tartották. 
Külseje sem lehetett vonzó. Közeledéskor a leányok nem 
mutattak hajlandóságot iránta. Kezdetben Vejnemöjnen 
kis földjén árpát és zabot termelt. Ehhez kivágta a fákat, 
kialakította az irtást. Eközben azonban egy nyírfát meg
kímélt, hogy a kakukkmadár ott jól érezze magát. Aho
gyan mondta:

„Rikkants reggel, kiálts este, déltájban is dalolj 
egyre!
Vidámodjon csak a világ, kerek erdő kedvesedjen.”

Igen, Vejnemöjnen ilyenféle tanyai idillről álmodo
zott eleinte, szép kis családról, ahol jól élhet választott 
asszonyával. De az utóbbit sohasem sikerült megkapnia. 
Első kalandjában összeakad egy irigykedő, szemtelen lapp 
legénykével, aki őt sértegeti és provokálja. Vejnemöjnen 
mágikus fölényével „leénekli” a fiút és a vetélkedőjük 
győzteseként elnyeri annak szép húgocskáját, Ainót. Csak
hogy a leány megtudva, hogy az öreg dalnokhoz akarják 
kényszeríteni, inkább a tengerbe veti magát, ahol aztán 
hallá változva, folytatja életét.

Ilyen és hasonló kudarcok ébresztették rá Vejnemöjnent, 
hogy neki egészen más a küldetése, hogy sohasem oldód
hat fel egy kis családi közösségben. Megtanulta, hogy a ma
gányos irányítók, a kultúrateremtők sorsát kell vállalnia.

Vejnemöjnen a tudás megszállottja, melynek meg
szerzéséért mindenre hajlandó. Nemcsak személyes el
lenségeinek legyőzéséhez volt erre szüksége, hanem a 
sokkal veszélyesebb természeti rontások, démoni hatá
sok elhárításához is. Személyében a májjá sorsát vállaló, 
azt vezérelni képes ember áll előttünk. O az, aki a dolgok 
megnevezésével, eredetének, oksági kapcsolatainak meg
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fejtésével elég erős ahhoz, hogy befolyását -  amennyire 
lehetséges -  rajtuk gyakorolja.

Tévedések, kudarcok, megtorpanások szorongása sok
szor nehezedett a lelkére. Ám minden bajra akadt ígére
tes válasz, maradt energia az újabb próbálkozásra. És, ha 
úgy tűnt, semmi sem segíthet, akkor Ukkóhoz, a termé
szeti erők felett álló egyetlen főistenhez fordult, majd 
megnyugodott az ő végső döntésében.

A pohjalaiakkal megvívott nagy tengeri harc végezté
vel, mindkét fél új életet kezdhetett a széttört szampó da
rabjainak birtokában. Miután a csukacsontból készült 
kantele is elveszett, Vejnemöjnen nyírfából egy másikat 
faragott, amivel újból megszólaltatta népének zenéjét. 
Úgy tűnt, minden jóra fordul, de a legnehezebbje még 
hátra volt. A sértett, hatalmas indulatú és démoni erejű 
Louhi asszony a csapások sorozatát zúdította ellenségeire.

Kérésére Touni vak leánya, Loviatar, megszülte ször
nyű gyermekeit, az embereket kínzó nyavalyákat: a „nyi- 
lallást”, a „felfúvódást”, a „köszvényt”, a „bénaságot”, a 
„kelést”, a „vart”, a „rákfenét”, a „dögvészt”. Az egész nép 
szenvedett ezektől, nem volt kivétel ez alól Vejnemöjnen 
sem, aki azonban kimondva a gyógyító igéket, majd pe
dig a tapasztalati orvosláshoz folyamodva, kenőcsökkel, 
gyógyírral véget vetett a tömegbetegségnek.

Ezután Louhi asszony a medvét küldte elpusztításuk
ra. Az Ilmarinen által kovácsolt háromélű dárdával sike
rült elejteni a fenevadat, de ez korántsem volt elegendő a 
veszedelem kivédéséhez. A mindenki által tisztelt totem
állat, a megölt medve szellemét is ki kellett engesztelni, 
mert ennek haragja jelentette az igazi fenyegetést. Bo
nyolult szertartássorozat következett Vejnemöjnen irá
nyításával, mígnem megnyugodhattak, hogy ez a vesze
delem elhárult.

Pohjola bosszúja azonban folytatódott. Sikerült ellop
niuk és elrejteniük a napot és a holdat a finnek egéről, 
akiket sötétség és fagy vett körül. Ezen Ukko Isten is 
segíteni akart, tüzet csiholt, aminek az őrzését egy égi

szűzre bízta. Ám szerencsétlenségükre ez a tűz elszaba
dult, tobzódva pusztított mindenfelé, még a tengerbe is 
bekerült, mivel szikráját egy pisztráng lenyelte. Megmér- 
geződtek a halak, tőlük pedig az emberek.

Rengeteg erőfeszítésbe került amíg kifogták azt a csu
kát, amelynek gyomrában megtalálták a szikraevő piszt
rángot elfogyasztó lazacot. így aztán nagy nehezen meg
szabadultak a fékezhetetlenül pusztító tűztől is.

Hiába kovácsolt azonban Ilmarinen új napot és hol
dat, azok nem világítottak. Vejnemöjnen ekkor elment 
az ellenség földjére, különleges varázskardjával levágta a 
gonosz sereget. De ezután sem tudott behatolni a kígyók
kal és férgekkel őrzött rejtekhelyre, ahol az elrabolt égi
testeket őrizték. Csak miután Ilmarinen kimunkálta a ki
szabadításhoz szükséges fegyvereket és szerszámokat és 
felkészültek a döntő rohamra, akkor látta be Louhi asszony, 
hogy veszített. Önként visszaadta a napot és a holdat, 
maga pedig galambbá változva, örökre eltűnt.

így végződött Kalevala népének élet-halál harca. Be
köszöntött a hősök által kiküzdött békés építő periódus, 
amelyet azután a kereszténység korszaka váltott fel. Ek
kor ért véget Vejnemöjnen, a harcos és a népét megmen- 
tő-irányító szellemi vezető küldetése:

„Most vénséges Vejnemöjnen tajtékzó tengerre 
szállott
veresréz vitorlásával, érccel ékes bárkájával. 
Fölment a felső földanyához, lement az ég 
legaljára.
Bárkájával ott megállóit, megnyugodott 
mindörökre.
Csak hárfáját hagyta hátra, lantját Szuominak szánta, 
örüljön a nép örökkön, méltó énekkel mulasson!”

A tanulmány Nagy Kálmán (Magyar Helikon, 1975) és Rácz Ist
ván (Európa Kiadó, 1980) Kalevala fordításai alapján készült.

Birtalan Győző dr.

Verzár Frigyes kapcsolata a húros galvanométer 
Nobel-díjas felfedezőjével, Willem Einthovennef

A hazai elektrokardiográfia kezdetei c. korábbi, témavá
lasztását tekintve a mostanihoz kapcsolódó, levelünkben 
(3) szóba került Antalóczy Zoltán dr. ny. tanszékvezető 
egyetemi tanár azon felvetése (1), hogy az első hazai 
elektrokardiogramok (EKG-k) esetleg a Verzár Frigyes 
által vezetett debreceni Élettani Intézetben készültek az 
1920-as években. Azóta fény derült arra, hogy a legelső, 
diagnosztikus célzatú humán EKG-kat hazánkban nem 
Verzár munkacsoportja, hanem minden bizonnyal a bel
gyógyász Boros József készítette a Budapesti Kir. Magyar 
Tudományegyetem II. számú Belklinikáján és ugyanő 
már 1922-ben saját, eredeti EKG-regisztrátumokat m u
tatott be az Orvosi Hetilap hasábjain (2). Antalóczy pro
fesszor érdekes szóbeli információjának hátterében vél- *

*A tanulmányt Prof. Dr. Tenczer József c. egyetemi tanár úrnak ajánljuk.

hetően az áll, hogy a XX. századi biológiai, élettani és 
kísérleti gerontológiai kutatás egyik kimagasló személyi
sége, a Debreceni Orvosegyetem Élettani és Általános 
Kórtani Intézetének első nyilvános rendes igazgató-ta
nárává 1918-ban kinevezett Verzár Frigyes (13) a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium által rendelkezésére bo
csátott százezer koronából Bécsben és Németországban 
műszereket vásárolt, s Varga Emil professzor, a debrece
ni Élettani Intézet egyik későbbi tanszékvezető egyetemi 
tanárának tájékoztatása (10) szerint ezen műszerbeszer
zés részét képezte egy Edelmannál Münchenben megvá
sárolt húros galvanométer is. A nagymúltú intézet törté
netét is feldolgozó Varga Emil valószínűtlennek tartja, 
hogy Verzár és mtsai 1925-ig (az intézet végleges helyre 
való költözéséig) az említett húros galvanométerrel em
beren dolgozhattak volna (9, 10). Varga állításával van
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1. ábra: Einthovent külföldi vendégei és holland munkatársai 
körében ábrázoló fénykép

összhangban a néhai budapesti tanszékvezető kórélet
tanász professzor, Sós József dr. akadémikus egyik vissza
emlékező levele, amelyben arról ír, hogy az 1926/27-es 
tanévben csengetett be debreceni medikusként először 
az Élettani Intézet üvegajtaján és a húszas évek második 
felében működni látta az alagsori „elektrofiziológiai és 
EKG laboratóriumban” a hatalmas állványú, misztikus 
képet nyújtó húros galvanométert (7). Sós arról is beszá
mol, hogy „fokozta a misztikumot, ha az emberen történt 
a vizsgálat: a „páciens” egy nagy karosszékben ült és al
karját a szék karfáját helyettesítő üvegkád sós vizébe fek
tette; lábát is sós vizes edénybe m ártotta.”

Köztudott, hogy a legendás kultuszminiszter, gróf 
Klebelsberg Kunó bizalmát élvező Verzár Frigyes egyik fő 
kutatási területe évtizedeken át a neurofiziológia, az 
idegingerület keletkezésének és tovaterjedésének analí
zise volt, s a Tisza István Tudományos Társaság 1923. ja 
nuár 30-ki ülésén megtartott tanszékfoglaló előadásának 
is „Az idegingerület lényege” címet adta (11). Szállási Ár
pád  egyetemi magántanár szívességéből megtudtuk, 
hogy Verzár ezen székfoglaló előadásában hivatkozik 
Einthoven húros galvanométerére, de a szövegből Szállá
si szerint, az is kitűnik, hogy a műszert elsősorban általá
nos idegingerület-vizsgáló eszköznek tekintette, s annak 
klinikai kardiológiai használhatóságára nem utalt (8). 
Zsolnai-Nagy Imre professzor, a Debreceni Tudomány- 
egyetem Gerontológiai Tanszékének igazgatója, Verzár- 
monográfiájában (14) említi, hogy tanítómestere 1921-ben 
Leidenbó'l publikált egy holland kollégával közös dolgo
zatot (J. Pharm. Exp. Therap., 18, 293-311.) avitaminó- 
zisban szenvedő állatok méregérzékenységéről, ami azt 
bizonyítja, hogy Verzár a húszas évek elején Leidenben 
(is) járt tanulmányúton.

Egyikünk 1996-ban kapta ajándékba Hein J. J. Wellens 
professzortól, a maastricht-i Limburg Egyetem Kardiológiai 
Klinikájának igazgatójától azt a Willem Einthovemől 
(1860-1927) szóló könyvet, amelyet a nemrég elhunyt 
polihisztor leideni kardiológus professzor, orvostörténész 
és Einthoven-biográfus, Herman Adrianus Snellen írt 
(5). Az érdekes és élvezetes orvostörténeti művet az el
m últ években gyakran lapozgattuk, de csak a napokban 
vettük észre, hogy a kötet 53. oldalán található 12. ábrán 
az Einthovent külföldi vendégei és holland munkatársai 
körében ábrázoló fényképen -  közvetlenül a hosszú, szürke

munkaköpenyben lévő, szakállas Nobel-díjas holland fi- 
ziológus mellett -  Verzár Frigyes áll (1. ábra; V. F. 
csillaggal [*] megjelölve). Az ábraszöveg is utal arra, 
hogy a régi fotográfián „Verzár (?), Hungary” szerepel, s 
a kép alapos megtekintése alapján -  a holland forrás bi
zonytalanságára célzó kérdőjel jelenléte ellenére -  telje
sen egyértelmű, hogy azon az akkor 35 éves Verzár Fri
gyes látható. A fénykép egyértelmű bizonyíték arra 
nézve, hogy a rendkívül sokrétű kutatói érdeklődéssel 
felvértezett, világpolgár Verzár 1921-ben leideni 
vitaminológiai kutatásai közben Einthoven világhírű la
boratóriumában is megfordult, s ott feltehetően új ismere
teket gyűjtött a húros galvanométer elektrofiziológiai (és 
elektrokardiológiai?) felhasználásával kapcsolatban. Az 
általa vezetett élenjáró leideni kutatóhelyre látogatni 
szándékozókat csak alapos, előzetes tájékozódó levele
zés és szigorú rosta után (6) fogadó Einthoven tehát ven
dégül látta laboratóriumában Verzárt, ami új, mind ez 
ideig nem ismert szempontból világítja meg a már akkor 
Európa-szerte köztiszteletben álló magyar kutató tudo
mányos munkásságának nemzetközi jelentőségét. 
Verzár kísérleti elektrokardiográfia iránti vonzalmának 
egy későbbi írásos bizonyítéka az az 1929-ben Tihanyból 
(MTA Biológiai Kutató Intézet) közzétett dolgozat, ame
lyet Ludány Györggyel közösen írt és amely az édesvízi 
rák EKG-jával foglalkozik (12). Összefoglalásképpen meg
állapítható, hogy Einthoven húros galvanométerének ál
latkísérleti, elsősorban neurofiziológiai célzatú honosí
tása minden bizonnyal Verzár Frigyes érdeme, amit a 
húszas évek második felében emberi EKG-k debreceni 
élettani-intézeti készítése követett (7, 11). A mindmosta
náig rendelkezésünkre álló orvostörténeti adatok fényében 
a szívizom bioelektromos tevékenységének testfelszíni 
elvezetésére és megjelenítésére (is) alkalmas készülék 
klinikai/elektrokardiográfiás felhasználásának hazai út
törői Boros Józsefi2) és Haynal Imre (4) egyetemi tanár
segédek voltak, akik később a budapesti II. Belgyógyá
szati Klinika igazgató-tanárai lettek.

IRODALOM: 1. Antalóczy Z.: Személyes közlés (1999. december 
16.) -  2. Boros J.: A szív rythmus-zavarainak orvoslása chinidinnel. 
Orv. Hetü., 1922,66,71-73; 83-85. - 3. Fazekas T„ Liszkai G.: A ha
zai elektrokardiográfia kezdetei. Orv. Hetil., 2000,141,758-759. - 
4. Haynal I.: Tűelektródokkal készült elektrokardiogrammok ér
tékéről. Orv. Hetil., 1924, 68, 255-256. -  5. Snellen, H. A.: Willem 
Einthoven (1860-1927). Father of electrocardiography. Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1995, 1-140. 
old. -  6. Snellen, H. A.: Two pioneers of electrocardiography. 
The correspondence between Einthoven and Lewis from 
1908-1926. Donker Academic Publications, Rotterdam, 1983, 
1-140. old. -  7. Sós J.: Emlékezem Verzár professzor debreceni 
intézetére (1920-as évek második fele). 1967. -  8. Szállási Á.: 
Személyes közlés (2000. február 3.) -  9. Varga E.: Went István, 
az iskolateremtő mester (1899-1963). A debreceni orvosképzés 
nagy alakjai. 8. füzet. Debrecen, 1995,1-56. old. -  10. Varga E.: 
Személyes közlés (2000. január 25.) -  11. Verzár F.: Az idegin
gerület lényege. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 
II. (Orvos-Természettudományi) Osztályának Munkái, 1923,1. 
1. füzet, 29-44. -  12. Verzár F., Ludány Gy.: A rák elektrokardio- 
grammja. A Magyar Biológiai Kutató Intézet II. Osztályának 
Munkái, Tihany II., 1929, 237-240 (magyarul), 240-242 (néme
tül). -  13. Vértes L.: Dr. Verzár Frigyes (halála 20. évfordulójára). 
Magyar Gerontológiai Társaság, Budapest, 1999, 1-55. -  14. 
Zsolnai-Nagy I.: Dr. Verzár Frigyes (1886-1979). A debreceni or
vosképzés nagy alakjai. 10. füzet, Debrecen-Ancona, 1995,1-63.

Fazekas Tamás dr.
Liszkai Gizella dr.
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KÓRHÁZAINK

A Madarász utcai Gyermekkórház múltja, jelene és jövője

A XX. század elején Magyarország gyermekellátása és a 
gyermekegészségügy messze nem érte el az európai szín
vonalat.

A kormányzat kénytelen volt foglalkozni azzal a ténnyel, 
hogy míg Európa számos országában az életkörülmények
nek és az általános higiéniai színvonal emelkedésének követ
keztében csökkent a csecsemőhalálozás, hazánkban a sta
tisztikai számadatok ezzel ellentétes tendenciát mutattak.

1901 és 1905 között, amikor Angliában és Franciaor
szágban a csecsemőhalálozás nagyjából 14%-os volt, ad
dig nálunk a csecsemők 23%-a meghalt egyéves korának 
elérése előtt. Nem sok vigaszt jelentett, hogy Ausztriában 
és Németországban is ehhez hasonló volt a helyzet. 
1915-től kezdve pedig, tovább romlott ez az arány: a cse
csemőhalálozás 27%-ra! emelkedett.

A Madarász utcai Gyermekkórház alapításáról 1917-ben 
döntött Budapest Székesfőváros önkormányzata. Tíz évi 
előkészület és kétéves építkezés után 1929-ben kezdte 
meg működését. A kórház első igazgatóját a közkórhá
zak fővárosi igazgatója és a főpolgármester nevezte ki, 
három évvel a kórház tényleges megnyitása előtt, 1926-ban. 
Flesch Ármin dr., a kinevezett igazgató az akkori idők 
egyik legismertebb gyermekgyógyásza volt.

Bókay János, Flesch Ármin és IJJ. Bókay János által írt 
gyermekgyógyászati tankönyv máig is féltett kincse a 
magyar gyermekgyógyászatnak.

Flesch Ármin végiglátogatta a kor leghíresebb európai 
gyermekintézményeit, és tapasztalatait összegezve tette 
meg javaslatait a kórház építésénél. A Madarász utcai 
épület az első olyan fővárosi gyermekkórház, amely ere
detileg is erre a célra készült és megfelelt az akkori kor 
legmagasabb színvonalú követelményeinek. A 220 ágyas 
gyermekkórház az elkövetkező 70 évben szinte változat
lan formában szolgálta a gyermekellátást.

„Az új székesfővárosi Madarász utcai Csecsemő- és 
Gyermekkórházat 1929. október 1-jén nyitották meg, szép 
és meleg ünnepség keretében. A megnyitó ünnepségen 
megjelent a Kormányzóné Őfőméltósága, Vass József nép
jóléti miniszter, Dréher Imre és Scholtz Kornél dr. állam
titkárok, Ripka Ferencz főpolgármester, Sipó'cz Jenő pol
gármester, továbbá a tudományos világ számos kiválósága.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely 
után Sipőcz Jenő polgármester mondotta el megnyitó 
beszédét. Ezután Vass József miniszter tartotta meg mély 
gondolatoktól átszőtt ünnepi beszédét, majd a Szózat el
éneklésével az ünnepség véget ért, s a közönség a kórhá
zat tekintette meg.”

„A kórház épületét az állam bocsátotta a főváros ren
delkezésére. A főváros határtalan áldozatkészséggel és a

legnagyobb szeretettel gyökeresen átalakította az épüle
tet, a barakkszerű épületrészeket lebontatta és helyükbe 
a mai modern követelményeknek minden tekintetben 
megfelelő szép osztályt emelt.” -  jelent meg a tudósítás a 
Gyermekvédelem című lap aktuális számában (1929, 18, 
306-307.).

A kórház első igazgatója 1944-ig állt az intézmény 
élén.

Flesch Ármin és kollégái önzetlen és áldozatos m un
kájukkal megteremtették számunkra a bizalomnak és 
megértésnek azt a légkörét, ami a gyógyító munka nélkü
lözhetetlen feltétele. Kialakították azt a kapcsolatot, ami 
a kórházat a környék és az egész főváros lakosságához 
fűzi. Az ő érdemük, hogy a Rókus Kórház történetéről 
szóló könyvben a kórházról így emlékeznek meg: „A Ma
darász utcai Csecsemő- és Gyermekkórház a főváros egyik 
legszegényebb kerületében, Angyalföldön, a gyermekha
landóság leküzdésének fontos tényezője volt.”

A háború után Flesch professzor nem kaphatta vissza 
a kórház igazgatói megbízását. Kivételesen nagy szakmai 
és emberi tekintélye azonban megóvta a mellőzöttségtől.

A koalíciós időkben a köztársasági elnök az egyetem 
előterjesztésére rendkívüli egyetemi tanári címmel is
merte el a „tudományos irodalom művelése és az egyete
mi oktatás terén szerzett érdemeit”. 1947-ben ő vezette a 
New York-i nemzetközi gyermekgyógyász-kongresszu
son résztvevő magyar orvosküldöttséget. 1949-ben vezető 
főorvosi állást kapott a Péterfy Sándor utcai Kórház- 
Rendelőintézetben. Tagja lett a Gyermekgyógyászat c. 
szaklap szerkesztőbizottságának, a Gyermekgyógyász Szak
csoportnak, s az orvostudományok kandidátusa fokozat 
elnyerése (1952) mellett élete legvégén megkapta az „Ér
demes orvos” címet. Magasabb elismerésre életművét 
akkoriban nem tartották méltónak. A Bókay-iskola 
egyik legkiválóbb képviselője 1953. március 22-én távo
zott az élők sorából.

1944-1946 között a kórház ideiglenes véradóhelyként, 
hadikórházként működött. Az ostrom során az épület 
súlyos károkat szenvedett, de helyreállítása m ár 1946-ban 
megkezdődött és 1947. november 4-én sor kerülhetett új
bóli megnyitására.

A helyreállítás nehéz körülmények között történt, és nagy 
erőfeszítéseket kívánt. „Az építkezés befejezése előtt a 
főváros pénzügyi helyzete rosszabbodott, ezért szünetel
tetni akarták a további munkát, de a környékbeli üzemek 
munkásai önként vállalták, hogy elvégzik a hátralevő fel
adatokat” (Idézet egy korabeli újsághírből). A helyreállí
tási költségek végül is mintegy 1 millió forintot emésztet
tek fel, amelynek egy részét az Építésügyi Minisztérium
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bocsátotta rendelkezésre. A társadalmi munka, az anyag- 
költséggel együtt kb. 200 ezer forint értékű volt.

A kórház 1947-ben önálló intézményként levált a Ró
kus Kórháztól, igazgatójává Kapus Gyula dr.-t nevezték 
ki, a sebészeti osztályt Strehlinger Lajos dr., a fül-orr-gé- 
gészetet Pesti Lajos dr. vezette.

A gyógyító-megelőző ellátás bevezetése Kapus Gyula 
kezdeményezésére 1951. szeptember 24-én kezdődött, és 
innen datálható az úgynevezett „körzeti-poliklinikai egy
ség” meghonosítása. Ez lényegében a rendelőintézeti funk
ciók egyfajta továbbfejlesztését jelentette. A kórházba 
utalt, vagy ambulánsként bekerült betegek kórházból való 
távozásuk után is ugyanazon orvoshoz tartoztak. Ez egy
fajta „egyorvos-rendszer” lett volna, ahol elvileg minden 
gyermeknek „külön” orvosa volt, vagyis lényegileg kísér
letet tettek a házi gyermekorvos-rendszer egy bizonyos 
szocialista változatának kialakítására. Az egyik cikk a 
következőképpen vázolta a koncepciót: „A múltban csak 
a jómódúak engedhették meg maguknak az ún. házior
vos-rendszert, vagyis azt, hogy gyermeküket háziorvos 
kísérje figyelemmel születésétől kezdve és ha beteg, kezelje, 
gyógyítsa. Most ugyanez az egyorvos-rendszer sokezer 
dolgozó gyermekének kijut. A XIII. kerület minden gyer
mekének van háziorvosa. Ezután majd másutt is beveze
tik, Miskolcon, Salgótarjánban, Győrött.”

Az általa kialakított szervezeti forma lényegében az
óta is változatlan. Munkásságáért, és ezen szemléletileg 
is új gyógyítási- és szervezési forma bevezetéséért 1952-ben 
Kossuth-díjban részesült.

A kórház orvosainak nem lehetett könnyű feladatuk, 
hiszen a kórházi munka mellett komplett rendelőintézeti 
feladatkört is el kellett látniuk. A beosztás olyan volt, 
hogy délelőtt-délután három-három orvos járta a körze
tet, kettő pedig délelőttönként rendelt. Ez természetesen 
a korábbinál nagyobb orvoslétszámot igényelt. Viszont 
az egységes ellátás azonos színvonalat és szemléletet tük
rözött és a gyermekorvos-képzés is megvalósult. így az 
ötvenes évek elején a kórházban már az alábbi orvosi 
személyzet állt rendelkezésre: 1 igazgató-főorvos, 2 osz
tályvezető főorvos, 1 adjunktus, 2 alorvos és 6 segédor
vos.

A kórház szervezeti felépítése, osztályai, ugyanakkor 
jórészt változatlanok maradtak. Újdonságot csak az je
lentett, hogy egyrészt kísérletet tettek a boxosításra és a 
koraszülöttek és csecsemők elkülönítésére.

A „kórház-poliklinikai egység”-koncepciónak, noha 
ez kissé erőltetett és túlhajtott elképzelés, meg volt a racioná
lis magva, s nem is teljesen idegen a kórház hagyománya
itól, hiszen a kórházalapítás időszakában is hangsúlyoz
ták a kórház telepített jellegét, azt, hogy az egészségügyi 
célterület jellegéből adódóan az intézménynek bizonyos 
fokig speciális feladatköre van; fel kell vállalnia ugyanis 
egy hátrányos helyzetű lakóterület (Észak-Pest) gyer
mek-egészségügyi menedzselését. A kórház tehát erede
tileg is intenzívebb kapcsolatban volt betegfelvételi kör
zetével. A rendelőintézeti feladatkör kibővülésével ez nyert 
azután végleges, intézményes formát a szocialista kor
szakban.

Kapus tanár úr, 1957 októberében lemondott állásáról 
és családi okokból kivándorló útlevéllel Svájcba távozott. 
Egy évre a bázeli gyermekklinikán helyezkedett el, majd 
1958-ban, visszatérve Magyarországra, 1962-ig a Heim 
Pál Kórház igazgatóhelyettese volt, de ezután is, egészen

1971-ig -  nyugdíjba vonulásáig -  szolgálta a gyermekellá
tást. 1968-ig elnökségi tagja volt a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságának. 1989. október 25-én, 92 éves korában tá
vozott el közülünk.

1958-ban a megüresedett kórház-igazgatói posztra 
Kemény Pál dr. kapott megbízást. Sokéves klinikai ta
pasztalat után, m int gyermekbelgyógyászati osztályveze
tő főorvos, egész munkásságát a betegellátásnak szentel
te, az általános gyermekgyógyászaton kívül kiemelkedő 
munkát végzett a daganatos és vérképző rendszeri bete
gek gyógyítása területén.

Nyugdíjba vonulása óta a mai napig is ezen a területen 
dolgozik, a gyermekgyógyászati osztály szaktanácsadó
jaként. 24 éven keresztül töltötte be a kórházigazgatói 
funkciót, de ezt követően is mindig számíthattunk ta
pasztalatára, tanácsaira. 1980-ban a SOTE címzetes do
censi címét kapta, érdemes és kiváló orvos, Budapest Fő
város Pro Űrbe kitüntetésén kívül a XIII. kerület 
díszpolgára is lett, és 1999. augusztus 20-án Göncz Ár
pádtól átvehette munkásságáért a Köztársasági Érdem
rend Tisztikeresztjét.

Tudományos munkássága és emberi magatartása hosszú 
időre meghatározója volt a Madarász utcai Gyermekkór
házban folyó munkának és a kórház légkörének, amivel 
biztosítani tudtuk a fővárosi és kerületi gyermekek ma
gas szintű ellátását.

1983—1989-ig Csontos Endre dr. töltötte be az igazga
tói posztot. Ez idő alatt különösen jó kapcsolat alakult ki 
a kerület és a kórház között, mivel a kórház igazgatója a 
kerület akkori legfelsőbb vezető testületének is választott 
tagja volt. Új szakterületek kialakulása kezdődött, egé
szen új szakrendelői profilokat alakított ki, amelyek szerve
sen illeszkedtek a Kórház-Rendelőintézet életébe. Cson
tos igazgató úr felismerte ezen területek fontosságát, és a 
kórház anyagi lehetőségeihez mérten támogatta az új 
szakembergárda képzését.

Mivel a poliklinikai koncepció gyakorlati kimunkáló
ja, Kapus professzor 1957-ben elhagyta az országot, a ké
sőbbi igazgatóknak, 1958-tól Kemény Pálnak, 1982-ben 
történt nyugalomba vonulását követően pedig utódjá
nak, Csontos Endrének kellett ennek módosított változa
tát megvalósítania.

1960-ban az addig fővárosi kezelésben lévő intézmény 
a XIII. kér. Tanács irányítása alá került, mint kerületi 
kórház. 1963-ban az egységes gyógyító-megelőző ellátás 
szervezetének kialakításával Észak-Pest területi gyermek
kórháza lett. Ellátási körzete ettől fogva már nemcsak a 
főváros meghatározott kerületeire (IV., V., VI., XIII., 
XV.), hanem a főváros északi régiójára és ügyeletes eset
ben az egész fővárosra és Pest megyére is kiterjedt.

Ezen általános jellegű területi feladatok mellett más 
szakági ellátási körben is jelentős szerepet kap a kórház, 
bizonyos esetekben országos hatáskörrel. így: a kórház 
sebészeti osztálya heti három felvételi napon: kedd, csü
törtök és vasárnapi ügyeletén területi megkötöttség nél
kül vette és veszi fel -  a többi kórházhoz hasonlóan -  a 
mentőszolgálat által beszállított, sebészeti, traumatoló
giai ellátást igénylő betegeket.

A hetvenes évek elején beindult, napi 6 órás gyermek- 
sebészeti ambulancia keretében a kórház Észak-Pest se
bészeti járóbeteg-ellátását biztosítja, míg a gégészeti osz
tály ugyanezen terület gégészeti betegeit kezeli, 
gondozza.
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Az intézmény magas fokú szakmai presztízsére utal, 
hogy bizonyos esetekben felvételi területe az egész or
szágra kiterjed.

A feladatkör tetemes megnövekedésével természete
sen lépést kellett tartania a személyzeti létszámnak is. A 
hetvenes évek elején ez már megközelítette a kétszázat, 
1999-ben pedig a 450 főt.

Új feladatkörök alakultak ki: anaeszteziológus orvos 
és nővér, diétás nővér, pedagógus, könyvtáros stb. Bővült 
az orvosi szaktevékenység a bronchológia, az audiológia, a 
foniátria, logopédia területén, és először az országban
1972-ben Szántó Imre dr. elképzelései alapján és vezeté
sével gyermekintenzív betegellátó osztály is létesült.

Az általános betegellátás elsődlegességének megőrzé
se mellett az egyes osztályok maguk választotta sajátos 
munkaterületeket alakítottak ki az idők folyamán. így a 
csecsemőosztályok a koraszülött-ellátás; anyagcsere-be
tegségek, újszülöttsebészet, a sebészet a traumatológia, a 
hasi sebészet és az égésplasztika területére specializáló
dott. Az első gyermek égésplasztikai részleg kialakítása 
Baksa József dr. nevéhez fűződik. A nagymúltú gégészeti 
osztály foniátriai fejlesztését Hirschberg Jenő dr. indítot
ta el, munkáját Votisky Péter dr. folytatta az ajak- és 
szájpadkorrekciók továbbfejlesztésével és újszülöttkori 
bevezetésével. A belosztály az onkológia; nefrológia, dia
betes; a röntgenosztály pedig a pulmonológia és a trau
matológia területén fejtett ki elismerésre méltó tevékeny
séget.

Jelenleg az endoszkópos műtéti technika, a laparoszkó
pos sebészet és a ventrikuloszkópia is bekerült a minden
napi technikák közé.

Vese-húgyúti fejlődési rendellenességek korai műtété 
mellett különböző eredetű agykamra-tágulatok műtéti ke
zelését (sönt) is végezzük, Paraicz Ervin dr. vezetésével.

A hetvenes évek elején (1971-1972) gégészeti osztá
lyunk bekapcsolódott az országos bronchológiai és fül- 
orr-gégészeti ügyeleti szolgálatba, akkor heti egy nappal, 
jelenleg hetente háromszor vagyunk felvételesek.

Az országban először kezdtük el az újszülött-ajakha- 
sadék korai műtéti megoldását és komplex gondozását. 
Az első, 24-48 órás korban végzett műtétek plasztikai se
bészeti és funkcionális eredményei kiemelkedően jó ered
ményeket mutatnak. Emellett elmaradnak a gyermeke
ket és szüleiket más esetben érő pszichés sérülések, hiszen 
az a szülő, aki a műtött gyermekét viszi haza, már ugyan
olyan gyermeket gondoz, mint az a környezetében meg
szokott, és a csecsemő személyiségének fejlődéséhez el
engedhetetlenül fontos, szükséges mosolymennyiséget 
is megkaphatja. Ezen a bázison alakulhatott ki az intézet
ben működő hasadék-centrum, amely az ajak- és szájpad- 
hasadékos gyermekek komplex kezelését végzi.

A gégészeti mikroszkópos és endoszkópos technikák 
alkalmazása ugyancsak nagyon komoly változást hozott 
a betegek ellátásában.

A XIII. kér. Faludi utca 5. számú bérház földszintjén 
1968 őszén létesült a Pszichoanalitikus Intézet és Pszi
choterápiás Szakrendelő, az angolszász országokban mű
ködő, ún. „child guidance clinic” modellt követve. Ennek 
lényege, hogy a magatartási, iskolai problémákat, neuroti
kus, pszichoszomatikus és egyéb betegségeket gyermek
korban sikeresen lehet kezelni komplex, pszichiátriai, lé
lektani és pedagógiai módszerekkel. Alapítója György 
Júlia dr. gyermekpszichiáter, aki 1962-ben munkásságá

ért Kossuth-díjat kapott. A Faludi utcai rendelővel 
egyidőben alakult meg a Fővárosi Nevelési Tanácsadói 
Hálózat, amely a mai napig kiválóan működik. A legen
dás Faludi utcai „szemináriumokra” az egész fővárosból 
és vidékről is jöttek a gyermekekkel és serdülőkkel fog
lalkozó kollégák. A vezetést később Vikár György pszi
chiáter és Nemes Lívia vezető pszichológus vette át, és 
évek során létrehozták és elterjesztették a pszichoanaliti
kus szemléletű gyermekpszichológiát, pszichoterápiát. 
Az egykori Fővárosi Gyermekpszichológiai rendelőt György 
Júlia halálát követően a Heim Pál Gyermekkórházhoz, 
majd 1983-ban a Madarász utcai Gyermekkórházhoz csa
tolták. Mai nevét is ekkor vette fel (Gyermek- és Ifjúsági 
Pszichoterápiás Szakrendelő), melyet 1983 óta Lust Iván 
dr. vezet, vezető pszichológusa jelenleg Ajkay Klára dr. 
Egyedülálló szakmai profilja miatt ellátási területe meg
alakulása óta kiterjed a főváros egészére.

A Madarász utcai kórházban a szűkre szabott épületi 
adottságokon és anyagi lehetőségeken belül, állandóan 
folytak bizonyos korszerűsítési munkálatok. 1958-ban 
fejeződött be a kórház területén az új poliklinika építése, 
s 1960-ban -  többszöri kísérletezés után -  az emeleti cse
csemőosztály boxosítása. Az évek során sikerült kielégí
tő öltöző-tisztálkodóhelyiségeket is kialakítani a nővé
rek, konyhai alkalmazottak és műszaki dolgozók részére. 
Külön ügyeleti, öltöző- és tisztálkodóhelyiség jutott a 
férfi és női ügyeletes orvosoknak.

A hatvanas években a laboratórium bővítése révén lé
nyegesen javultak a laboratóriumi munka feltételei. így a 
régi laboratórium helyén lehetővé vált egy kis alapterüle
tű, de működésében és felszerelésében a korszerű igé
nyeket megközelítő intenzív osztály létesítése. A hetve
nes évek elején épült felvételi részleggel összefüggésben 
sor került a röntgenosztály bővítésére is.

Az egészségügyben is bekövetkező változások és a re
formfolyamatok kezdete, átalakította a kórházvezetési 
feladatokat és a főváros, majd a következő évben az egész
ségügyi kormányzat új rendszerű pályázatot írt ki a kór
ház irányítási funkciójának betöltésére.

1990-ben egyszeri és a későbbiekben megismételhe
tetlen módon a kórház dolgozói választották meg a pá
lyázók közül az orvosigazgatót, a gazdasági igazgatót és a 
nővérigazgatót. Ez az ún. hármas-vezetés működött egé
szen 1995-ig, amikor a főigazgatói irányítási rendszert 
vezették be. Ez intézményünkben nem jelentett lényeges 
változást, a szakmai vezetés jól összeszokott csapatként 
működött együtt, csak a gazdasági oldalról kellett az irá
nyítást ismételten megerősíteni.

Személyemben másodszor került igazgatói posztra olyan 
gyermekgyógyász, aki pályafutását ebben a kórházban 
kezdte, hiszen Kemény Pál dr. még Flesch Ármin vezetése 
alatt dolgozott kórházunkban, díjtalan orvosgyakornok
ként.

Az intézményi rekonstrukció 1989 végén kezdődött el 
és azóta is kisebb-nagyobb lépésekben, időnként nehéz
kesen, szakaszosan, de folyik. Az első tetőtér-beépítést 
követte a gégészeti szárny és a belosztály részleges felújí
tása, majd a hőközpont és a kazánház felépítése.

A következő lépcsőfokot, a csepegtetett pénzügyi for
rások miatt, a sebészeti osztály egyik szárnya és a kora
szülött-osztály kiépítése jelentette.

Sürgetővé vált a röntgenosztály átépítése, korszerűsítése. 
1997-ben új belgyógyászati-, 1998-ban sebészeti rönt
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gen-munkahely készült el s 2000-ben végre a digitális 
röntgengép is a helyére kerülhetett.

A tetőtér teljes beépítésével jelentős nagyságú hasznos 
területet adhattunk vissza a csecsemő- és koraszülött-osz
tálynak és komfortosított orvosi szobákat alakítottunk ki.

Az 1990-ben elnyert, cím zett támogatás utolsó előtti 
fázisa a tetőtér teljes felújítása és rekonstrukciója volt, 
amelynek során 1997-ben kialakítottuk az Oktatókórház 
előadótermét és új könyvtárát.

A civil szféra támogatása egyre fontosabb szerepet 
kap az egészségügyben is, így nálunk is a kórház közcélú 
alapítványára befolyt összegek segítségével kerülhetett 
sor az egyik röntgenkészülék beszerzésére, ill. a belgyó
gyászati játszóház és a nemrégiben átadott sebészeti já t
szóház kialakítására. Ez utóbbi pénzügyi alapjait a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium által elfogadott pályázatból 
befolyt pénz jelentette, de a létesítmény befejezését, a nö
vekvő infláció miatt, csak a kórház alapítványainak tá
mogatása tette lehetővé.

Intézetünkben 1985-ben elsőként alakult meg az or
szágban a gyermek-ultrahangosztály, amely azóta is ve
zető helyet foglal el a módszer fejlesztésében és oktatásában.

Az osztály bázisán működik a gyermekultrahang in
tervenciós központ.

Elsőként kezdtük el az országban az újszülöttek ultra
hangszűrését, melynek eredményeképpen igen korán fel
ismerhetők az idegrendszeri, vese-húgyúti, valamint az 
egyéb szervi fejlődési rendellenességek, aminek eredmé
nyeképpen ezek a kis betegek még időben kezelhetők és 
szükség esetén műtéti ellátásban részesülhetnek.

1997 decemberében létesítettük a Hirtelen Csecsemő- 
halál Módszertani Központot, amelynek műszeres m un
kahelyét 1999-ben, a kerületek és a Fővárosi Önkormányzat 
támogatásával, valamint a Gyermekkor Alapítvány 1%-os 
bevételeinek felhasználásával alakítottuk ki, és ezzel be
indulhatott a komplett alváslabor működése.

A Madarász utcai Gyermekkórház jelenleg az ország 
egyik legjobban felszerelt és szakmai szempontból is ki
emelkedő gyermekegészségügyi intézménye, amely évente 
közel 10 000 fekvőbeteget és 200 000 járóbeteget lát el.

A mindennapos, elsődleges betegellátási feladatok mel
lett a kórház egészségügyi személyzete szakadatlanul ki
veszi részét a tudományos és oktató munkából, számos 
hazai és külföldi kongresszuson, tudományos üléseken 
vettek részt előadóként, referensként.

Szakmai megbecsülés megnyilvánulása az is, hogy kü
lönböző tudományos társaságok, egyesületek választják 
be munkatársainkat vezető szervezeteikbe.

Intézményünkben négy kandidátus tölt be vezető 
szakmai beosztást.

Az intézmény vezetője gyermekgyógyászatból habili
tált a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Szakmai képzésben és továbbképzésben kezdettől fog
va részt veszünk, feladataink közé tartozik a medikus-, 
nővér-, asszisztensképzés, orvostovábbképzés, szakkö
zépiskolások oktatása. 1995 óta kórházunk a HIETE hi
vatalos oktatókórháza.

A gyermekorvos alap- és továbbképzés keretében jelenleg 
is évente 8-10 alkalommal tartunk szervezett továbbképzést. 
A rezidens, valamint a védőnői, ápolónői képzés keretében is 
évente több száz hallgató fordul meg intézetünkben.

Kórházunk a főváros és a környező vidék gyermekla
kosságának több mint egyötödét látja el, és az elmúlt két

évtized során minden szakterületen jelentős tudomá
nyos és klinikai eredményeket tudott felmutatni.

A Madarász utcai Gyermekkórház előtti Madarász
köz neve a kórház dolgozóinak javaslatára az elmúlt év 
során, tekintettel az alapító professzor érdemeire, Flesch 
Ármin közre változott. A tetőtér beépítése során lehető
ségünk volt kis helyi emlékmúzeum kialakítására, amelyben 
a kórház régi dokumentumai melett századeleji műsze
reket és eszközöket is bemutatunk. A kórház történetét -  
a Fővárosi Levéltár dokumentumainak felhasználásával 
-  feldolgoztuk és a működési időszak korai eseményeit 
könyv alakban is megjelentettük.

A kórház dolgozóinak mai teljes létszáma kb. 450 fő, 
ebből 60-70 szakorvos, a többi egészségügyi szakdolgo
zó, műszaki, valamint egyéb dolgozó. Az anyagi és erköl
csi megbecsülés hiánya miatt a nővérek száma az utóbbi 
időben annyira lecsökkent, hogy a nővéri állásoknak 
20-30%-a betöltetlen. Ez okozza a legnagyobb gondot a 
kórház folyamatos működtetésében.

A kórház gazdasági helyzete a bevezetett szigorú in
tézkedéseknek köszönhetően jelenleg stabil, azonban ko
moly gondot jelent, hogy a kórház teljes áron kénytelen 
beszerezni a gyógyszereket és tápszereket, minden társa
dalombiztosítási hozzájárulás nélkül. A kórház havi gyógy
szerköltsége közel ötmillió forint. További gondot okoz, 
hogy a gyermekkórházak finanszírozása -  téves kiindu
lási pontból eredően -  25-35%-kal alacsonyabb, mint a 
felnőtteket kezelő kórházaké, holott könnyen belátható, 
hogy a gyermekek ellátása költségesebb, mint a felnőtteké.

Annak ellenére, hogy a magyarországi gyermekszüle
tések száma az elmúlt évtized során jelentősen csökkent, 
meggyőződésünk, hogy a korszerű, preventív gyermek- 
gyógyászati szemlélettel rendelkező gyermek-alapellátásra, 
-szakellátásra és kórházi kezelésre továbbra is szükség 
van. Megváltozott a kórházi gyermekellátás rendszere, 
szinte alig akad olyan osztály, ahol a betegek kezelése né
hány napnál tovább tartana és a további kezelés nem am
buláns vagy szakrendelői ellátás formájában történne. 
Műtétek után, vagy súlyos betegségek (rák) esetében a 
szülők egyre gyakrabban tartózkodnak a betegágy mel
lett. Az esetek egy részében lehetőségünk van a szülő- és 
gyermek részére külön szobát is biztosítani. Ez a maga
sabb szintű, komfortosabb hotelszolgálat szabja meg a 
kórház fejlődésének alapvető irányát is. A még meglévő 
nagyobb kórtermeket kisebb, fürdőszobás egységekké 
alakítjuk át, és ez természetesen potenciális ágyveszte
séggel is járhat. Ugyanakkor a technikai fejlődés és a kor
szerű, gyors diagnosztikai módszerek lehetővé teszik a 
kivizsgálási idő minimálisra csökkentését, de ezzel ter
mészetesen a rendelkezésünkre álló döntési idő is le
csökken. A diagnosztizált esetek sokkal hamarabb kerül
hetnek a műtőasztalra, hamarabb kezdődik el a műtét 
utáni rehabilitáció, és a továbbiakban a hangsúly a szak
rendelői, poliklinikai ellátásra helyeződik át.

Ugyanakkor rövid távú terveink közé tartozik az in
tenzív osztály kibővítése. A 2001. év során talán felépül a 
régóta tervezett intézeti gyógyszertár is.

A kórház 1999-ben ünnepelte fennállásának 70. évfor
dulóját, elsőként kapta meg a főváros „Pro Űrbe” kitün
tetését, a gyermekgyógyászat területén végzett kiemelke
dő és színvonalas munkájáért.

Harmat György dr.
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Alternatív medicina
Növényi vitaminok: Ólommérgezés és 
fejlődés-visszamaradás. Moore, C. és 
mtsa (Division of General Pediatrics, 
Department of Pediatrics, Childrens 
Hospital, Los Angeles): Pediatr., 2000, 
106, 600.

Az ötéves indián fiúnál újszülöttkori 
asphyxia után encephalopathia és epi
lepsziás rohamok maradtak vissza, a 
fejlődésben lemaradt. Tartós vasref- 
rakter anaemiája miatt hematológusa 
a teljesség kedvéért a vér ólomtartal
mát is meghatározta, majd a magas 86 
pg/dl érték miatt a fiút EDTA- és BAL- 
keláció végett a szerzőkhöz utalta.

A gyermek éber és aktív volt, de 
nem beszélt. Segítséggel állt, de nem 
járt. A keláció 3. napján a 24 órás gyűj
tött vizeletben az ólomszint 4480 pg/1, 
vagy 5578 pg/24 óra volt.

Az anya ólomexpozícióról nem tu
dott, a népies gyógyszerek használatát is 
tagadta, de később elmondta, hogy gyer
mekének 4 év óta tibeti növényi vitami
nokat ad tabletta alakjában, napi 3 x 
1-et. A tablettát a dalai lámához közeli 
orvos állította össze tisztán növények
ből, ősi hagyományok alapján. Káros 
anyagot nem tartalmaz. Elősegíti az agy 
növekedését, javítja a szellemi képessé
get. A tabletták Indiában készültek és 
mindegyiket külön csomagolták.

A tablettákban ólmot és higanyt mu
tattak ki. A vérben nem találtak higanyt.

A szervezetbe jutott ólom tartós ideg- 
rendszeri károsodást és szellemi vissza
maradást okozott. A gyermek 4 év alatt 6 
keláción esett át. Az utolsó alkalommal a 
vér ólomszintje 24,5 pg/1 volt. A fejlődé
se javult, segítséggel tudott járni, az egy
szerű utasításokat megértette, de nem 
beszélt. Az ólom szintje a kelációk elle
nére sokáig magas volt, mert a fiú kb. 63 
g ólmot fogyasztott és az ólom felezési 
ideje a csontokban kb. 10 000 nap.

Ha a hagyományos gyógyítás siker
telen, a család és a beteg sebezhető és 
hajlamos alternatív megoldásokra.

Kollár Lajos dr.

Betegbiztosítási kérdések
Mi változik októbertől (Németország
ban) a számlázásban? Fortschr. Med., 
2000, 142, 52.

A BW-vel jelzett szerző a folyóirat szep
temberi számában utal arra, hogy a 
biztosító által a tevékenységekért fi
zetett összeg stb. októbertől változik. 
A változtatás indoka, hogy az a célúk, 
hogy a tényleges tevékenységet megfi
zessék, az orvost ugyanakkor az érdekli, 
hogy mennyit fognak fizetni. [Ref: Ezt 
igyekszünk mi is utánozni?] A beveze
tett változtatás lényege a beszűkítés, 
azaz mind több tevékenységet a házi
orvosnak nem, csak a szakorvosnak 
fognak finanszírozni. Végső soron 3 
csoportra oszthatók a beavatkozások: 
1. csak a háziorvos számlázhat; 2. mind 
a házi-, mind a szakorvos számlázhat;
3. csak a szakorvos számlázhat.

A cikk felsorol néhány sebészi be
avatkozást (kis-sebészet), amit a házi
orvos is elvégezhet (mert kiegyenlíti a 
biztosító az elküldött számlát): sebel
látás, bőr- és nyálkahártya-kimetszés, 
tályogmegnyitás, panaritium, ficam 
helyretevése, foghúzás.

A belgyógyászati tevékenységet is 
átszervezték, például gasztroszkópiát 
csak szakorvos végezhet, tehát a házi
orvos ne javíttassa meg az elromlott 
gasztroszkópját, de tovább is végezhet 
rektoszkópiát, EKG-t, ultrahang-vizs
gálatot.

Az otthon kezelt beteg ellátásában 
nagy szerepe volt és van a jól képzett 
házi betegápolónak. Ő eddig beadhat
ta az injekciót és az infúziót. A jövő
ben csak az orvos adhat infúziót.

Aszódi Imre dr.

A dohányzás ártalmai
A dán nők halálozásának emelkedé
se: populációs jellegű regiszteres ta
nulmány. Juel, K. (National Institute 
of Public Health, Coppenhagen, Dá
nia): BMJ, 2000, 321, 349-350.

Az 1950-es évek elejétől kezdődően a 
dániai női lakosság körében a dohány
zás prevalenciája folyamatos növeke
dést mutat, jelenleg 40% felett van. Az 
1980-as években a férfiak és a nők kö
rében a dohányzás gyakorisága csak
nem azonos volt, amely meglehetősen 
szokatlan jelenség. Interjúk és kérdő
íves felmérések alapján az erős dohá
nyosok aránya a dán nők között folya
matosan emelkedett viszonylag hosszú

időperiódus alatt: 1% (1953), 7% (1980), 
15% (1987) és 18% (1994). Az 1990-es 
évek elején a dán nők között volt a 
legmagasabb a dohányosok prevalen
ciája 87 ország összehasonlítása alap
ján. A dán nők várható élettartama 
rövidebb, mint a többi fejlett nyugat
európai országé. Dániában a tüdőrák 
és a krónikus aspecifikus légúti beteg
ségek okozta halálozás az 1960-as évek
től kezdve az egyik legmagasabb Eu
rópában. A szerző 1951-1995 közötti 
regiszteres, populációs jellegű vizsgá
latot végzett a dohányzás és a halálo
zás közötti összefüggés vizsgálatára.

Pető módszerével kalkulálta a do
hányzás és halálozás összefüggését. A 
halálesetek és a halálokok vizsgálatára 
Dánia Népegészségügyi Haláloki Re
giszterét használta, amelyet 1943 óta 
folyamatosan és megbízhatóan vezet
nek.

Az eredmények, azt mutatják, hogy 
az 55-84 év közötti dán nők halálozási 
rizikója 1950 és 1970 közötti időperió
dusban csökkent, aztán enyhe emelke
dést mutat. Ha a dohányzással össze
függő halálozást kihagyták volna, akkor 
a csökkenés nagy valószínűséggel to
vább folytatódott volna. A dohányzás 
okozta halálozás fokozatosan emelke
dett, az 1950-es évek elején észlelt 1%- 
ról a 40 évvel később észlelt 25%-ra.

Dániában néhány életkori csoport
ban a nők között észlelt emelkedő halálo
zás egyik magyarázata kétséget kizáróan 
a növekvő dohányzási szokásokban ke
resendő. Bizonyított, hogy férfiak kö
rében ez csaknem m inden országban 
igaz, de Dánia az egyik olyan ország, 
ahol a férfiak és nők között a dohányzás 
okozta halálozásban nincs különbség. 
A várható élettartam növekedése nem 
képzelhető el a dohányzás drasztikus 
visszaesése nélkül és ha a jelenlegi ál
lapot továbbra is megmarad, a halálo
zás növekedése is folytatódni fog.

[Ref.: A WHO III. számú akcióterve 
a Füstmentes Európáért címet viseli, 
amely a dohányzás elleni politika szá
mos lehetőségét dolgozta ki. így a piac 
szabályozását (adó- és árpolitika, a 
hozzáférés korlátozása, a reklám teljes 
betiltása, a feketekereskedelem vissza
szorítása, terméktájékoztatás stb.), ter
mékfelelősségi perek (erre az Egyesült 
Államokban már példák vannak!), füst
mentes környezet biztosítása (beleért
ve a munkahelyet is!), a dohányzásról 
való leszokás támogatása, oktatás, tá
jékoztatás és a közvélemény befolyáso
lása. Néhány hete ért véget Chicagóban 
a „ ll 'h World Conference on tobacco
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or health” elnevezésű konferencia, 
amely alkalomra a BMJ, a JAMA és a 
WHO legutóbbi Bulletin-je is a do
hányzás témaköréből jelentetett meg 
számos cikket. A dohányzás okozta 
halálozás emelkedésének megállítá
sa a fejlett és a fejlődő országokban 
egyaránt fő  témája volt a konferen
ciának és a résztvevők feladata volt 
annak megtárgyalása, hogyan tudnák 
megállítani az ún. „barnapestis” okoz
ta járványt. Eddig is számos kutató 
dolgozott ki hatásosnak tűnő stratégi
át, többek között legújabban Malcolm 
Gladwell. A „The tipping p o in t” című 
könyvében a szerző úgy érzi, tudja a 
dohányzás csökkentésére a helyes és 
hatásos választ. A divat, a bűnözési 
hullám a mindennapok „akciós epidé
miáját” jellemzik, amely akciók közé a 
dohányzás is beletartozik. Gladwell 
modelljében a tinédzserek dohányzási 
szokását, mint a felnőttek és oktatóik 
attitűdjeinek követését tekinti. A szer
ző két lehetőséget említ könyvében. A 
bupropion-kezelést, amely a dohányzás 
és a depresszió közötti kapcsolat eli
minálását célozza és az alacsony ni
kotintartalmú cigaretták forgalm azá
sát, amely a dependencia kialakulását 
lassítaná. Referens véleménye ezzel 
kapcsolatban kissé pesszimistább és 
Hippokratész egyik mondásához áll 
közelebb: „Ha nem vagy rá hajlandó, 
hogy változtass az életeden, nem lehet 
rajtad segíteni.”]

Orosz István dr.

Dermatológia-venerológia
Disszeminált kis göbös cutan sarcoido
sis. Schwarzenbach, R., Djawari, D. J. 
(Hautklinik, Klinikum Heilbronn, 
Németország): Dtsch. Med. Wschr., 
2000,125, 560.

A betegség a nőkben gyakrabban elő
forduló, régóta ismert tüneteit Boeck 
1899-ben ismertette. Szisztémás for
májában az eseteknek jó harmadában 
a bőrelváltozások megkönnyítik ko 
rai felismerését és gyógyítását. Izolált 
formában a prognózis jó, am it clo- 
fazimin-terápiával sikerült igazolni.

A 83 éves nőbeteg legsúlyosabb p a
nasza a hát bőrén látható, viszkető 
papulák voltak, melyek szisztémás kor- 
tikoszteroid-kezelés ellenére a törzsre 
és a proximalis végtagokra terjedtek 
rá. Fél éve tartó panaszain kívül m eg
említette, hogy évek óta 2-es típusú 
diabetes mellitus miatt kezelték. A bő r

elváltozáson kívül fizikális statusa ne
gatívvolt. A közlemény színes ábráján 
világosan láthatók a multiplex, színes 
gombostűfejnyi, részben összefolyó ma- 
culopapulosus szimmetrikus efflores- 
centiák. A szonda-fenomén negatív lett, 
amivel el tudták differenciálni a bőr
tuberkulózistól. Felmerült még histio- 
cytosis-X és T-sejtes lymphoma is. 
Laborleletei közül egyedül a w s.- 
süllyedés volt emelkedett; a postpran- 
dialis napi vércukorprofil 158-183 
mg/dl között ingadozott. A biztos di
agnózis biopsziával vált lehetővé. Szö
vettanilag a corium felső rétegében atí- 
pusos epitheloid sejtes és többmagvú 
óriássejtes elváltozás látszott, laza 
lymphocytás infiltrátummal együtt, 
fibrosis és necrosis nélkül. Immun- 
hisztológiailag az epidermisben és a 
coriumban csak elszórtan találtak S-100 
pozitív Langerhans-sejteket. A diag
nózist a negatív Tine-próba is alátá
masztotta. A bőrelváltozáson kívül sar- 
coidosisra utaló egyéb elváltozásokat 
sehol nem találtak.

Mivel a glükokortikoidok hatástala
nok voltak, napi 3 x 100 mg-os kezdő 
adaggal clofamizin-Lampren®-kezelés- 
re került sor, melynek hatására a be
teg négy hónapon belül meggyógyult. 
Négy év múlva sem recidívát, sem 
szisztémás sarcoidosist nem észleltek.

A granulomás többszervi betegség 
etiológiája homályos, melyben gene
tikus hajlam alapján felmerül isme
retlen infekciós antigénekkel szembeni 
válaszreakció. 1997-ben IFNa-kezelés 
eredményét ismertették, ami viszont 
nem terjedt el. Ahogy arra a jelenlegi 
közlemény utal, a folyamat izoláltan a 
bőrt is érintheti, a többi szervek elvál
tozása nélkül. A korai stádiumban 
spontán gyógyulási tendencia előfor
dul, ezért a terápiát pontosan meg kell 
indokolni; elsősorban glükokortikoi
dok szisztémás és lokális, sőt intra- 
fokális adása jön szóba, ami azonban 
nem mindig eredményes. Alternatív 
szerekkel hasonló eredményes effektust 
lehet elérni -  chloroquin, hydroxychlo- 
roquin, methotrexat, sőt újabban allo- 
purinol és thalidomid. Clofamizin 
egyéb granulomás betegségekben, mint 
Melkerson-Rosenthal-szindróma és 
necrobiosis lipoidica is hatásos. A 
gyógyszer tulajdonképpen phenothia- 
zid-származék mycobacteriostaticus ef
fektusa miatt a lepra kezelésében is 
alkalmazzák; lizoszomális enzimek 
aktiválásával m acrophag és granulo- 
cyta interakcióval fokozza a fagocitált 
szubsztanciák lebomlását. Mellékha

tások, többek között a bőr vörösesbarna 
elszíneződése, ichthyosis, makula-hi- 
perpigmentáció és gyomor-bél tüne
tek ritkán fordulnak elő. A pozitív 
eredményt szisztémás sarcoidosisban 
is sikerült megerősíteni.

Bán András dr.

Műtéti sebfertőzés? Ogon, M. és mtsai 
(Department of Orthopaedic Surgery 
and Dermatology University of Inns
bruck, Ausztria): Lancet, 2000, 356, 
1652.

A 42 éves férfi fokozódó derékfájással 
került klinikára. A L5/S1 csigolyák 
spondylolisthesisét saját csípőcsont- 
grafttal rögzítették, nyitott transperi- 
tonealis műtéttel. Ezután a beteg jól 
volt, úgy tűnt, a sebek szépen gyó
gyulnak.

A 4. napon a hasi seben kis hiányt ész
leltek. Antibiotikumot adtak. A 6. napon 
a sebek körül piros papulák jelentek 
meg és genny ürült, amelyet leoltottak. 
22 000-es leukocytosist és 38,5 °C-os 
lázat mértek. A CRP-szint magas volt. 
Súlyos infekció látszott kibontakozni, 
ezért a cefotiamot fosfomycin-nel egé
szítették ki. A 9. napon a tenyésztések ne
gatívak lettek. A fekély már mély volt, a 
subcutan és a fasciavarratok szétestek. 
A hasi seb mélyén a peritoneum látszott.

A bőrgyógyász az alávájt szélű és 
pírral körülvett ulceráció miatt pyoder
ma gangraenosumot diagnosztizált és 
napi 120 mg methyl-prednisolont 
rendelt helyi nedves antiszeptikus kö
téssel. A fekély terjedése megállt, két 
nap alatt zsugorodni kezdett. 12 nap 
után a prednisolon adagját felére csök
kentették, a beteget mobilizálták és to
vábbi 10 nap múlva elbocsájtották. 18 
hónap után visszaesés nem volt, a de
rékfájás megszűnt és a csigolyák össze
forrtak.

A ritka pyoderma gangraenosum 
műtét után seb-szepszist utánozhat. 
Ez a pathergia bármely sérülés vagy 
műtét után felléphet, de az infekció 
kezelésével ellentétben nagy adag kor- 
tikoszteroidot igényel.

Specifikus laboratóriumi tesztek 
vagy kórszövettan hiányában a diag
nózis sarokköve a jellegzetes ulceráció 
klinikai képe, alávájt szegéllyel, amely
nek ismerete elkerülhetővé teszi a meg
felelő terápia megkésését.

Kollár Lajos dr.
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Infektológia
Az Egyesült Államokban előforduló 
Salmonella typhi-fertőzések laborató
riumi surveillance. Ackers, M. L, Puhr, 
N. D., Tauxe, R. V. és mtsai (Foodbone 
and Diarrheal Disease, Branch, Mail 
Stop A-38, Center for Disease Control 
and Prevention. 1600 Clifton Rd., At
lanta, GA 30 333, USA [Dr. Eric D. 
Mintz]): JAMA, 2000,283,2668-2673.

Az 1960-as évek közepétől az Egyesült 
Államokban a Salmonella typhi okoz
ta fertőzések száma állandósult, 
100 000 lakosra számítva 0,2 esettel 
találkoznak évente. Eközben a külföld
ről behurcolt infekciók száma növeke
dett, 1967-1972-ig 33%, 1975-1984 kö
zött 62%, 1985-1994 között már 72%. A 
fejlett országokban a betegség ritka, míg 
a világ számos részén, ahol a csatornázás 
szegényes és az antibiotikum-használat 
sem gyakori, ampicillin-, chloramphe
nicol-, trimethoprim-sulfamethoxa- 
zol-rezisztens (multidrug-rezisztens 
MDRST) törzsekkel találkoznak. Leg
gyakrabban Indiából, Dél-Afrikából, 
Kínából, Vietnámból, Pakisztánból izo
lálnak MDRST törzseket.

A CDC kezdeményezésére egyéves 
periódusban laboratóriumi módsze
reken alapuló surveillancet végeztek 
1996. június 1-től 1997. május 31-ig az 
Egyesült Államokban, hogy segítsék a 
hatékony empirikus kezelés elindítá
sát. A vizsgálat demográfiai és epide
miológiai adatokat is tartalmazó kér
dőívek segítségével történt. Az adatlap 
a személyi adatokon és a klinikai tü 
neteken kívül, a tünetek kezdete előtti 
6 hétben történő utazást, a megelőző 
antibiotikus kezelést, a tyhus elleni vak- 
cinációt, az antibiotikus kezelés típu
sára vonatkozó adatokat is tartalmaz
ta. Ha a tüneteket megelőző 6 hétben 
nem szerepelt külföldi utazás, az ese
tet hazai előfordulásúnak minősítet
ték. A CDC laboratóriumában történt 
az antimikrobás rezisztencia vizsgá
lata is. 12 antibiotikumra vizsgálták 
az érzékenységet: chloramphenicol, tri- 
methroprim-sulfamethoxazol, tetracyc- 
lin, ciprofloxacin, nalidixsav, ampicillin, 
sulfisoxazol, streptomycin, kanamycin, 
gentamycin, ceftriaxon és cephalotin 
vonatkozásában végeztek vizsgálatot. 
Az MDRST-én kívül nalidixsav-re- 
zisztens Salmonella typhit (NARST) 
is megkülönböztettek. Ezeknél a MIC- 
értéket is meghatározták, mind nali
dixsav, mind ciprofloxacin vonatko
zásában.

Egy év alatt 364 újonnan diagnosz
tizált fertőzést regisztráltak, ebből 293 
esetet lehetett minden vonatkozásban 
feldolgozni. 237 betegből 17 részesült 
malária-profilaxisban (7%), 224-ből 20 
beteg (9%) részesült a betegség kez
dete előtti 6 hétben antibiotikus keze
lésben. Két beteget vesztettek el, egyik 
Egyiptomba utazott vakcináció nélkül, 
a másik hazai megbetegedés volt. 229 
(81%) beteg utazott a megbetegedése 
előtt, míg 53 fertőzés (19%) otthon 
akvirált volt. A legtöbb utazó külföldi 
országban született USA állampolgár 
volt, aki fejlődő országban élő család
tagokat, barátokat látogatott. Vala
mennyi kórokozó antibiotikum-érzé
kenységét megvizsgálták, 76% mind a 
12 antimikrobás szerre érzékeny volt, 
24% legalább egy szerre rezisztens volt, 
16% tartozott az MDRST-csoportba, 
ebből 21% NARST-rezisztens is volt, 
míg 11 nem MDRST törzs NARST- 
rezisztenciát mutatott. Ciprofloxacin-, 
gentamycin-, kanamycin- vagy ceftri- 
axon-rezisztenciát nem tapasztaltak. 
Az MDRST-rezisztensek 94%-a 5 or
szágba utazott, ezek: India, Pakisztán, 
Vietnam, Bangladesh és Haiti. A 
NARST-rezisztens törzsek gazdái kö
zül 17 Indiába, 1 Pakisztánba, 1 a Fü- 
löp-szigetekre látogatott. A malária- 
kemoprofilaxist kapottak közül azok, 
akik az indiai szubkontinensre utaztak, 
gyakrabban fertőződtek NARST-val. 
Az otthon akvirált fertőzöttek közül 
(53 beteg, 19%) csak 1 volt MDRST- 
pozitív, 3 (2%) streptomycinre, 1 (2%) 
trimethoprim-sulfamethoxazolra és 1 
(2%) cephalotinra volt rezisztens.

Bár a megbetegedések száma stag
nál az USA-ban, az elmúlt 20 évben a 
fertőződés helye és az antibiotikum
rezisztencia változik. A Mexikóban 
akvirált fertőzések száma jelentősen 
csökkent, míg az indiai szubkontinen- 
sen akvirált fertőzések száma jelentős 
fokban növekedett. Az adatok, azt is 
alátámasztják, hogy a törzsek rezisz
tenciája a tradicionálisan alkalmazott 
antibiotikumokra (ampicillin, chlo
ramphenicol, trimetroprim-sulfame- 
thoxasol) folyamatosan nő. A tanul
mányban csaknem minden 5-ből 1 
MDRST-rezisztens törzs volt, melye
ket zömében Indiában vagy Vietnam
ban akviráltak, míg a hazai eseteknek 
csupán 2%-a volt MDRST-pozitív. Em
pirikus kezelésként az ampicillint, a 
trimethoprim-sulfamethoxazolt, a chlo- 
ramphenicolt nem ajánlják. Ciproflo- 
xacin-rezisztenciát nem tapasztaltak, 
de valamennyi MDRST-eset 21%-a, va

lamint további 7% nalidix-rezisztens 
is volt. Ezek a törzsek csökkent cipro- 
floxacin-érzékenységet is mutattak. 
Bár a nalidixsavat nem használjuk 
typhus kezelésére, ez mégis fontos adat 
a csökkent ciprofloxacin-érzékenység 
megítélésére. Az adatok aláhúzzák an
nak a jelentőségét is, hogy a fejlődő 
országokban született USA állampol
gárok typhus elleni védőoltása igen 
fontos, amikor szülőhazájukat látogat
ják. A gyermekek különösen esendőek, 
a kevesebb mellékhatás miatt nekik az 
orális élő attenuált vakcinát, vagy a 
parenterális kapszuláris poliszacharid 
vakcinát ajánlják, amelyek 50-80%-os 
védettséget biztosítanak.

Typhus gyanúja esetén empirikus 
kezelésre változatlanul a ciprofloxa- 
cint vagy a ceftriaxont ajánlják. Az In
diába utazóknak különösen fontos a 
typhus elleni vakcina.

Nemes Zsuzsanna dr.

Orvosképzés
Az Amerikai Egyesült Államok orvos- 
egyetemeinek oktatási terve az 
1999-2000-es tanévben. Barzansky, B., 
Jonas, H. S., Etzel, S. J. (Division of 
Undergraduate Medical Education, 
American Medical Association, 515 
N. State St., Chicago, 111. 60610, USA): 
JAMA, 2000, 284, 1114-1120.

Az Egyesült Államokban az elmúlt évek 
medikus oktatásában számos terüle
ten változás történt. Az egyes diszcip
línák egymástól izolált oktatási rendjét 
egyre inkább a körfolyamatok integrált 
megközelítési módja váltja fel. Emel
lett mind az oktatásban, mind a tudás 
értékelésében szerepet kapott a szá
mítástechnika, valamint az ún. objek
tív, struktúráit klinikai vizsgálómód
szer.

Az egészségügyi politikában bekö
vetkezett változások, az integrált be
tegellátó rendszerek kiépítése ugyan
csak megjelennek az oktatásban is.

Az Egyesült Államok orvosegyete
mei között jelentős különbségek van
nak, azok különböző mértékben ve
zették be a vázolt módszereket.

A szerzők 125 akkreditált orvosegye
tem 2000. július 1-jei adatait értékelték 
ilyen szempontból. Az 1999/2000-es 
tanévben 102 446 hallgatót regisztrál
tak. 17 627-en végezték az alap-stúdi
umokat (fizikum), 84 819-en tanulták 
a klinikumot.
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1999-ben 38 529 hallgatót vettel fel, 
ami 1998-hoz viszonyítva 6%-os csök
kenést jelent.

1999-ben a jelentkezők és a felvettek 
aránya 2,2:1,0, míg 1989-ben 1,6:1,0 
volt.

Az 1999/2000-es tanév első évfo
lyamán 45,8% volt a női, 12,1% az et
nikai kisebbséghez tartozó hallgatók 
aránya.

Számos egyetemen vezették be a szá
mítógép-bázisú, valamint az alterna
tív orvostudomány oktatását.

Hetven intézetben (56%) kívánják 
meg a hallgatóktól az 1. és a 2. licenc- 
fokozatot.

A tudásfelmérés módszereinek a te
kintetében jelentős különbségek van
nak az egyetemek között.

A lemorzsolódás az 1998-1999-es 
tanévben 1,1% volt.

A támogatások, valamint a tandíjak 
az egyetemek bevételének csak je
lentéktelen töredékét (2,8-5,1%) ad
ják.

A kötelező óraszám az első évfo
lyamon 826, a második évben 775 volt. 
A harmadik évtől egyre inkább előtér
be lép a hallgatók elektív-szelektív té
maválasztása.

Az „alternatív” témakörök közül az 
oktatási programban az alábbiak sze
repelnek: táplálkozás-kiegészítőkkel 
foglalkozó stúdium, gyógynövénytan, 
spirituális kérdések, akupunktúra-ho
meopátia, meditáció, manuális gyógy
módok.

Több egyetemen külön foglalkoz
nak az egyes kultúrák, civilizációk sa
játos gyógyítási gyakorlatával, hagyo
mányos gyógymódjaival.

Számos oktatási intézet alkalmaz
za az interaktív távoktatást, elektro
nikus dokumentációkat, jegyzeteket, 
sillabuszokat bocsátanak a hallgatók 
rendelkezésére.

Az 1999/2000-es tanévben 122 egye
tem 936 kórházzal állott kapcsolatban. 
Ezekben folyt a medikusok gyakorlati 
oktatása.

A szerzők ajánlatosnak tartják az 
Egyesült Államok orvosegyetemeinek 
a sokarcúságát, különbözőségének a 
megőrzését, miközben szerintük is el
kerülhetetlen az egységes minőségbiz
tosítási mutatók és bizonyos közös stan
dardok megkövetelése.

[Ref: A felmérés rengeteg számada
tának a referátum csak egy részét tar
talmazza. A kérdés iránt érdeklődőknek 
elsősorban a hazai orvosegyetemek prog
ramalkotóinak ajánlom az eredeti köz
lemény elolvasását. Természetesen nem

minden amerikai tendencia, törekvés 
alkalmas a sok tekintetben különböző 
európai, magyar viszonyok közötti al
kalmazásra.]

Betléri István dr.

Az orvosegyetemek felvételi bizottságai
nak demográfiai összetétele az Egye
sült Államokban. Kondo, D. G., Judd, 
V. E. (The Menninger Clinic, PO Box 
829, Topeka, KS 66601, USA): JAMA, 
2000,284, 1111-1113.

Az Egyesült Államokban eddig nem 
történt átfogó felmérés az orvosegye
temi felvételi bizottságok összetételé
re vonatkozólag.

A kérdés jelentőségét aláhúzza, hogy 
a kisebbségek (afro-amerikaiak, porto- 
rikóiak, indiánok, alaszkaiak, Hawai-i 
származásúak), valamint a nők, becs
lések szerint, nincsenek arányosan kép
viselve ezen bizottságokban.

A jelen, széles körű kérdőíves fel
mérés tanúsága szerint a férfi-nő-arány 
a bizottságokban 1,77:1. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy a nők aránya az 
orvosok között 1982 óta csaknem meg
kétszereződött. A tagok 16%-a tarto
zott az etnikai kisebbségekhez.

A felvételiztető testületek 51%-ában 
kisebbségi származású orvos csupán 
1 volt, vagy egyáltalán nem voltak kép
viselve. Összességében az egyetemek 
87%-ában volt legalább 1 képviselője 
a kisebbségeknek.

A testületek 74%-ában volt legalább 
1 medikus. Általában a tagok 15%-a 
volt egyetemi hallgató.

Megállapítják, hogy bár a 70-es évek 
óta az arányok javultak, mégis: mind 
a nők, mind a kisebbségek képvisele
te, elégtelen az orvosegyetemi felvéte
li bizottságokban. A felmérések azt is 
igazolták, hogy a medikusok demo
gráfiai mutatói megegyeznek a felvé
teli bizottságokéival.

Betléri István dr.

Onkológia
A sugárkezelés kedvező és kedvezőt
len hatásai korai emlőrákos betegek 
hosszú távú túlélésére: randomizált 
klinikai vizsgálatok áttekintése. (Early 
Breast Cancer Trialists Collaborative 
Group, levelezési cím: EBCTCG Secre
tariat, Clinical Trial Service Unit, 
Radcliffe Infirmary, Oxford OX2 6HE, 
UK): Lancet, 2000, 355, 1757-1770.

[Ref: Tudom, szokatlan, hogy a refe
rálandó dolgozatot a recenzens vezes
se be, de az is viszonylag ritkán fordul 
elő, hogy egy nemzetközi csoport 
20 000 emlőrákos beteg 20 éves, 40 
randomizált klinikai vizsgálattal 
összeállított eredményei alapján kísé
reljen meg véleményt kialakítani a ko
rai emlőrák különböző műtéti kezelé
sével összekötött sugárkezelés korai és 
késői, helyi és távoli áttét kialakulásá
nak esélyeiről. Az emlőrák sugárkeze
lését közel 100 éve végezzük, a műtétet 
sokkal régebben, de az időközönként 
nehezen megszülető konszenzust va
lami, jelen esetben az egyre csökkenő 
műtéti radikalitás és a sugárterápia 
jelentős fejlődése (besugárzás-tervezés, 
különböző sugárforrások, a sugárbio
lógiai ismeretek klinikai alkalmazása 
stb.) mindannyiunkat a kérdés újra
gondolására késztet. A talán indoko
latlanul hosszú bevezetés csupán azt a 
célt kívánja szolgálni, hogy sebészek és 
sugárterapeuták, de mindenki, aki 
emlőrákos betegekkel foglalkozik, ve
gye górcső alá megszokott eljárásait és 
lehetőleg kapjon kedvet a teljes dolgo
zat elolvasására.]

Az „Early Breast Cancer Trialists 
Collaborative Group” (a továbbiakban: 
Group) 10 és 20 éves metaanalízist vég
zett korai emlőrákos betegek randomi
zált csoportjainál. A vizsgálatba bevont 
20 000 beteg 40 kiértékelhető csopor
tot alkotott. A vizsgálat célja a korai 
emlőrák sugárkezelésének eredményei, 
a helyi recidíva és a hosszú távú túl
élés, a daganatos és nem daganatos 
halálozás okai, ill. esetleges összefüg
gésük a sugárkezeléssel, a sugárkeze
lés technikájával és az ebből levonható 
következtetések tanulmányozása volt.

„Korai” emlőrák alatt, azt értik, ha 
a daganat teljes egészében csak az em
lőre lokalizálódig, ill. pozitív hónalji 
nyirokcsomók mellett is, sebészileg el
távolítható. Ugyanakkor maradhatnak 
klinikailag nem kimutatott daganat
sejtek, melyekből később távoli áttétek 
keletkezhetnek. A helyi tumormarad
ványok sugárterápiával kezelhetők és 
számos klinikai vizsgálat foglalkozott 
a radioterápia hatásával a helyi reci- 
dívákra, távoli áttétekre, a daganatos 
halálra és a hosszú távú túlélésre. Ezek 
a vizsgálatok kimutatták, hogy jólle
het, a sugárkezelés jelentősen csök
kentette a helyi kiújulást, de sem a tíz
éves vagy annál hosszabb túlélésre, sem 
arra nem adtak felvilágosítást, milyen 
szerepe van a sugárkezelésnek a hosszú 
távú daganatos és az egyéb okból bekö-
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vetkezett mortalitásra, valamint arra, 
hogy az említett adatok mennyire függ
nek a betegtől, ill. a sugárkezelés tech
nikájától.

Röviden a vizsgálatban részt vevő 
betegekről és a sugárkezelés techniká
járól: Figyelembe veendő a betegek élet
kora, hormonális statusa, valamint az 
axillaris nyirokcsomók szövettani ál
lapota. A betegek 88%-ánál szövettani 
vizsgálat erősítette meg a nyirokcso
mók klinikai vizsgálatát, 5%-nál csak 
klinikai lelet, 7%-nál nem történt em
lítés a nyirokcsomó statusról. Az axil
laris nyirokcsomók teljes eltávolítá
sakor 71% volt szövettanilag negatív, 
16% csak mintavétellel [Ref.: A cikk 
nem írja, de feltehetően „sentinel” nyi
rokcsomó-eltávolítás történt], 13%-ot 
csak klinikai vizsgálattal ítéltek nega
tívnak.

Fontosabb adatok az igen részletes 
táblázatokból:

A teljes anyagra vonatkoztatva, a 
négy műtéti eljárás eredményeinek kü- 
lön-külön feltüntetése után a végered
mény:

Összesen (50% pozitív nyirokcsomó) 
Sugárkezelés +: 45,2%
Sugárkezelés -: 53,8%

A klinikai vizsgálatok tehát különb
séget tettek az általában végzett sebé
szi beavatkozások és a sugárkezelés, 
valamint a kontrollcsoport között, ami 
viszont összefügg a nyirokcsomók ál
lapotával és a besugárzott területekkel. 
A mastectomiánál végzett sugárkeze
lés minden esetben magában foglalta az 
axillát és a supraclavicularis régiót és 
a betegek 94%-ánál az artéria mamma-

ria interna menti nyirokcsomóláncot. 
[Ref: A magyar sugárterápiás gyakorlat 
ettől némileg eltérő, az a. mammaria 
láncot csak mediális emlőtumornál, 
vagy valamely képalkotó eljárással ki
mutatotton kóros nyirokcsomóknál vé
gezzük. Ennek, a látszatra technikai 
jellegű különbségnek későbbiekben a 
nem daganatos mortalitás adatainál 
lesz jelentősége.]

Eredmények. Valamennyi klinikai 
vizsgálatnál a sugárkezelésben része
sült betegek 49,9%-a, a kontrollok 
51,2%-a balt meg bármely okból. Ez 
1,3%-os abszolút különbség, ami az 
évi halálozási ráta 3,9%-os, nem szig
nifikáns csökkenésének felel meg. To
vább bontva az adatokat, a húszéves 
követési idő alatt, valamennyi betegre 
és valamennyi sugárterápiás eljárásra 
együttesen, a tízéves túlélés 2,1%-os 
abszolút javulást mutatott (56,6% su
gárterápia, versus 54,5% kontroll), de

20 év után a túlélési különbség csak 
1,2% volt (37,1% versus 35,9%).

Különböző alcsoportok átlagos mor
talitásának összehasonlítása statiszti
kailag nem megalapozott. így például 
3000 60-69 éves, nyirokcsomó-negatív 
nőbetegnél a sugárkezelés csökkentette 
a húszéves túlélést (31,1% sugárkeze
lés, versus 32,7% kontroll). Ugyanakkor 
4000 50 év alatti, pozitív nyirokcso- 
mójú nőbetegnél a sugárkezelés 5,4%- 
kal növelte a tízéves túlélést (55,4% 
versus 50,0%), a húszéves túlélést pedig 
5,6%-kal hosszabbította meg (41,7% 
versus 36,0%). E két eredmény két
ségkívül fontos és figyelemre méltó, de 
a két alcsoport összehasonlítása sta
tisztikailag nem elegendő a különb

ség tisztázására. Pontosabbnak tűnik a 
helyi recidívák kialakulásának és a spe
cifikus halálokoknak az összehasonlítá
sa, különböző körülmények között.

A sugárkezelés hatása a helyi reci
dívák kialakulására. Ebben a vonat
kozásban 37 klinikai vizsgálat adatait 
vették figyelembe. Ezek szerint az első 
10 év alatt a kockázat egyharmadára 
csökkent (8,8% sugárkezeléssel, 27,2% 
nélküle), ami 10 év alatt 18,5%-os ab
szolút különbségnek felel meg. A he
lyi recidívák előfordulása tízszer volt 
kisebb a követés második dekádjában 
az elsőhöz viszonyítva, így a 20. évben 
a kockázat csak kissé volt nagyobb: 
10,4% sugárkezeléssel, 30,1% nélküle, 
abszolút különbség: 19,7%. A sebészi 
beavatkozások négy ismertetett for
májában a helyi recidívák megjelenése 
sugárkezelés után értékelhető és ha
sonló nagyságrendű volt, jóllehet a négy 
eredmény közötti heterogenitás ismét 
erősen szignifikáns (y23 = 22,8; p = 
0,00005). Hasonlóképpen, minden al
csoportnál a helyi recidívák arányos 
csökkenése értékelhető volt, függetle
nül a műtéti vagy sugaras kezelés for
májától. így például különböző típusú 
emlőmegtartó műtétek után a sugár- 
terápia mindig a helyi recidívák mint- 
egy egyharmadára való csökkenését 
eredményezte.

A különböző sugárkezelési eljárá
sok nem randomizált összehasonlítá
sa azt mutatta, hogy a helyi recidívák 
proporcionális csökkenése valamivel 
nagyobb volt, ha a mellkasfalra vagy 
az emlőre napi 2,0 Gy dózist adtak, 
m int mikor az egyszeri frakció 2,5 Gy 
vagy 3,0 Gy volt, bár a helyi recidívákra 
kifejtett hatás minden esetben alap
vető volt. [Ref: Ismert és sugárbiológi- 
ailag magyarázható adat, hogy főként 
heges területeken, a viszonylag rosszabb 
oxigénellátás következtében csökken a 
szövetek toleranciája.] Érdekes adat, 
hogy bár kevés ilyen klinikai vizsgálat 
történt, az ortovoltos sugárkezelés, a 
megavoltoshoz hasonló eredményt 
adott a helyi recidívák kialakulásának 
csökkentésében. Ugyancsak nem be
folyásolta az eredményeket a kemote
rápia vagy a hormonkezelés. Az 1975 
előtt kezdett klinikai vizsgálatok ha
sonló arányban m utatták a helyi reci
dívák kiújulásának csökkenését, mint 
az 1975 utániak, jelezve, hogy a régi 
technikákkal hasonló recidívacsökken- 
tés érhető el. [Ref: Saját megfigyelése
ink ezt nem támasztották alá, jelentős 
számú betegen igazolt megfigyeléseink 
szerint a 200 kV-os besugárzás 6%-os

Műtéti típus
Helyi recidíva (%)

sugárkezelés + sugárkezelés ■

Csak mastectomia (18% pozitív nyirokcsomó)
Negatív nyirokcsomó 11,3 28,6
Pozitív nyirokcsomó 15,5 44,9

Mastectomia + axillaris minta (80% nyirokcsomó-pozitív)
Negatív nyirokcsomó 7,2 23,1
Pozitív nyirokcsomó 6,3 37,7

Mastectomia + axillaris blokkdisszekció (72% pozitív nyirokcsomó)
Negatív nyirokcsomó 2,7 9,2
Pozitív nyirokcsomó 9,0 24,4

Emlőmegtartás + axillaris disszekció (25% pozitív nyirokcsomó)
Negatív nyirokcsomó 7,8 25,0
Pozitív nyirokcsomó 16,1 35,4

Összesen
(50% pozitív nyirokcsomó)

8,8 27,2
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lokális recidíva-aránya elektronbesu
gárzással 3,3%-ra volt csökkenthető. In 
Gyenes György, Németh György: Su
gárterápia c. tankönyv, 142. oldal, 29. 
táblázat, Medicina, 1986.]

A sugárkezelés hatása az általános 
recidíva kialakulására. A fentiekben 
hivatkozott 37 vizsgálati sorozat a he
lyi kiújulás mellett, a távoli áttétek ki
alakulásának gyakoriságát is elemez
te, az ugyancsak ismertetett négy főbb 
m űtéti típusnál, a műtéti beavatkozás 
jellege és a nyirokcsomóstatus alap
ján. M ind a 37 vizsgálati sornál azok 
adatait összegezve megállapították, 
hogy a helyi recidívák alapvető csök
kenése 10 év alatt, valamennyi kiújulás 
incidenciájának hasonló arányú csök
kenésével járt együtt: 45,2% sugárte
rápia versus 53,8% kontroll; abszolút 
különbség 8,7%. Ez a tendencia 20 év 
után is kimutatható volt: 54,4% versus 
61,5%; abszolút különbség: 7,1%. Ezek 
az adatok, arra utalnak, hogy számos 
betegben, akinél egy adott időn belül 
a sugárterápia hatására nem fejlődött 
ki helyi recidíva, röviddel utána távoli 
áttét sem jelent meg. Mastectomia és 
axillaris nyirokcsomó-kiirtás után, 
negatív nyirokstatus mellett, sugárte
rápia nélkül is a legalacsonyabb a he
lyi recidívák aránya, s ennél fogva az 
egyéb áttétek kialakulása: helyi reci
díva: 2,7% sugárterápiával, 9,2% nél
küle, egyéb áttét: 28,2% versus 30,2%. 
Az ebbe a csoportba tartozó betegek 
azonban a 37 vizsgálati sorozatban 
csupán a betegek 7%-át jelentették, az 
összes többi kategóriában mind a he
lyi, mind a távoli áttétek előfordulása 
jelentősen kisebb volt a sugárkezelés
ben részesült betegeknél. [Ref.: Fiatal 
sugárterapeuta koromban, azt tanul
tuk, hogy emlőműtét után a mellkas
fali recidíva „a jéghegy csúcsa”, mö
götte ott leselkedik ugrásra készen a 
többi, elsősorban pleuralis-pulmona- 
lis áttét. Ez volt egyik indikációja az 
ún. „profilaktikus besugárzásnak. ”]

A sugárterápia hatása az emlőrá
kos mortalitásra. A helyi recidívák ki
alakulására gyakorolt, valamennyi 
„trial”-ban kimutatott sugárhatás fel
veti annak a lehetőségét, hogy ez az 
emlőrákos mortalitásban is kim utat
ható legyen. A dolgozat ezt két görbén 
be is mutatja, 0-20 évig terjedően, öt
éves bontásban, százalékosan és ab
szolút számokban egyaránt (logrank 
2p = 0,0001), ez az átlagos hatás azon
ban kismértékű volt. Ha egyéb halálok 
kizárható, a húszéves túlélés 53,4% volt 
a sugárkezelt, 48,6% a nem sugárkezelt

betegeknél. E két húszéves százalékos 
túlélés aránya 0,911. Következtetés: míg 
a sugárterápia jótékony hatása a lokális 
recidívák vonatkozásában olyan jelen
tős, hogy az alcsoport-vizsgálatoknál 
az izolált helyi recidívák adatai m ind 
arányaikban, m ind abszolút értékben 
statisztikailag megbízhatók: y 2i = 870, 
ezzel szemben, jóllehet az emlőrák
mortalitásra gyakorolt sugárhatás ál
talában ugyancsak egyértelmű, de sta
tisztikailag sokkal kevésbé kifejezett: 
%23 = 1 6 , ami túl kicsi ahhoz, hogy 
megbízhatóan csoportokra lehessen 
bontani. Ebből következik, hogy az em
lőrák-mortalitásban alcsoportok kép
zése sokkal kevésbé megbízható, mint 
a helyi recidívák esetében. A sugárke
zelésnek az emlőrák mortalitására gya
korolt hatása nem mutatott szignifikáns 
összefüggést a beteg kora, a betegség 
stádiuma, a sugárterápia dózisa, ki
terjedése, a sugárzás energiája, a kli
nikai vizsgálat kezdetének éve vagy a 
vizsgálat kiterjedése vonatkozásában, 
különösen akkor, ha a vizsgálatba be
vont alcsoportok számát is tekintetbe 
vesszük. Az egyetlen, statisztikailag 
egyértelmű heterogenitás a sugárke
zelés emlőrák-mortalitásra gyakorolt 
hatásában a követés időtartamában m u
tatható ki. A sugárkezelés helyi hatást 
fejt ki, így nem várható, hogy olyan 
emlőrák-mortalitást akadályozzon meg, 
amelyet a besugárzott mezőkön kívülre 
terjedt daganat okoz. Jóllehet a ran- 
domizáció utáni első 2 évben több mint 
1600 emlőrákos halált észleltek, úgy 
tűnik, hogy a sugárkezelés ebben a 
korai periódusban nem csökkentette 
a mortalitást. Ezt követően azonban az 
emlőrák-halálozás évi 13,2%-kal csök
kent és az arányos, de nem abszolút 
csökkenés a 2-9, valamint 10 és további 
években hasonló mértékben csökkent.

A besugárzás hatása a nem emlőrá
kos mortalitásra. Összevetve vala
mennyi vizsgálati csoportban részt 
vevő valamennyi asszony, valamennyi 
halálozási okát, megállapítható, hogy 
az emlőrák-mortalitás mérsékelt ja
vulását bizonyos sugárterápiás eljárá
sok kedvezőtlen hatása ellensúlyozza. 
Az alcsoportok vizsgálata alapján nem 
lehetett megbízható adatokat nyerni 
arról, hogy a nem emlőrákos halálozás 
sugárzás okozta növekedésére gyako
rol-e hatást a beteg életkora, a beteg
ség kiterjedése, a sugárkezelés formája 
vagy a vizsgálat kezdetének időpont
ja, különösen, mivel az 1975-ben vagy 
később megkezdett klinikai vizsgála
tok óta nem telt el elegendő követési

idő. A vizsgálatok nagyrészében nem 
csupán az emlőt vagy a mellkasfalat 
sugározták be, hanem az axillaris és 
az artéria mammaria interna melletti 
nyirokcsomókat is. Az emlőmegtar- 
tásos műtétek utáni sugárkezelés ke
vés számú adata is a nem emlőrákos 
mortalitás bizonyos növekedésére utalt, 
jóllehet ez nem bizonyult szignifikáns
nak. A randomizáció utáni első két 
évben nem észleltek kimutatható ha
tást a sugárkezelés nem emlőrák okozta 
mortalitására, ezután azonban az évi 
halálozási arány átlagban 21,2%, a su
gárkezelt asszonyoknál volt nagyobb 
10 év alatt és később az arányos nö
vekedés legalább akkora volt, mint a 
2-9. év alatt. Mivel azonban az emlő
rákon kívüli egyéb halálokok száma 
az évek során növekszik, az abszolút 
növekedés 10 év alatt és később, na
gyobb mint a korábbi években volt. A 
nyilvánvaló kockázat tehát a régebbi 
vizsgálatokban, a betegkövetés első de- 
kádja után kezdődik. Az újabb, mind
össze egy évtizedet magukban foglaló 
vizsgálatokban ezek a kockázatok 
nem mutathatók ki.

A nem emlőrákos halálozás ponto
sabb meghatározása. A vizsgálatok 
alapján néhány, specifikusan a recidí
va előtt előforduló halálokot írnak le. 
Az éreredetű mortalitást szignifikán
san növelte a sugárkezelés, halálozási 
arány: 1:30, 2p = 0,0007. A vascularis 
eredetű halálozás, arányosan ugyan
olyan volt az első dekádban, mint ké
sőbb, de abszolút értékben a későbbi 
periódusokban háromszor bizonyult 
nagyobbnak. A carotisok, a szív vagy 
egyéb intrathoracalis szervek besu
gárzásáról, vagy ennek helyettesítője- 
ként emlőrák oldal-elhelyezkedéséről 
vagy a besugárzott térfogatról köz
pontilag gyűjtött adatok nem álltak 
rendelkezésre, így annak bizonyítása, 
hogy az éreredetű halálozás növekedé
sében a sugárzás mennyire tehető fe
lelőssé, nem volt lehetséges. A nem 
vascularis, nem emlőrák eredetű halá
lozás mérsékelten, de nem szignifi
kánsan volt nagyobb a sugárkezelés 
után, arány 1,15,2p = 0,08, egyik kór
ok vonatkozásában sem mutat szigni
fikáns emelkedést vagy csökkenést. Is
meretlen eredetű (emlőrák-recidívára 
utalást nem tartalmazó) halál ugyan
csak mérsékelten, de nem szignifikán
san volt több a besugárzott betegek
nél. Az ismeretlen eredetű halálokat 
biztosan nem az emlőrák okozta, egy 
részük azonban teljesen ismeretlen 
okból következett be. Ez utóbbi cso
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portban lehettek olyan betegek, külö
nösen az első dekádban, akik kiestek 
a követésből és akikben később daga
natos áttétek jelentek meg, de az ered
ményeken nem sokat változtatna, ha 
valamennyi, 0-9 év között bekövetke
zett halált újraértékelve, azt emlőrák 
eredetűnek tekintenénk. Az adatok 
értékelése tehát azt mutatta, hogy a 
klinikai vizsgálatokban végzett sugár- 
kezelés mintegy kétharmadával csök
kentette a helyi recidívák kialakulását 
és ez nagyjából függetlennek bizo
nyult a kezelés és a beteg sajátosságai
tól. Kiderült az is, hogy a sugárterápia 
lényegesen csökkentette a helyi reci
dívák abszolút kockázatát, függetle
nül attól, hogy mastectomia vagy em- 
lőmegtartásos műtét, ill. milyen axülaris 
sebészeti beavatkozás történt, milyen 
volt a nyirokcsomók statusa, mikor 
kezdődött a vizsgálat, kapott-e mind
két csoport szisztémás kezelést, jeléül 
annak, hogy a sugár- és a szisztémás 
kezelés a daganat helyi kontrolljában 
egymástól nagyrészt független.

Az emlőrák-mortalitás csökkenté
se. Valamennyi klinikai vizsgálat ada
tainak együttes tanulmányozása alap
ján, arra megállapításra jutottak, hogy 
mérsékelt, de statisztikailag határozott 
csökkenés mutatható ki az emlőrák 
évi mortalitásában (2p = 0,0001). Úgy 
látszik, hogy a sugárkezelés az első 
két évben nem csökkenti a mortali
tást, de ezután az évi emlőrák-halálo
zás állandó jelleggel, 13%-kalvolt ala
csonyabb a sugárkezelésben részesült 
asszonyoknál. Mivel az abszolút em
lőrák-halálozás a második dekádban 
kisebb, mint az elsőben volt feltehető 
és erre előzetes adatok már vannak, 
hogy a mortalitás a harmadik dekád
ban is alacsonyabb lesz. Az adatok: > 
20 év: sugárkezeléssel a túlélés 53,4%, 
nélküle: 48,6%. Az általános emlőrák- 
mortalitás-csökkenés tehát statiszti
kailag kimutatható, egyes csoporto
kon vagy időhatárokon belül azonban 
ez már nem ilyen egyértelmű. Olyan 
fontos alcsoportok, mint például a leg
alább öt évig tamoxifen-kezelésben ré
szesült betegek, vagy az alacsony koc
kázatú, szűréssel felfedezett daganatok, 
a vizsgálatokban alulreprezentáltak vol
tak, így a sugárkezelés közvetlen hatá
sait e csoportokban nem lehetett vizs
gálni.

A nem emlőrákos halálozás emel
kedése. A kezelés utáni első 2 évben 
nem észlelhető lényeges változás, ez
után azonban az összes, nem dagana
tos halálozás átlagban 21%-kal volt

magasabb a sugárkezelésben részesült 
betegeknél. A nem daganatos halálo
zás nagy részét azon betegeknél ész
lelték, akik mindhárom lokoregionális 
területre (emlő vagy mellkasfal, axilla 
vagy supraclavicularis régió és az artéria 
mammaria interna menti nyirokcso
mólánc) besugárzást kaptak. Csupán 
7% volt azok aránya, akik csak emlő
besugárzást kaptak, de ezek követési 
ideje még nem elegendően hosszú.

Következtetések. A kezelésről tör
ténő döntések nem csupán a túlélés 
különbségeitől, hanem a költségektől, 
mellékhatásoktól, a helyi kiújulásra gya
korolt igen lényeges hatástól és egyéb 
tényezőktől kezdve, az életminőség 
megítéléséig terjednek. A jelen közle
mény ezek közül mindössze annak be
mutatására vállalkozott, hogy a sugár- 
kezelés általában használt formái az 
első és második dekádban mérsékelt, 
de statisztikailag bizonyított jó hatást 
fejtenek ki és ugyancsak mérsékelt, de 
a követési idő hosszával párhuzamosan 
növekvő kockázatokat jelentenek. Ez 
utóbbiak elsősorban vascularis erede
tűek, a carotisok, a coronariák és 
egyéb nagy artériák besugárzása kö
vetkeztében. A dolgozat végső (?) kö
vetkeztetése, hogy a besugárzási tech
nikák javításával a „benefit-hazard” 
viszonyt a „benefit” javára lehet bil
lenteni.

A dolgozathoz a Lancet ugyanazon 
számában John M. Kurtz (Radiation 
Oncology, University Hospital, 1221 
Geneva 14, Switzerland) fűz kiegészí
tést, elsősorban a gyakorló sugártera
peuta szempontjából: „A korai emlő
rák sugárterápiája: szükséges volt-e a 
klinikai vizsgálatok összehasonlító elem
zésére?” címmel.

Kifogásolja [Ref: joggal), hogy az 
1961-1990 között sugárkezelt betegek 
nagy része ma már nem használt tech
nikákkal kapott besugárzást, így össze
hasonlításuk problémákat vet fel. Idéz 
egy másik (J. Clin. Oncol., 2000, 18, 
1220-1229.) metaanalízist, melynek so
rán 6367 beteget randomizáltak loko
regionális besugárzással, a nyirokte
rületek bevonásával vagy nélküle. A 
betegek egy része a sugárkezelés mel
lett szisztémás kezelésben is részesült. 
A csak besugárzott betegeknél a helyi, 
illetve valamennyi recidíva évi kocká
zata 75, illetve 31%-kal, a halálozás 
17%-kal csökkent. Ezek az eredmé
nyek sokkal meggyőzőbbek, mint az 
EBCTCG csoport adatai. Felteszi a kér
dést: melyik bizonyítékra kell nagyobb 
figyelmet fordítani, a jól szervezett,

randomizált vizsgálatra, vagy a változó 
eredetű és minőségű heterogén vizs
gálatok metaanalízisére? A kom m en
tárban olvasható táblázat adatai alap
ján ui. az eredeti cikkben (EBCTG trial) 
az abszolút túlélési „nyereség” 1,2%, a 
kommentárban idézett dán felmérés 
(DBCG trial) szerint 8,9%. Akármint 
is, bár az EBCTG-vizsgálat kevésbé op
timista, m int a dán felmérés, az ered
mény „jó hír” a sugárterápiának, mert 
mind a helyi recidívák fellépését, mind 
a túlélést javítja és a különbséget a ke
zelések közötti eltérésekben kell ke
resni. Továbbá, jóllehet a nem emlőrá- 
kos halálozás adatai ijesztőek, annyiban 
biztatók, hogy éreredetet és nem má
sodik daganatokat vagy egyéb, nem 
azonosítható tényezőket állapítottak 
meg. Mivel a morbiditásnak ez a for
mája a szív közvetlen besugárzásából, 
kisebb mértékben a nagyereket ért su
gárhatásból származik, a sugárkezelés 
technikájának javításával e kockáza
tok kiküszöbölhetőkké válnak, ennek 
igazolására azonban hosszabb köve
tési időre van szükség. A kommentár 
felhívja a figyelmet arra, hogy a régi 
vizsgálatok adatainak felhasználása 
előtt figyelembe kell venni, hogy a su
gárterápia csakis az orvostudomány 
olyan sajátos szakterületéről van szó, 
mely az utolsó két évtizedben hatalmas 
technikai változáson m ent keresztül. 
Az értékelés azonban nem  tud kü
lönbséget tenni a „jó” és a „rossz” su
gárterápia között. Az EBCTCG-tanul- 
m ány szerint, minden sugárkezelést 
azonosnak kell tekinteni (míg az el
lenkezője be nem bizonyul). Számos 
klinikus nem ért egyet ezzel a felfogás
sal. Ismét kérdés tehát, miként integrál
juk az új adatokat a gyakorlatban? Elő
ször is, olyan korszakban, amelyben a 
betegek nagyrészénél emlőmegtartó 
műtétet végeznek, nem szabad, hogy a 
későbbi, esetleges vascularis hatások 
miatt a klinikusokat lebeszéljük a kon
zerváló sebészet előnyeiről, valamint 
az emlőműtét utáni tangencialis fo
ton besugárzásáról, amely nincs is 
egyértelműen belekeverve a vascularis 
mortalitás okai körüli vitába. A betegek 
m űtét utáni besugárzásának javalla
taként az összeállítás egyértelműen az 
50 év alatti, pozitív nyirokcsomójú 
asszonyokat jelöli meg, akiknél 
5%-os abszolút túlélési eredményt 
mutattak ki. Az idősebb, „high risk” 
betegek esetében, úgy vélik, hogy a re
cidíva és az emlőrákos halál kivédé
sére a sugárkezelés hasonlóképpen 
alkalmas, azonban a kezeléssel össze
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függő kockázatokra nagyobb figyel
met kell fordítani. Ilyen esetekben a 
sugárkezelést technikailag magas szin
tű intézetben kell végezni, melyek szá
mítógépes dozimetriával, elektronsu
gárzással és a sugárterápia más, modern 
feltételeivel (sugárterápiás szakorvosok, 
fizikusok, matematikusok, számítógé
pes szakemberek, szimulátorok stb.) 
rendelkeznek (A zárójelben írott fel
tételek a referens megjegyzései.) A 
számos klinikai vizsgálat ellenére még 
sok megválaszolatlan kérdés maradt. 
Ilyen például azon alcsoportok meg
jelölése, melyeknek nyirokcsomó-pozi- 
tív betegei nem élvezik a lokoregionális 
besugárzás előnyeit, az újabb kemo
terápiás szerek (antraciklinek, taxánok) 
sugárkezeléssel történő kombinálása, 
ill. ennek potenciális kockázatai, az 
egyes anatómiai régiók (emlő/mellkas- 
fal, nyirokcsomó-régiók) besugárzá
sának hozzájárulása az eredmények- 
hez/kockázatokhoz. A dán vizsgálat 
eredményei bemutatják, milyen ered
ményeket ér el a modern sugárterápia, 
a helyi recidívák és ennek következté
ben a mortalitás csökkentésében. Az 
adatok megvilágítják a mellkasi besu
gárzás lehetséges kockázatait, felhív
ják a figyelmet a besugárzási technika 
rendkívüli fontosságára, annál is in
kább, m ert éppen az emlőrákos bete
gek nagy részének van lehetősége a 
hosszú távú túlélésre.

[Ref: A kommentár csaknem ki
mondja azt, ami -  megítélésem sze
rint -  a dolog lényege, nevezetesen, 
hogy tovább kell finomítani az emlő
rákos betegek azon csoportjainak és 
alcsoportjainak megjelölését, melyek
nél a sugárkezelés valamilyen formában 
indikált. Ratkóczyprofesszor 1938-ban 
megjelent könyvében a Hodgkin-kór 
sugárkezeléséről írja, hogy „a prophy- 
laktikus besugárzás kérdése ugyancsak 
régen vajúdik”. A lymphogranuloma
tosis vonatkozásában a megavoltos su
gárterápia és a kemoterápia mára nagy
jából „megoldotta” a kérdést, de az 
emlőrák esetében ez még nem m ond
ható. Sőt, az új sugárforrások, besu
gárzási technikák, az újabb és újabb 
kemo- és hormon terápiás szerek, újabb 
kérdéseket vetnek fel. A receptorok, a 
daganatok molekuláris biológiája és 
genetikája, m ind a sugárhatás mecha
nizmusában, m ind a gyógyszerhatás
ban legalább annyi kérdést tesznek fel, 
mint amennyit megválaszolnak. A gya
korló orvosnak azonban „itt és most” 
kell a betegágy mellett dönteni, sajnos 
számos esetben nem kielégítő adatok

alapján, mi történjék betegével? A „phy- 
losophy o f  treatment” nagyon is 
gyakorlati kérdés, melynek megválaszo
lása, hivatkozva a kommentátor kér
désére, véleményem szerint nagyon is 
indokolja a nagy számokkal dolgozó 
felmérések ismertetését, még akkor is, 
ha azok egyes kérdésekben ellentétes 
véleményt fejtenek ki. Vitatkozni kell, 
sematikusan kezelni nem szabad.]

Gyenes György dr.

Sportorvostan
Az erős fizikai megterhelés provoká
ló hatása a kardiális eredetű, hirtelen 
halál előfordulására. Albert, C. M., 
Mittleman, M. A., Chae, C. U. és mtsai 
(Division of Preventive Medicine, 
Brigham and W omen’s Hospital, Bos
ton, University of Miami School of 
Medicine, Miami, Egyesült Államok): 
N. Engl. J. Med., 2000,343,1355-1361.

Retrospektív és keresztmetszeti vizs
gálatok szerint a megterhelő tréning a 
szívmegállást és a hirtelen halál fellépé
sét triggerelheti fizikai aktivitás alatt, 
vagy közvetlenül azután, amely 6-17%- 
os gyakoriságú, bár ismert az is, hogy 
az egyénre szabott tréning csökkente
ni képes ezt a kockázatot. A fizikai ak
tivitás preventív vagy provokatív sze
repére a kardiális eredetű hirtelen halál 
szempontjából prospektiv vizsgálatok 
eredményei még nem állnak rendel
kezésünkre.

A szerzők a „Physicians’ Health 
Study” keretében prospektiv, ún. il
lesztett „case-crossover” tervezésű vizs
gálatban hasonlították össze a hirtelen 
halál rizikóját -  erős fizikai megterhe
lés alatt és 30 perccel ezután -  a könnyű 
tréninget végzőkkel szemben. A 
„Physicians’ Health Study” egyébként 
22 071 férfi orvos résztvevővel készült, 
akik életkora 40 és 84 év között volt 
1982-ben és a randomizált placebo- 
kontrollált vizsgálatban az aspirin és 
a béta-karotin kedvező hatásait vizsgál
ták cardiovascularis történések szem
pontjából. A szerzők jelen tanulmá
nya a részvevőket elemezte a fizikai 
aktivitás szempontjából, de 560 egyént, 
akiknél angina, revascularisatiós mű
tét volt az anamnézisben vagy a fizi
kai aktivitásukról kellő adat nem állt 
rendelkezésre, kizártak a vizsgálatból. 
Ezek után összesen 21 481 orvos ada
tait tudták feldolgozni. Elemezték azt, 
hogy az egyénre szabott erős tréning

módosítja-e a hirtelen halál egyéni koc
kázatát, továbbá vizsgálták a 
koszorúér-eredetű hirtelen és nem 
hirtelen halál összesített kockázatát 
is.

12 éves követés során 21 481 orvos 
közül 122 esetében következett be hirte
len halál, akik körében -  önbevallás 
szerint -  koszorúér-betegség a vizsgálat 
kezdetekor nem volt és kérdőív segít
ségével felmért tréningprogramjukat, 
valamint fizikai aktivitásukat ismerték. 
A hirtelen bekövetkezett halálesetek 
80%-ában teljes körű információt tud
tak szerezni a halálesetek körüli, egy 
óra időtartamú fizikai tevékenységről. 
A szerzők ezután meghatározták az 
időleges relatív kockázatot hirtelen ha
lál bekövetkezése szempontjából egy 
60 perces „hazárd periódus” vonatko
zásában (ami az erőteljes fizikai akti
vitás idejét és az azt követő 30 percet 
foglalta magában), összehasonlítva a 
könnyű terhelést végzőkkel, illetve az 
ülő életmódot folytatókkal szemben.

12 éves követési periódus alatt szig
nifikáns kockázatnövekedést mutattak 
ki a hirtelen szívhalál kialakulása szem
pontjából, ami időlegesnek bizonyult 
és az erős fizikai aktivitási periódus
sal volt összefüggésben. A követés so
rán 17 ilyen haláleset (13,9%) az erős 
tréning alatt, míg 6 eset (4,9%) 30 
perccel a tréninget követően fordult elő. 
Összességében az orvosok 68%-a dina
mikus jellegű tréninget (jogging, te
nisz) végzett, 25%-uk egyéb sportot 
űzött és 7%-uk kerti munkát vagy 
egyéb házimunkában vett részt. A 21 
481 férfi körében a hirtelen halál 
incidenciája személyórára vonatko
zóan 1/19 millió óra és a hirtelen halál 
rizikója 1/1,42 millió tréningepizód 
volt. A „case-crossover” módszer 
alapján a megterhelés vagy megerőlte
tő tréning egy órájára vonatkozóan a 
hirtelen halál kockázata szignifikán
san emelkedett és a relatív kockázat
16,9 volt (95% Cl [10,5; 27,0], p < 
0,001) a többi időponttal való össze
hasonlítás szerint. Azonban a hirtelen 
halál abszolút kockázata az erős tré
ninget végzők bármely adott esetében 
igen alacsony volt (1 hirtelen szívha
lál 1,51 millió alkalomra). Az egyénre 
szabott és rendszeresen végzett meg
terhelés vagy tréning azonban csök
kentette ezt a kockázatot (p érték
trendje = 0,006). Azon férfiak esetében, 
akik ritkán végeztek megerőltető 
m unkát (heti egy alkalomnál keve
sebbszer), a hirtelen halál relatív koc
kázata 74,1 volt a terhelés alatt és az
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azt követő 30 percben. Ezzel szemben 
a heti, legalább öt alkalommal végzett 
fizikai aktivitás sokkal kisebb kocká
zatot jelentett (relatív kockázat: 10,9); 
bár ez még mindig magasabb volt, mint 
a könnyebb munkát végzők, vagy az 
egyáltalán nem tréningezők körében.

Jól ismert tény, hogy a hirtelen ha
lál incidenciája circadian ritmust mu
tat. Ha azt feltételezték, hogy a fizikai 
tevékenység csúcsa reggel 6 óra és déli 
12 óra között volt, akkor a hirtelen 
halál kockázatának is ennek az idő
szaknak megfelelően kellett a legma
gasabbnak lennie, de ezt a hipotézist 
nem tudták igazolni. A délelőtti idő
szakra vonatkozóan a relatív kocká
zat 18,5 (95% Cl [7,3; 46,6]) volt, míg 
déli 12 és éjfél között 19,0 és egész 
napra vonatkozóan 16,9 (95% Cl [ 10,5; 
27,0]) volt.

A kezdeti megterhelő munka szint
je nem állt kapcsolatban a hirtelen ha
lál összkockázatával a zavaró ténye
zők korrigálása után sem. Az Egyesült 
Államokbeli orvosok prospektiv fel
mérése alapján következtetésük, hogy 
az erős megterhelés átmeneti rövid pe
riódus során, kapcsolatban van a hir
telen halál fellépésének kockázatával, 
de az egyénre szabott és rendszeres 
erős tréning csökkenti ezen kockáza
tot. Ezen kockázatfokozódás abszolút 
nagysága azonban az erős tréning alatt 
rendkívül kicsi és messze elmarad a 
rendszeres fizikai aktivitás nyújtotta 
kedvező cardiovascularis hatásokkal 
szemben. További vizsgálatok szük
ségesek azonban a megterhelő tréning 
során fellépő hirtelen szívhalál pato- 
mechanizmusának tisztázására is, 
amelynek eredményeként innovatív 
stratégia kialakítása lehetséges ezen 
ritka, de gyilkos esemény megelőzé
sére.

Orosz István dr.

Hypertoniás betegek edzése. Hagberg, 
J. M. és mtsai (Univ. of Maryland): 
Sports Med., 2000, 30, 193.

Előző összefoglalásuk (J. Cardiovasc. 
Risk, 1995, 2, 296-302.) óta a szerzők 
további 15, angol nyelvű közleményt 
találtak a témáról és ezekkel kiegé
szítve tekintik át az edzés hatásait az 
enyhe és közepes, 140-180, illetve 
90-110 Hgmm-es vérnyomásértékek
kel rendelkező hypertoniásokra.

A közölt 74 csoportban 1284 beteg 
vett részt edzésprogramban, a csopor
tok 76%-ában átlagosan 10,6 Hgmm-rel

csökkent a szisztolés vérnyomás 154- 
ről 143-ra, de 140 Hgmm felett maradt. 
A diasztolés nyomás az 1261 személyen, 
81%-ukban átlagosan 8,2 Hgmm-rel 
csökkent, 97-ről 89-re. Nőkben na
gyobb mértékben és következeteseb
ben csökkent a vérnyomás az edzés 
hatására: mindegyik csoportban átla
gosan 14,7 Hgmm-rel a szisztolés, 
89%-uknál 10,5 Hgmm-rel a diaszto
lés. Úgy tűnik, hogy a 40-60 éves sze
mélyeken nagyobb a hatás.

Az edzésintenzitásnak -  úgy tűnik 
-  nem kell meghaladnia az aerob-kapa- 
citás 70%-át: a kis és a mérsékelt in
tenzitású edzés legalább olyan hatá
sos, mint a „sportos”. E következtetés 
közegészségügyi szempontból is na
gyon fontos.

Egyetlen edzés is 5-24 órán keresztül 
csökkenti a vérnyomást 4-6 Hgmm- 
rel, de éjszaka az nem lesz alacsonyabb. 
A szerzők ambuláns vérnyomásmé
réssel az egyszeri edzést követő 16 órá
ban 6-13 Hgmm-es szisztolés nyomás
csökkenést mértek, 24 órára ez 7,4 
Hgmm-nek adódott, míg a disztolés 
érték csökkenése 3,6 Hgmm-nek. A vér
nyomást csökkentő hatás már 1-10 hét 
alatt megmutatkozik, a további edzés 
már csak csekély mértékben fokozza 
ezt. [Ref: De az edzés abbahagyása 
után 1-3 héten belül újra felemelkedik 
a kiinduló értékre a vérnyomás!] Nem 
látszik azonban bizonyítottnak, hogy 
az egyszeri edzésre bekövetkező vál
tozásból következtetni lehetne a tar
tós hatásra. [Ref: De az egyén számára 
látványos érv az edzésprogram elkez
dése mellett!]

Az edzéssel együtt a testsúly csök
kenése is várható, de ettől a vérnyo
másváltozás függetlennek látszik. Ha 
az edzést diétával és sómegszorítással 
kombinálták, nem sokszorozódott meg 
a vérnyomás csökkenése, az edzettek 
állóképessége (aerob-kapacitása) per
sze javult. A szerzők 9 hónapos be
avatkozási programjának tanulsága, 
hogy a diéta és napi 3 g-nál kevesebb 
só 9 kg súlycsökkenést, de változatlan 
aerob-kapacitást eredményezett, az 
edzés 1 kg súlycsökkenést, de 18%-os 
aerobkapacitás-emelkedést hozott, a 
diéta plusz edzés 9 kg súlycsökkenéssel 
és 16%-os aerobkapacitás-növekedés- 
sel járt. A vérnyomás csökkenése azo
nos mértékű volt: 9-12, illetve 7-9 
Hgmm a szisztolés és diasztolés érté
ket tekintve.

Az afroamerikai populáción na
gyobb mértékű és következetesebb a 
vérnyomás csökkenése s ezzel az anti

hypertensiv gyógyszerigény is csök
ken.

A genetikai ismeretek robbanásszerű 
szaporodása, amellett szól, hogy nem
csak a hypertoniára való hajlam, ha
nem az edzésre adandó válasz is gene
tikailag kódolva van a CV-rendszer 
génlokuszaikban.

Az edzés kedvező hatásai a többi 
cardiovascularis rizikótényezőre a hy- 
pertoniásokon éppen úgy jelentkeznek, 
mint a normotenziós személyeken. Az 
összkoleszterin-szint csökkenése 7 
mg/dl, az LDL-koleszteriné 9 mg/dl, a 
trigliceridé 15 mg/dl, a HDL-kolesz- 
terin emelkedése 3 mg/dl nagyságrend
ben várható a 12 hetes edzéstől. [Ref: 
A kedvező irányú változások ezen a 
téren egyenesen arányosak a testmoz
gással eltöltött hónapokkal-évekkel és 
az intenzitással]

A glükóztolerancia általában rosz- 
szabb a hypertoniásokon, inzulinre
zisztencia jelei állnak fenn. Az edzés 
ezt 40-60%-kal javítja, sok esetben a 
gyógyszer elhagyhatóvá válik. A bal 
kamra-hipertrófiát az aerob-edzés je
lentősen csökkenti, a hátsó fal és a 
septum vékonyodik, a koncentrikus
ból excentrikus hipertrófia, az utób
biból normál bal kamra válhat az 
edzés hatására. A rezisztencia-edzéstől 
(súlyzók, erőgépek) viszont ezt a ked
vező hatást nem tapasztalták.

A Framingham-tanulmány alapján 
tehető előrejelzéssel élve az 50 éves 
153/97 Hgmm-es vérnyomású, 206 
mg/dl-es koleszterin és 42 mg/dl HDL- 
szintű, nem dohányzó, nem  cukorbe
teg személy esélye arra, hogy 10 éven 
belül szívbeteggé váljék, 10%. Ha edzés
sel a vérnyomása 11/8 Hgmm-rel, a 
koleszterinszintje 7 mg/dl-rel, a HDL- 
koleszterin-szintje 3 mg/dl-rel csök
ken, a szívbetegség esélye e negyeddel 
mérséklődik. Ha ugyanezen személy 
cukorbeteg is, esélye a betegségre 16%, 
de ha edzeni kezd és normalizálódik a 
cukoranyagcseréje, a szívbetegség koc
kázata csak fele.

A legfenyegetettebb, a sok rizikóté
nyezővel bíró betegek nyerhetnek a 
legtöbbet a rendszeres fizikai edzés
sel.

Apor Péter dr.

Szemészet
A sérült szaruhártya-epithelium re
konstrukciója autológ limbalis epi- 
thelsejtek átültetésével. Tsai, R. J. F., 
Li, L. M., Chen, J. K. (Dept, of Ophth.,
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Chang Gung Memorial Hospital, Dept. 
of Phys., Chang Gung University, 
Taiwan): N. Engl. J. Med., 2000, 343, 
86-93.

A szemet cornealis, limbalis és conjunc- 
tivalis epithelium határolja el a külvi
lágtól.

Ezek integritását a rájuk rétegződő 
stabil könnyfilm biztosítja. A barrier 
sérülése a limbalis epithelsejtek terü
letén súlyos következményekkel járhat: 
krónikus gyulladás, hegszövet képző
dése, a szaruhártya ereződése, elszür - 
külése, melyek vaksághoz is vezethet
nek.

A kiváltó okok közül a leggyakorib
bak: vegyi- vagy hősérülések, Stevens- 
Johnson-szindiúma, ocularis pemphigoid, 
kontaktlencse-viselés, súlyos mikrobás 
fertőzések, komplikált műtétek, krio- 
terápiás beavatkozások a limbus terüle
tén vagy annak közelében.

A kórfolyamatot rendkívül nehéz 
befolyásolni, nem ritkán minden ke
zelési kísérlet eredménytelen. Az utóbbi 
tíz évben új műtéti eljárásokat pró
báltak ki: limbalis epithelsejtek átülteté
se, ill. amnionmembrán transzplantá
ciója. A szerzők hat beteg bemutatásával 
a két módszer kombinációját és az el
járás eredményességét ismertetik.

A műtét csak akkor alkalmazható, ha 
csak az egyik szem érintett, a másik ép.

Az eljárás lényege, hogy az ép szem
ből kivett 1-2 mm átmérőjű limbalis 
szövetet amnionmembránra ültetik, 
majd a szövettenyésztés szabályainak 
megfelelően inkubálják. 2-4 hét alatt 
egy 2-3 cm átmérőjű szövetlemez ala
kul ki, amit az eset megkívánta műtéti 
előkészítés (cicatrisectomia, perito- 
mia...) után a denudált corneára ül
tetnek. A transzplantátum alakja akár 
körkörös is lehet.

A közlemény -  jellegének megfelelő 
részletességgel -  ismerteti az anyag
vétel, a szövettenyésztés és a transz
plantáció módszertanát, technikáját.

A műtéti eljárás újdonsága és lénye
ge, hogy az amnion támasztékul szolgál 
a tenyésztett epithelsejtréteg számá
ra, immunológiailag semleges anyag
nak számít, ez végső soron autológ 
transzplantációt jelent. A „kombinált” 
transzplantátum elősegíti a reepithe- 
lisatiót, megakadályozza a hegesedés 
újbóli kialakulását, gyulladás fellép
tét, nem okoz immunológiai reakciót.

A bemutatott 6 beteg eredményei ezt 
igazolják. Gyors reakciómentes gyógy
ulás után (követési idő 15 ± 2 hónap) 
minden esetben javult a látás. Poszt

operatíve egy hét terápiás kontaktlen
cse-viselésen kívül csak lokális, csepp 
formájában adott kortikoszteroid volt 
szükséges, immunszuppresszív szert 
egyetlen esetben sem kellett alkalmazni.

A mondandó alátámasztására a köz
lemény egy táblázatot, négy fotósoro
zat ábrát m utat be, 31 irodalmi hivat
kozást tartalmaz.

[Ref: A téma fontosságát minden 
gyakorló szakorvos tudja, ismeri. M in
den új, az eddigieknél sikeresebb gyógy
módot örömmel fogad. Ez ilyennek tű
nik. De! H at beteg még nem meggyőző. 
Lehet, hogy ez a követendő út, de a be
ültetendő szövetlemez „létrehozása” 
olyan eszközös és személyi feltételeket 
igényel, amelyek alapján nem hin
ném, hogy az a közeli jövőben rutin eljá
rás lesz.]

Rigó Gyula dr.

Szervátültetés
Védőoltások és orvosi útitanácsok 
utazó szervtranszplantáltak részére.
Lütkes, P., Witzke, O., Philipp, Th. és 
mtsai (Abteilung für Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten [Direktor: Prof. 
Dr. med Th. Philipp] Universitätsklini
kum Essen, Németország): Dtsch. Med. 
Wschr.,2000, 125, 1011-1016.

A transzplantált betegek fertőzésve
szélye az immunszuppresszív kezelés 
miatt magasabb, mint az ép immun 
rendszerű populációé. Azok a fertőző 
betegségek, amelyek immunkompetens 
személyeknél szövődménymentesen le
zajlanak, a transzplantáltaknál sokszor 
elhúzódó formában jelentkeznek és az 
ugyancsak gyakran fennálló cardio- 
vascularis kísérőbetegségek miatt ha
lálos kimenetelűek is lehetnek.

Ezért a transzplantáltak számára fel
tétlenül javasolt, hogy az utazásaikat 
jó előre megtervezzék, hogy legyen ide
jük a védőoltások felülvizsgálatára, illet
ve teljesítésére, valamint az úticéllal 
kapcsolatos információk beszerzésé
re, ezáltal a rizikó minimalizálására.

A hosszú ideig tartó immunológiai 
memória indukciója a T- és B-sejtek 
intakt működéséhez kötött. A transz
plantációt követően alkalmazott im
munszuppresszív kezelés éppen ezek
nek a sejteknek a működését gátolja. 
Ezért javasolt, hogy a védőoltások adá
sa még a transzplantációs várólistán 
lévő idő alatt bekövetkezzen. Közvet
lenül a transzplantáció után elméleti 
megfontolások alapján sem javasolt

védőoltás adása, mivel az oltást köve
tően lázzal járó reakció léphet fel és ez 
differenciáldiagnosztikai nehézséget 
okozhat a kilökődési reakció, illetve a 
fertőző betegségek elkülönítésében. 
Ezenkívül az immunszuppresszív ke
zelés ebben a fázisban különösen in
tenzív, ezért az oltás eredményessége 
is kétséges. Az oltás okozta védettség 
időtartama rövidebb, az oltásra adott 
válasz erőssége általában kisebb, mint az 
ép immunrendszerű embereké. Olyan 
oltóanyag alkalmazása, mely élő, le
gyengített kórokozókat tartalmaz és ez
által infekciót okozhat, kontraindikált.

Az oltások a profilaxis egy igen fon
tos formáját jelentik. Céljuk, hogy a 
transzplantáltak számára a fertőző be
tegségek létrejöttét messzemenően 
meggátolják. Az utazás előtt javasol
ható oltások két csoportba sorolhatók. 
Az egyikbe azok a védőoltások sorolha
tók, melyeket rutin védőoltásoknak ne
vezünk (STIKO- Ständige Impfkomis- 
sion ajánlása alapján), ezeket az oltási 
bizonyítvány alapján ellenőrizni kell. 
Idetartozik a diphtheria, poliomyelitis, 
tetanus, hepatitis-A és B, influenza, 
valamint Pneumococcus elleni védőol
tás. A második csoportba a célországban 
endémiás kórokozóspektrum által oko
zott betegségek jönnek számításba, pél
dául veszettség, typhus, cholera, Menin
gococcus. Emellett tisztázni kell, hogy a 
célország milyen oltásokat követel meg.

A rendelkezésre álló, elölt kórokozót 
tartalmazó oltóanyagok, mint az inf
luenza, Pneumococcus, hepatitis-A és B 
alkalmazása biztonságos és egyértelmű
en ajánlható transzplantáltak számára. 
Annak ellenére, hogy az élő, legyengített 
kórokozót tartalmazó oltóanyagok al
kalmazását általában kontraindikált
nak tartjuk, a kanyaró és a bárányhimlő 
elleni védőoltás egyéni mérlegelés alap
ján mégis ajánlható. Fontos eleme az 
oltási programnak, hogy a kontakt- 
személyeket -  a háztartásban, a m un
kahelyen, az egészségügyi ellátásban 
-  bevonjuk az oltási programba. Fon
tos tudnunk, hogy az oltóanyag aján
lásától eltérően gyakorlatilag minden 
oltóanyag immunogén hatása korlá
tozott, mind a védettség időtartamát, 
m int a védettség arányát tekintve.

Az egyes betegségekkel kapcsolatos 
speciális ajánlásokat a következőkben 
foglalhatjuk össze: ha a cholera-endé- 
miás területeket elkerüljük, akkor a 
fertőzés rizikója oly mértékben csök
ken, hogy tekintettel a transzplantáltak
nál általában is megfigyelhető, csökken- 
tebb védettségi arányra, cholera elleni
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oltásnak értelme nincs. Ezen túlme
nően az élő kórokozót tartalmazó vé
dőoltások, úgymint a sárgaláz elleni 
oltás -  transzplantáltaknál egyértel
műen kontraindikált. Meningococcus 
és veszettség elleni védőoltás egyes, 
endémiás területre történő utazás ese
tén a typhus eleni elölt kórokozót tar
talmazó oltóanyaggal együtt egyedi ese
tekben ajánlott lehet. A malária ellen 
konzekvensen alkalmazott „expositio 
prophylaxis” a maláriafertőzés rizikó
ját jelentősen csökkenti. A rovarriasz
tó szerek alkalmazása, hosszú ujjú ruha 
viselése és moszkító háló alkalmazása 
közel 100%-os védelmet nyújt a fertő
zés veszélye ellen. Ennek a jelentősége 
a transzplantáltak számára különösen 
nagy, mivel az immunszuppresszív ke
zelés, valamint a kísérőbetegségek a 
gyógyszeres profilaxis adását gyakran 
limitálják. Még ha egyes esetekben ta
nácsos is a transzplantáltakat egy-egy 
speciális úticélról lebeszélni, elmond
hatjuk, hogy az itt felvázolt intézkedések 
alkalmazása általánosságban a transz
plantáltak számára az utazást bizton
ságossá teszi.

Toronyi Éva dr.

Szív- és keringési 
betegségek
Különbségek a kockázati tényezőkben, 
az atherosclerosisban és a cardiovas- 
cularis betegségek gyakoriságában 
Kanada különböző etnikai csoportjai 
között: a Study of Health Assessment 
and Risk in Ethnic groups (SHARE). 
Anand, S. A., Yusuf, S., Vuksan, V. és 
mtsai (McMaster University, Ontario, 
Dept, of Medicine, Univ. of Alberta, 
John P. Robarts Research Institute, 
Univ. of Western Ontario, Kanada): 
Lancet, 2000, 356, 279-284.

Kanadában nagyon eltérőek a cardio- 
vascularis betegségek előfordulási ará
nyai a különböző etnikai csoportok 
között. Annak eldöntésére, hogy ezen 
eltérő arányok okai a kockázati té
nyezők változó mértékében keresen
dők-e, vagy a szubklinikus athero
sclerosis előfordulási gyakoriságának 
különbségeiből adódnak, a szerzők egy 
populációs jellegű, keresztmetszeti ta
nulmányt végeztek három etnikai cso
portban Kanadában: dél-ázsiaiak (342 
résztvevő), kínaiak (317 egyén) és eu
rópaiak (326 nő és férfi) etnikai cso
portjaiban. Dél-ázsiaiaknak Indiából, 
Pakisztánból, Srí Lankáról vagy Bang-

ladesből származókat, míg kínaiaknak 
Kínából, Tajvanról és Hongkongból 
elszármazottakat tekintették. A vizs
gálatban résztvevők életkora 35 és 75 
év között volt és legalább öt éve éltek 
már Kanadában. A résztvevők kivá
lasztásához a dél-ázsiaiak és a kínaiak 
esetében a sajátos nevek alapján a te
lefonkönyvet használták fel. A háztar
tások kiválasztása után levelet küldtek 
a talált címekre, majd telefoninterjúk 
során ismertették a vizsgálat célját. A 
klinikai tünetekkel járó cardio vascu
laris betegséget az anamnézis és az 
EKG-vizsgálat alapján határozták meg. 
A carotisrendszer atherosclerosisának 
mérésére a rendszer B-mód ultrahang- 
vizsgálatát végezték el. A hagyományos 
rizikófaktorok (dohányzás, hipertónia, 
diabetes mellitus és emelkedett szé- 
rum-koleszterinszint) mellett az újabb 
kockázati tényezőket (protrombotikus 
állapot markerei) vizsgálták. A klini
kai vizit során történt a vérminta vétele 
a különböző faktorok meghatározá
sához: éhgyomri vércukor, majd cukor
terhelés utáni 2 órás vércukor meghatáro
zása, koleszterin, HDL-, LDL-, 
VDL-koleszterin- és trigliceridszint, li
poprotein (a) szint és a plazminogén 
aktivátor inhibitor-1 (PAI-1) szérum
szint meghatározása. A cardiovascularis 
betegség diagnózisát, azaz koszorúér
betegséget angina pectoris, silent myo- 
cardium-infarctus, kórházi kezelés 
során diagnosztizált myocardium-in- 
farktus, PTCA vagy CABG műtét utá
ni állapot és a cerebrovascularis be
tegség kórisméjét a kezelőorvos által 
megállapított stroke diagnózisa jelen
tette.

Összesen 7728 háztartást választot
tak ki a random minta számára, 5769 
(75%) esetben kapcsolatot is tudtak 
kialakítani a családokkal. 3172 (55%) 
esetben a telefonkapcsolat felvétele és 
a telefoninterjú is megtörtént és 1566 
(49%) háztartásból sikerült összesen 
985 részvevővel a komplett vizsgálatot 
elvégezni, akik Kanada három városá
ban (Hamilton, Toronto és Edmonton) 
laktak.

A legtöbb dél-ázsiai Indiában szü
letett (244 egyén, 71,3%) és a hinduiz
mus volt a leggyakoribb vallásuk (118 
egyé, 34%). A kínai etnikum többsége 
Kínából származott (136 fő, 43%), kö
zülük keresztény vallású volt a leg
több (131 egyén, 41%), az európai 
csoportban a legtöbben Kanadát je
lölték meg anyaországuknak (237 
személy, 73%) és 8% (26 fő) az Egye
sült Királyságból származott. Ha

összehasonlították a válaszolók és a 
nem válaszolók arányát, az etniku
mok között nem volt statisztikailag 
szignifikáns különbség, de nem volt 
lényeges különbség a dohányzás, az 
ismert szívbetegség és a rákbetegség 
tekintetében sem a válaszolók és nem 
válaszolók között. A nem válaszolók 
nagyobb százaléka volt munkanélküli 
és nagyobb százalékuk vett részt má
sodlagos képzésben.

A dél-ázsiaiak körében volt a leg
magasabb a cardiovascularis betegsé
gek prevalenciája (8,6%), míg az eu
rópaiaknál 4,9% és a kínaiaknál 1,9%. 
Ha ezek közé a silent myocardium- 
infarctusban szenvedőket is beszámí
tották, a legnagyobb cardiovascularis 
terhet továbbra is a dél-ázsiaiak visel
ték.

Összességében, de minden egyes et
nikai csoportban a carotisrendszer ult
rahangvizsgálata során észlelt intima- 
media megvastagodás a cardiovascularis 
betegségek magasabb prevalenciájá- 
val függött össze. Dél-ázsiaiak körében 
ezen eltérés prevalenciája szignifi
kánsan magasabb volt, m int az euró
pai és kínai bevándorlók között (11%, 
5% és 2%; p = 0,0004). Ezen jellemzők 
ellenére az európaiak között nagyobb 
fokú volt az atherosclerosis mértéke 
(maximális intima-media vastagság: 
0,75 [0,16] mm), mint a dél-ázsiaiak 
körében (0,72 [0,15] mm) és a kínaiak 
között (0,69 [0,16] mm).

A hagyományos és az újabb cardio
vascularis rizikófaktorok elemzése so
rán, azt találták, hogy a kínaiak között 
volt a leggyakoribb a gyógyszeres ke
zelést igénylő hipertónia-betegség, a 
dél-ázsiaiak között a glükózintoleran
cia és a diabetes mellitus prevalen
ciája volt a legmagasabb és magasabb 
volt az összkoleszterin- az LDL-kolesz- 
terin-, a trigliceridszintjük és alacso
nyabb a HDL-koleszterin-szintjük és 
több volt az újabb rizikófaktoraik száma 
is (magasabb fibrinogénszint, homo- 
cisztein-, lipoprotein(a)- és a plazmi
nogén aktivátor inibitor-1-szint), a töb
bi vizsgált etnikumhoz képest. Az 
európai etnikum esetében fordult elő 
a legtöbb, az egykor vagy jelenleg is 
dohányzó egyén.

A cardiovascularis betegség előre
jelzésére a szerzők többváltozós logi- 
sztikus regressziós modellt fejlesztettek ki, 
amely a már meglevő cardiovascularis 
betegségből, m int független változó
ból és a Framingham-tanulmány rizi
kófaktorainak megfelelő változókból 
tevődött össze. A dél-ázsiaiakat versus
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európai etnikumúakat összehasonlítva, 
a korrigált esélyhányados 4,51 (95% 
Cl [1,46; 13,89], p = 0,02), míg a kínai
ak versus európaiak esetében ez az 
esélyhányados 1,05 (95% Cl [0,30; 
3,63], p = 0,91) volt cardiovascularis 
betegség előrejelzése szempontjából.

Bár a konvencionális és az új rizi
kótényezők különbsége az etnikai cso
portok között igazolható volt, az athe
rosclerosis súlyosságának és fokainak 
variációi csak részben adhatnak ma
gyarázatot a gyakoribb cardiovascu
laris betegségek nagyobb gyakorisá
gára a dél-ázsiaiak között az európai 
és kínai etnikumokkal összehasonlítva. 
Egyrészt a nagyobb számú cardiovascu
laris betegségek az atheroscleroticus 
plakk-rupturát elősegítő tényezők emel
kedett számával és a protrombotikus 
tényezők közötti interakciók fokozó
dásával függhetnek össze, másrészt az 
európai populációban észlelhető jel
legzetességeket nem lehet autom ati
kusan extrapolálni a többi etnikumra, 
tekintettel arra, hogy a cardiovascularis 
betegségek eltérő prevalencia-arányai 
a még eddig nem ismert további etni
kum-specifikus rizikótényezők hatá
saira is visszavezethetők lehetnek. Te
kintettel arra, hogy Dél-Ázsia és Kína 
lakossága a Föld népességének több 
mint felét adja, ezen népesség cardio
vascularis betegségeinek növekvő szá
ma is indokolttá teszi az újabb, etni
kum-specifikus rizikótényezők feltárá
sát. Ez elősegítheti a cardiovascularis 
betegségek prevenciójának hatékonyab
bá tételét is.

Orosz István dr.

A myocardium-károsodás és a gyul
ladás markereinek jelentősége az in 
stabil koszorúér-betegség hosszú távú 
prognózisában. Lindhai, B., Toss, H., 
Siegbahn, A. és mtsai (Departments of 
Cardiol, and Clinical Chemistry, Univ. 
of Uppsala, Uppsala, Svédország): N. 
Engl. J. Med., 2000,343, 1139-1147.

Számos klinikai vizsgálat igazolta, hogy 
az emelkedett troponin-T és -I-szint 
fokozott kockázatot jelent instabil ko
szorúér-történés utáni események be
következése szempontjából. Ugyancsak 
ilyen összefüggést igazoltak a gyulla
dásos folyamatok markereinek (ún. 
akutfázis-fehérjék; így a C-reaktív p ro 
tein, amyloid A fehérje és a fibrinogén) 
emelkedett szérumszintje esetén is. En
nek ellenére kevés adat van arra vo
natkozóan, hogy a troponinok, a C-re

aktív protein és fibrinogén szintje, va
lamint az instabil koszorúér-betegség 
hosszú távú prognózisa közötti össze
függés állna fenn. A szerzők a „Fragmin 
during Instability in Coronary Artery 
Disease” (FRISC) utánkövetéses vizs
gálat során négy hónaptól átlagosan 
három évig követve a betegeket, vizs
gálták a troponin-T, a C-reaktív prote
in és a fibrinogén szintjét, illetve 
egyéb jellemzők (így a 12 elvezetéses 
EKG-n észlelt ST-szakasz depressziók 
vagy elevációk) prediktív értékét a 
kardiális eredetű halálozás hosszú 
távú kockázatának alakulásában.

A jelen vizsgálat a FRISC-tanulmány 
része volt, amely egy prospektiv, rando- 
mizált, multicentrikus vizsgálat, mely
nek során az alacsony molekulasúlyú 
heparin (dalteparin-natrium) hatását 
elemezték 1506 instabil koszorúér-be
teg esetében. A vizsgálat 1992 áprili
sában indult. A 23 résztvevő intézmény 
közül 15-ben a vizsgálati protokoll spe
ciális vérmintavételt is előírt és össze
sen 917 beteg esetében a troponin-T, 
C-reaktív protein- és fibrinogénszint 
értékei is rendelkezésre álltak. Ezeket 
a betegeket átlagosan 37 hónapig kö
vették az akut történés után.

Eredményeik: a betegek átlagos élet
kora viszonylag magas volt (70 év), a 
betegek felében stabil angina és har
madukban előzetes myocardium-in- 
farctus szerepelt az anamnézisben. A 
kórházi felvétel és a mellkasi fájdalom 
jelentkezése közötti idő átlagosan 5 
óra volt és a vizsgálatra való bekerülés 
24 órán belül megtörtént. Az EKG- 
vizsgálat zömmel ST-T-eltéréseket és 
18%-ban Q-hullámot mutatott. Egy hó
nap után 16 beteg halt meg a 917 közül 
(1,7%), egy év múlva 61 (6,7%), két év 
múlva pedig 87 (9,5%). Az első hó
napban meghalt 16 beteg mindegyike 
az első index-eseményt követően kar
diális ok miatt halálozott el, de ez a 
trend ezt követően fokozatosan csök
kent: egy év múlva a 61 eset közül 54 
(89%), két év múlva 87 haláleset közül 
70 (80%) és az aktív követési periódus 
során a 124 haláleset közül 92 beteg 
(74%) halt meg kardiális ok következ
tében.

A vizsgálatba történő bevételt kö
vetően az első 24 órában a maximális 
troponin-T-szint szignifikánsan ma
gasabb volt azon betegek körében, akik 
kardiális ok következtében haltak meg 
a követés során, mint akik túlélték az 
akut kardiális történést (1,1 pg/1 v. 
0,28 pg=l; p < 0,001). A követés során 
173 beteg közül, akiknél a vérminta

maximális troponin-T-szintje 0,06 pg/1 
alatt volt, 1,2%-ban következett be kar
diális eredetű halálozás. A 0,06 pg/1 és 
0,59 pg/1 közötti troponin-T-szintű 
367 beteg 8,7%-a, míg a 0,60 pg/1 feletti 
troponin-T-szintű 377 beteg 15,4%-a 
halt meg (p = 0,001). Az átlagos C- 
reaktív fehérje- és fibrinogénszint szig
nifikánsan magasabb volt azon bete
gek körében, akik kardiális ok követ
keztében hunytak el, szemben az akut 
esemény utáni túlélőkkel (13 mg/1 v. 5 
mg/1; p < 0,001 és 3,9 g/1 v. 3,6 g/1; p < 
0,01). A követés során 314 beteg kö
zül, akik körében a C-reaktív protein
szintje 2 mg/1 alatt volt, 5,7%-os halá
lozást észleltek, ezzel szemben a 2-10 
mg/1 közötti szérumszintű 294 beteg 
7,8%-a, míg a 10 mg/1 feletti C-reaktív 
proteinszintű 309 beteg 16,5%-a halt 
meg (p = 0,001). A fibrinogén-szintet 
illetően a 3,4 g/1 alatti szérumszintű 
314 beteg 5,4%-a, a 3,4-3,9 g/1 közötti 
300 beteg 12%-a, míg a legalább 4,0 g/1 
fibrinogénszintű 303 beteg 12,9%-a ha
lálozott el ischaemiás szívbetegség kö
vetkeztében (p = 0,69). Többváltozós 
elemzés szerint, amely a klinikai ada
tokat, a felvételkor észlelt EKG-eltérése- 
ket, a kardiális eredetű halálozás koc
kázatát foglalta magában, öt változó 
bizonyult szignifikáns prognosztikai 
faktornak: előrehaladottabb életkor, 
férfi nem, diabetes mellitus, szívelég
telenség az anamnézisben és a felvé
telkor észlelt ST-depresszió az EKG-n. 
Az emelkedett troponin-T-szint és nem 
az index-esemény diagnózisa és jel
lemzői (instabil angina pectoris vagy 
myocardium-infarktus) bizonyult erő
sebb prognosztikai tényezőnek, de ha
sonlóan viselkedett a C-reaktív prote
in-szint és a fibrinogénszint is a kardiális 
halálozás kockázatának előrejelzése 
szempontjából.

A szerzők eredményei támogatják azt 
a megfigyelést, hogy a koszorúér-be
tegség instabilitásának kialakulásában 
az aktív gyulladásos folyamatoknak sze
repük van. A biokémiai markerek alkal
mazása mellett a felvételkor észlelt 
EKG-eltérések és az anamnézisben sze
replő kísérő betegségek segítségével a 
hosszú távú rizikó korai stádiumban 
történő stratifikációja lehetségessé vá
lik. A jobb kockázatbecslés ezáltal lehe
tővé teszi a kezelőorvos számára, hogy 
betege egyéni rizikóstatusának meg
felelő antiischaemiás kezelését kapja.

Orosz István dr.
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Szülészet- és 
nőgyógyászat
Vaginalis misoprostol alkalmazása ko
rai terhességmegszakítás céljából mi- 
fepriston adását követően 1,2, illetve 
3 nappal. Schaff, E. A., Fielding, S. L., 
Westhoff, C. és mtsai (Reproductive 
Health Program, Dept, of Family Me
dicine, Univ. of Rochester, USA): 
JAMA, 2000,284, 1948-1953.

A mifepriston szintetikus antiprogeszte- 
ron, mely prosztaglandin-származé- 
kokkal kombinálva hatásosan alkal
mazható terhességmegszakítás céljából. 
A kombinációban alkalmazott szinte
tikus prosztaglandin a misoprostol, me
lyet a terhességmegszakítás eredmé
nyességének fokozása céljából a 
mifepriston adása után 2 nappal al
kalmaznak. A misoprostol hüvelyi al
kalmazása az orális adásnál eredmé
nyesebb, kevesebb mellékhatással kell 
számolni.

A szerzők, azt kívánták vizsgálni, 
hogy az eddig standard módon, a mifep
riston adása után 2 nappal alkalma
zott misoprostol adható-e egy, illetve 
három nappal is az antiprogeszteron 
adása után az eredményesség megtar
tása mellett, mivel a kétnapos proto
koll túlságosan restriktívnek tűnik. A 
prospektiv, randomizált vizsgálat ke
retében 2295 terhesnél, akik 8 hétnél 
fiatalabb terhességük megszakítását 
kérték, 200 mg orális mifepriston adá
sa után 1, 2, illetve 3 nappal 800 pg 
vaginalis misoprostolt helyeztek fel. 
A terhesek a mifepriston adása után 
legkésőbb 8 nappal tértek vissza ult
rahangvizsgálatra. Ha a vetélés nem 
volt komplett, a misoprostol felhelye
zését megismételték. Azon betegeknél, 
akiknél a terhesség ezután is fennma
radt, erős vérzés jelentkezett, vagy in
komplett volt a vetélés, aspirációs küret 
történt. A gyógyszeres terhességmeg
szakítást akkor tekintették eredmé
nyesnek, ha komplett vetélés követ
kezett be, sebészi beavatkozás nélkül.

A komplett vetélés aránya az 1, 2, il
letve 3 napos protokoll során 98, 98, ill. 
96% volt. A terhesek 4%-ánál (75 eset) 
volt csak perzisztáló petezsák az első el
lenőrzés során. A misoprostol-adás 
megismétlése után pedig már csak 16 
esetben maradt fenn a terhesség, mely 
sebészi beavatkozást igényelt. Súlyos 
vagy nem várt mellékhatás 13 esetben 
jelentkezett (erős vérzés, infekció, há
nyás, kiszáradás), mely két esetben igé
nyelt kórházi kezelést. Mellékhatások

mindhárom alkalmazási protokollban 
előfordultak. Vizsgálták azt is, hogy a 
terhesek a terhességmegszakítás ezen 
módját mennyire tartják elfogadható
nak. Az egynapos protokollt tartották a 
leginkább elfogadhatónak (86%), míg a 
leghosszabb, 3 napos protokollt a legke
vésbé elviselhetőnek. Az eredmények 
alapján a terhesek számára az a legmeg
felelőbb, ha amisoprostol alkalmazása a 
lehető leghamarabb (egy nap) történik. 
A misoprostol adásának ideje (1,2 vagy 
3 nap) nem befolyásolja az eredményes
séget, így nem kell ragaszkodni az eddigi 
gyakorlat szerinti kétnapos várakozás
hoz. A terhesek 91%-a a misoprostolt 
önmagának helyezte fel otthoni körül
mények között, így az a korábbi gyakor
lat sem indokolt, hogy a misoprostol 
adása intézetben történjen, melyet négy
órás megfigyelés követ. Profilaktikus 
antibiotikus kezelést nem tartanak in
dokoltnak, analgetikumok (acetamino
phen) adása javasolt.

A mifepriston orális adása és az ezt 
követően egy nap múlva felhelyezett va
ginalis misoprostol alkalmazása a 8 hét
nél fiatalabb terhesség megszakítására 
megbízható és biztonságos módszer, 
melyet a terhességmegszakítást kérő 
nők 91%-a elfogadhatónak tart.

Szilágyi András dr.

Termékenység, meddőség
Mindennapos szokások nemzőképte
lenné tehetnek. Jung, A., Schill, W. B. 
(Zentrum f. Dermatologie u. Andrologie. 
Giessen): Fortschr. Med., 2000,142, 31.

Sokszor vizsgálták az extrém hőhatást 
a nemzőképességre és az eredmények 
nem egyértelműek, pedig egyes ipari 
körülmények között sok embert érint
het. Jelentős e kérdés azért is, mert a hét
köznapi szokások is befolyást gyakorol
hatnak a nemzőképességre, így például 
a melegített autóülés, a keresztbetett lá
bakkal való üldögélés (tv, video), szau
na, szolárium.

A herezacskó hőmérséklete az irány
adó. A hőmérséklet emelkedhet a befolyó 
vér mennyiségétől függően, a hőleadás 
pedig a bőr párolgásának is a függvénye. 
Ez utóbbit befolyásolja a ruházat szűk 
volta, vagy a légcsere a bőr körül. így 
például, az is számít, hogy éjjel egyálta
lában visel valaki pizsamát vagy melegí
tőt tart az ágyban. Kövér egyéneknek a 
levegő nem mozog a lábuk között.

A napjainkban szokásos Pampers- 
pelenkák rosszabbul szellőznek, mint

a „régi” pamutpelenkák és így ma még 
csak kérdéses, hogy a Pampers-babyk 
majd milyen gyakran lesznek nemző
képtelenek.

A pontos hőmérséklet mérésével 
lehetett igazolni, hogy eltérő a here
zacskó hőmérséklete a különböző 
testhelyzetekben és változik ezek vál
tozásával kapcsolatban.

Ma már megfelelő hőmérőberende
zéssel meg lehet határozni, hogy a nap 
folyamán miként változik a scrotum hő
mérséklete. így, érdekes módon a leg
magasabb az ágyban és az autóban a hő
mérséklet és a legalacsonyabb a biciklin 
(sport) és a fürdőszobában (meztelen
ség). A le nem szállt here és a varicocele 
is „meleg”, tehát romlik a spermakép. 
Ennek megfelelően a hűtés (hideg vizes 
mosás, jégtömlő, levegőztetés) javíthat a 
helyzeten.

Az USA hadseregében az 50-es évek
ben a radarállomásokon szolgálók ép
pen a meddővé tétel céljából a nemi 
szerveiket mikrohullámnak tették ki. 
Ezt követően önkéntvállalkozókat vizs
gáltak. Ha 30 percig emelték a belső 
hőmérsékletet a herében 40-42 °C-ra, 
három hét múlva infertilissé vált az il
lető. De, ha 4-6 hétig tarto tt a kezelés, 
nem változott a fertilitás.

A gyakorlatban figyelembe kell ven
ni, hogy a mindennapi körülmények
nél sokkal intenzívebb hatással kísér
leteztek, tehát a hétköznapi életben 
nem árthat a mobiltelefon.

Aszódi Imre dr.

Hogy károsítják a férfiak a fertilitá- 
sukat? Schill, W. B. (Giessen): Fortschr. 
Med., 2000,142, 27.

Napjaink diagnosztikus módszereivel 
nem lehet sokszor bebizonyítani, hogy 
mi okozza a fertilitás csökkenését, de 
számtalan kémiai anyag, élvezeti cikk, 
gyógyszer, munkahelyi behatás, kör
nyezeti ártalom, fizikai tényező játsz
hat ebben szerepet.

Külön ki kell hangsúlyozni a me
legbehatást, aminek a férfiak munka
helyükön, vagy szabadidejükben ki 
vannak téve. Károsító lehet a szűk nad
rág, a forró fürdő és a szauna, a tartós 
egy helyben való ülés (hosszú autóút 
és tévé vagy kom puter előtti ülés). A 
közhiedelemmel ellentétben mai isme
reteink szerint nem károsítja a nem
zőképességet az elektromágneses tér.

A folyóirat e számának a súlyponti 
kérdése a férfi-sterilitás. Ez a cikk en-
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nek a bevezetője és így összefoglalja 
az andrológia jelentőségét és temati
káját. Mivel a lakosság nagyon igényli 
az andrológiai ellátást, szüksége len
ne arra, hogy a biztosító az e téren 
képzett orvosok kiegészítő képzettségét 
elismerje, hisz hivatalos andrológiai 
szakképzettség nincs Németországban. 
Ez hozzásegítene ahhoz, hogy az ér
dekelt betegek jobb ellátást kapjanak.

[Ref: Hazánkban is hasznos lenne 
e téren rendezni a helyzetet, sőt talán 
a legegyszerűbb a kiegészítő szakkép
zettség elismerése lenne.]

Aszódi Imre dr.

Traumatológia
A műtéti javallat korlátozása idős és 
multimorbid sérülteken. Nast-Kolb, 
D., Taeger, G., Bardenheuer, M. (Klin- 
Polyklin. Unfallklin. Univ. Gesamtho
chschule, Essen): Unfallchirurg., 2000, 
103, 168-171.

A gyógyítás fejlődésével az életkor emel
kedik, de nem javult a lakosság egész
ségi állapota: mind magasabb az idős 
és multimorbid betegek aránya. Ezzel 
együtt felmerülnek e betegcsoport m ű
téti kezelésének problémái is. A sebé
szi osztályok ágyainak 40%-án idősek 
fekszenek, s ez financiális és etikai prob
lémákat is felvet. Az életkor emelkedé
sével nő a műtét mortalitásának aránya. 
A csípőtáji combtörés kórházi ha
lálozása 6-16%, az egyéves mortalitás 
25-30%. Másrészt még idős korban is 
a politraumatizáltak fele túléli sérülését.

Az idős sérültek között a szív- és 
érbetegek aránya megközelíti az ese
tek felét, de jelentős a tüdő-, a vese- és 
a cukorbetegek aránya, ami növeli a 
halálozás kockázatát. Az idős embe
rek kompenzációs tartalékai az őket ért 
sérülésekkel szemben csökkentek, re
generációjuk lassúbb, így nehezebben 
mobilizálhatók, ennek minden veszé
lyével (pneumonia, osteoporosis) 
együtt.

A kezelés célja a sérült korábbi élet
minőségének visszanyerése, amit meg
felelő agresszív kezeléssel e sérültek 
fele-négyötöde ér el. Az aktív, inten
zív kezelés költségei igen jelentősek, 
de tartós eredményt ígérnek.

A műtéti javallatok helyes alkalma
zásához három kérdésben kell dönte
ni: l . a  műtét időpontja; 2. a műtéti 
mód megválasztása; 3. a műtétről való 
lemondás.

ad 1) Az életet veszélyeztető álla
potokban az idős beteg vitális funkci
óinak helyreállítása ugyanolyan sürgős, 
mint a fiatalabbakon, de halasztott sür
gősség esetén is a szervezet egyensú
lyát 24-48 órán belül kell helyreállítani 
vagy javítani, mert 48 óra után emel
kedik a beavatkozás halálozása.

ad 2) Olyan műtétet kell végezni, 
amely a sérülés előtti állapotot állítja 
helyre, a szövődmények elkerülésére 
gyors mobilizálással.

ad 3) A javuló kezelési lehetőségek 
és a növekedő kezelési költségek figye
lembevételével etikai kérdés is, hogy 
az esetek több m int felében eredeti ál
lapotukat m ár vissza nem nyerő idős 
sérültek esetében, mikor mondunk le 
a műtéti helyreállításról. Itt a betegek 
akaratát, a háziorvos véleményét is fi
gyelembe véve tapasztalt orvosnak kell 
dönteni: az élettel a szenvedést meg
hosszabbító műtétet vállalja, vagy le
mond róla.

Kazár György dr.

Az osteoporosis kezelése: nem szalasz- 
tanak el az orvosok egy lehetőséget?
Freedman, K. B„ Kaplan, F. S., Bilder, 
W. B. és mtsai (Dept. Orthop. Surg. 
Center, Clin. Epidem. Biostatistics, 
Dept. Emerg. Med., Inst. Health Eco
nomics Div. Gén. Med. Univ. Penn
sylvania School): J. Bone Joint Surg., 
2000, 82-A, 1063-1070.

Az osteoporosisos nők kezelése csök
kenti a törés kockázatát, ugyanakkor 
a distalis radiustöröttek csontsűrűsé
ge csökken és kétszeres a további csí
pőtáji törés elszenvedésének a kocká
zata. Ezt a két tényt nem veszik 
kellően figyelembe.

A Clinical Care in America Managed 
Care Database 3 éves anyaga alapján, 
azt vizsgálták, hogy a 30 államból szár
mazó 1162 magánbiztosított -  akik a 
törést követően fél éven át biztosítási 
díjban részesültek -  osteoporosisát 
mennyiben vették figyelembe. Hat hó
napon belül csupán 33-nak (2,8%) mér
ték a csontdenzitását és csak 266 ré
szesült osteoporosis elleni kezelésben 
(közülük 173 m ár a törés elszenvedé
se előtt is kapta). A kezeltek aránya az 
életkor emelkedésével szignifikánsan 
csökkent.

Idősebb nők csontdenzitásának rend
szeres vizsgálata igen költségigényes. 
A distalis radiustöröttek azonban fo
kozott kockázatú csoportot képeznek, 
így az osteoporosis kezelésének elmu

lasztásával az orvosok olyan lehetősé
get hagynak ki, amely a társadalom 
terheit sem növeli.

Kazár György dr.

Tüdőtuberkulózis
M. tbc-fertőzés rizikója magas tbc-pre- 
valenciájú területekre utazók esetében.
Cobelens, F. G. és mtsai (Division of 
Infectious Diseases, Tropical Medicine 
and AIDS, Center for Tropical and 
Travel Medicine A01-331, Academic 
Medical Center, PO Box 22700, 1100 
DE Amsterdam, Netherlands): Lancet, 
2000, 356, 461-465.

A nemzetközi utazások gyakoriságá
nak szaporodása növeli a fertőző be
tegségek terjedésének lehetőségét. Az 
utazók tbc-fertőződésének rizikóját il
letően azonban, nincs tudományosan 
megalapozott adat.

Holland szerzők e kérdés vizsgálata 
céljából prospektiv kohorsz-tanul- 
mányt szerveztek. A vizsgálatban 1944 
után született, 15 évesnél idősebb, nem 
BCG-zett, immunokompetens, nem 
HIV-fertőzött, immunszuppresszív szer
rel nem kezelt, az utóbbi 6 hétben aktív 
immunizációban nem részesült, olyan 
tuberkulin-negatív személy vehetett 
részt, aki 3-12 hónapra olyan terület- 
re/országba utazott, ahol a tbc-inci- 
dencia 1% vagy nagyobb.

Az e kritériumoknak megfelelőknél 
1 tuberkulin-egység M. tbc PPD-vel 
intrakután próbát végeztek. Akiknél a 
papula 2 mm-nél kisebb volt, a haza
térés után 2-4 hónappal megismétel
ték a vizsgálatot, amelyet azonos időben 
végzett M. scrofulaceum PPD bőrpró
bával egészítettek ki, azért, hogy az 
esetleges aspecifikus érzékenységet ki
zárhassák.

A besorolás előtt végzett vizsgála
tok alapján 988 tanulmányozásra al
kalmas személy közül 656 (66,4%) kö
vetése és értékelése történt meg. Friss 
tbc-s fertőzést találtak a vizsgáltak 
1,8%-ában (12 beteg). Ezek közül 10 
esetben látens-fertőzést, 2 alkalommal 
aktív tbc-s megbetegedést kórisméz- 
tek. A rizikófaktorokat elemezve, azt 
találták, hogy csak a tbc-s betegekkel 
közvetlen kapcsolatba kerülő egész
ségügyi dolgozók betegszenek meg 
gyakrabban tbc-ben, mint a helyi né
pesség.

Ezért megfontolásra ajánlják a ma
gas tbc-prevalenciájú területekre uta
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zó, rizikócsoportba tartozók előzetes 
BCG-vakcinációjának, illetve a haza
térés utáni tuberkulinpróba végzésé
nek szükségességét.

Károlyi Alice dr.

Véralvadás, thrombosis
Az utazás és a vénás trombózisok koc
kázata. Research letter. Kraaijenhagen, 
R. A., Haverkamp, D., Koopman, M. 
M. W. és mtsai (Department of Vascular 
Medicine and Clinical Epidemiology, 
Univ. of Amsterdam, Hollandia, Clinica 
Medica II., Univ. Hospital of Padua 
and Thromboembolism Unit, IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia, Olasz
ország): Lancet, 2000,356,1492-1493.

A szerzők cikküket egy tragikus eset 
kapcsán írták, amely 2000. október hó
nap közepén történt. Egy fiatal hölgy 
számára nagyon megterhelőnek bizo
nyult a 20 órás repülőút Ausztráliából 
Londonba, ugyanis a légi utazás során 
a betegnél mélyvénás trombózis ala
kult ki és a fiatal nőbeteg meghalt. A 
repülőgépen való utazással kapcsola
tosan, sokan úgy vélik, hogy az ilyen 
típusú szövődmény és a hosszú ideig 
tartó légi közlekedés között összefüg
gés van. A szerzők levelükben részle
tezett vizsgálati adatai ezt nem erősí
tik meg. Ezek után felmerülhet a kérdés, 
hogy az ún. „economy-class syndrome” 
valóban létezik-e?

1998-ban az „economy-class syndro- 
me”elnevezést az utazások és annak 
során kialakult trombózisok közötti 
kapcsolatra alkották meg, annak elle
nére, hogy a kockázatbecslés valójá
ban nem történt meg. Jelen szerzők 
közöltek egy prospektiv vizsgálatot, 
amelyben a torzítás („bias”) hatását 
minimálisra igyekeztek csökkenteni. 
788 mélyvénás trombózisban szenve
dő beteg előzetes utazási anamnézisét 
elemezték és összehasonlították a ha
sonló tünetekkel (lábfájdalmakkal) je
lentkező, de mélyvénás trombózisban 
nem szenvedő kontrollokkal. A légi 
közlekedés során az esélyhányados 
(EH) 1,0 volt (95% Cl [0,3; 3,0]), ezek 
alapján kijelenthető, hogy a hosszabb 
ideig utazók nincsenek mélyvénás 
trombózis szempontjából fokozottabb 
kockázatnak kitéve.

Előzetes munkák már próbáltak bi
zonyítékokat és teoretikus magyará
zatokat adni a hosszú időtartamú uta
zás és a vénás tromboembóliák közötti 
kapcsolatra, azonban a valódi kocká
zatot nem megfelelően minősítették 
és valószínűleg túlbecsülték azt, a nem 
kontrollált, illetve a nem megfelelően 
kontrollált tanulmányok miatt.

A szerzők 1997. április és 1999. ja
nuár között 18 évnél idősebb, alsó vég
tagi mélyvénás trombózis gyanújával 
jelentkező betegeket vettek be a jelenle
gi vizsgálatba. Standard kérdőív segít
ségével vizsgálták az anamnézist: ma- 
lignus-betegség, műtét, immobilizáció, 
trauma, familiáris tromboembóliás tör
ténés irányában. Ezután kérdezték meg, 
hogy a beteg az elmúlt négy héten be
lül folyamatosan legalább 3 órán át 
utazott-e repülőn, motorbiciklin, bu
szon, vonaton vagy hajón. Ezeket az 
információkat a diagnózis megerősí
tése előtt rögzítették, de az orvosok 
számára ez nem volt ismeretes a betegek 
diagnosztikus vizsgálatakor. A trombo
embólia diagnózisa Doppler-ultrahang
vizsgálattal, simpliRED D-dimer assay 
módszerrel és klinikai utánkövetés se
gítségével történt. Pozitív esetet az ult
rahangos és a flebográfiás vizsgálattal 
igazolt mélyvénás trombózis, vagy a 
pulmonalis embolizációra utaló per
fúziós és inhalációs tüdőszcintigráfia 
jelentett.

Az esélyhányadost az utazással ál
talában és külön a légi közlekedés, bu
szon, motorkerékpárral, vonattal és ha
jóval történt utazást figyelembevéve 
számították ki. Az utazás idejét (3-5 
óra vagy 5 óránál hosszabb) is ele
mezték. Többváltozós, regressziós ana
lízis során a lehetséges zavaró hatásokat, 
úm. életkor, előzetes vénás trombózis, 
malignus-betegség, műtét, immobili
záció figyelembevették és ezen esete
ket az esélyhányados számításakor a 
pozitív és kontrollcsoport tekinteté
ben is kizárták.

A szerzők összesen 788 beteget (átla
gos életkoruk 62 év) vontak be a vizs
gálatba, közöttük 475 nőbeteg (58%) 
volt. Vénás tromboembólia az összes 
eset negyedében volt igazolható (186 
beteg), míg a kontrollcsoportot alko
tó 602 beteg esetében nem tudtak bi
zonyítani tromboembóliás folyamatot.

Eredményeik alapján, az utazás min
den formájának megvizsgálása után

sem találtak statisztikailag igazolható 
összefüggést az utazás és a trom bózis
képződés emelkedett kockázata között. 
A vizsgáltak neme, életkora, a tünetek 
fennállásának ideje, előzetes trombo- 
embolizáció az anamnézisben, malig
nus-betegség, közeli sebészeti beavat
kozás vagy trauma szerinti korrekció 
után sem változott az esélyhányados. 
A vizsgáltak összességében a malignus 
betegség, előzetes tromboembólia, im- 
mobilizációs vagy sebészeti beavatko
zás kizárása után az utazásra vonat
kozó EH 0,5 volt (95% [0,2; 1,6]). 
Ehhez hasonlóan, ha a 65 évnél fiata
labbakat és az 5 óránál hosszabb ideig 
utazók adatait elemezték, összefüggést 
ezekben az esetekben sem találtak az 
utazás és a tromboembólia kialakulá
sa között EH = 1,0 (95% Cl [0,4; 2,2]), 
illetve EH = 0,4 (95% Cl [0,1;1,3]).

[Refi: A „post hoc, ergo propter hoc”, 
mint oksági kapcsolat tarthatatlan. A 
jelen közlemény az oksági összefüggé
sek bizonyításának jelentőségére hívja 
fel a figyelmet. A statisztikai szigni- 
fikanciát a véletlen szerepének becslé
sére alkalmazzuk, azaz a véletlen sze
repének becslése valószínűségi szinten 
történik, tehát a szignifikáns azt je
lenti, hogy a véletlen szerepének kicsi 
a valószínűsége. A konfidenciahatá
rok azokat a határokat jelölik, amelyek 
közé a vizsgált jelenség nagy valószínű
séggel várható. A „nagy valószínűség” az 
egyik esetben 5%-os szignifikancia- 
szintnek, az utóbbi esetben 95%-os va
lószínűségnek felel meg. A z epidemio
lógiai vizsgálatok során az eredmény 
megbízhatóságát csökkentő tényezők 
között a torzítás („bias”), m in t sziszte
matikus hiba, jelentős szerepet játszhat. 
A torzítás, amely részben a nem random 
mintázási módszerek következménye, 
de számos más forrása is lehet, így egy
részt kiválasztási hiba, amely tervezé
si problémák, korlátok következtében 
jöhet létre nem összehasonlítható cso
portok között, másrészt megfigyelési 
hiba -  az adatgyűjtés tervezése, előké
szítése és kivitelezése során -, amely 
mindkét csoportot egyformán érinthe
ti, vagy az exponált (eset)csoportotfo
kozottabban érinti (szelektív emlékezés, 
megfigyelői hiba), ezek következtében 
az eredmények tendenciálisan eltér
nek a valóságtól]

Orosz István dr.

„Az optimista egyáltalán nem az, aki soha nem szenvedett, hanem az, aki átélte és legyőzte a kétségbeesést.”
Szkrjabin
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BESZÁMOLÓK

Oltóanyag a C-típusú 
agyhártyagyulladás ellen

Még ebben az évben, hazánkban is el
érhetővé válik az új, C-típusú agyhár
tyagyulladás elleni oltóanyag, lehető
séget biztosítva a veszélyeztetett kor
csoportok és foglalkozásúak, valamint 
a közösségben élők védelmére, tud
tuk meg a Wyeth cég sajtóközlemé
nyéből, amely november elején látott 
napvilágot.

Az agyhártyagyulladást legtöbb
ször baktériumok vagy vírusok okoz
zák. A bakteriális eredetű meningitis 
ritkább előfordulású, ugyanakkor sú
lyosabb lefolyású betegség, amelyet 
leggyakrabban három baktériumfajta 
okoz: a Streptococcus pneumoniae, a 
B-típusú Haemophilus influenzae és 
a Neisseria meningitidis (Meningo
coccus).

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szakértői szerint az utóbbi bak
térium (Meningococcus) két alcso
portja, az ún. „A”, illetve „C” típus te
hető felelőssé az agyhártyagyulladá- 
sos járványok túlnyomó részéért. Az 
előbbi Afrikában, míg az utóbbi Eu
rópában jellemző szerotípus.

A Meningococcus C szerocsoport- 
ja okozza a gyakran halálos kimenete
lű, ún. C-típusú agyhártyagyulladást, 
amely akár érintéssel, tüsszentéssel is 
terjedhet.

Tünetei a hirtelen fellépő intenzív 
fejfájás, láz, hányinger, hányás, fény- 
érzékenység és tarkómerevség. Neu
rológiai tünetei az erős letargia, deli
rium, kóma és/vagy görcsrohamok. 
Gyerekeknél a tarkómerevség azon
ban kezdeti tünetek nélkül is jelent
kezhet.

Magyarországon az elmúlt évvégé
ig a Meningococcus okozta megbete
gedések kis számban, szórványosan 
fordultak elő, az esetek többségéért a 
B szerocsoport volt felelős. 1999 de
cemberétől kezdődően azonban, olyan 
esethalmozódás alakult ki, mely 
nagyságrendjét és egyéb epidemioló
giai mutatóit tekintve, járványnak 
volt tekinthető. Ezekben az esetekben 
a kórokozó C szerocsoportja vált do
minánssá. A járványos időszakban 
(1999. december-2000. március) mint
egy 70 invazív megbetegedést regiszt
ráltak, az esetek egyötöde a 0-2 éves 
korú csecsemő- és kisgyermek. A sú

lyos, halálos kimenetel ezen kor
csoportokban volt a legmagasabb. A 
Fővárosi Szent László Kórházba ke
rült C csoportú Meningococcus-fer- 
tőzések 21%-a végződött halállal, míg 
korábban, 1998-ban a letalitás 11,5% 
volt (az európai halálozási arány 
mindössze 7%).

Különösen veszélyeztetettek a cse
csemők és kisgyermekek, akiknél an
tibiotikummal történő kezelés nélkül 
a fertőzés 24 órán belül halálhoz is ve
zethet. Még antibiotikummal történő 
kezelés esetén is kb. 5-10%-os a halá
lozási arány ennél a korosztálynál. 
Későn megkezdett vagy nem megfele
lő kezelés gyakran a betegségen át
esettek 15-20%-ánál maradványtü
netekhez, hallás vagy látásvesztéshez, 
szellemi fejlődésbeli elmaradáshoz 
vezethet.

1999 novemberében Nagy-Britan- 
niában Nemzeti Immunizációs Prog
ramot indítottak, azzal a céllal, hogy 
2000. év végéig a 0-18 év közötti kor
osztályt védetté tegyék a C-típusú 
Meningococcus okozta fertőzéssel 
szemben. Ennek keretében a legve
szélyeztetettebb korosztályt, a csecse
mőket kizárólag ezen „high tech” 
vakcinával oltották. Az oltóanyag biz
tonságos és hatékony, nincs több és 
komolyabb mellékhatása, mint a szo
kásos csecsemőkori védőoltásoknak. 
Ráadásul a britek egyéves tapasztala
ta során bebizonyosodott, hogy egy- 
időben adható ezen oltásokkal.

Az eddig elérhető, ún. poliszacha- 
rida vakcinákkal szemben a konjugált 
Meningococcus C vakcinák immun
memóriát hoznak létre, mely tartós 
védelmet nyújt minden korosztály 
számára.

A nagy-britanniai program sikere 
után már következő hét európai uniós 
tagállam engedélyezte a Wyeth ezen 
új oltóanyagát.

Bárkovits Sarolta

Megalakult a Koraszülött 
Gyermekeinkért Alapítvány

„A Magyarországon 95-100 000 élve- 
született csecsemő mintegy 8-10%-a 
koraszülött, akik megszületésük után 
különleges figyelmet és gondozást 
igényelnek” -  mondta Pintér Sándor dr., 
a Szegedi Tudományegyetem Gyer
mekklinika professzora, azon a 2000. 
november 23-án tartott sajtótájékoz
tatón, melyen a Koraszülött Gyerme
keinkért Alapítvány bemutatkozott.

A koraszülött gyermekek életben 
tartásának lehetőségei egyre jobbak 
napjainkban. A terhesség 24. hetében 
és nagyon kis súllyal született gyer
mekek életesélyei ma már tudomá
nyosan, orvosilag megalapozottak és 
megfelelő ellátás biztosításával a ko
rábbinál lényegesen jobbak. A kora
szülöttosztályok működtetése a kórhá
zi ellátás területei között is kiemelkedő
en drága. Ezeknek a gyermekeknek az 
ellátása speciális felkészülést és fel
szerelést igényel, elsősorban kórhá
zak újszülöttosztályain. A csecsemők 
számára a hetekig, sokszor hónapo
kig tartó inkubátoros kezelés elen
gedhetetlen a rendkívül költséges to
vábbi berendezések alkalmazásával 
együtt, és ugyancsak sok pénzt emészt 
fel gyógyszeres ellátásuk is. Egy kora
szülött gyermek kezelése hazatéréséig 
kitehet 1-6 millió forintot is.

Nem ritka, hogy a gyermekek hó
napokig tartó inkubátoros kezelés el
teltével térhetnek csupán haza s türel
met, kitartást igénylő ellátásuk a 
családjaiknak is különleges feladat. A 
kórházi koraszülöttosztályok orvosa
inak és ápolóinak munkája sikerét a 
szülők, nagyszülők és háziorvosok, 
védőnők speciális felkészülése teheti 
teljessé. A koraszülött gyermekek spe
ciális gondozást és ápolást igényelnek, 
melyhez elengedhetetlen a legújabb 
megelőző módszerek pontos ismerete 
és a gyors információcsere.

A gondozási, ápolási tanácsadás 
természetesen a kórházak koraszülött
osztályain a hazabocsátással együtt 
megtörténik, de jó néhány olyan is
meret van, amelyet egy-egy gyakorló 
szülő tapasztal meg és ez komoly se
gítséget jelent a koraszülöttek felne
veléséhez. Ezen ismeretek továbbadá
sára, elterjesztésére alakult a Koraszü
lött Gyermekekért Alapítvány, amely 
bízik abban, hogy munkáját korszerű 
információs eszközök felhasználásával 
szélesebb körűvé teheti. Az alapít
vány létrejöttét és működését a szülő
kön kívül a Magyar Gyermekgyógyá
szati Társaság Neonatológiai Szekció
ja is támogatja. Ez a szekció már 
korábban is szép eredményeket ért el 
a hazai újszülöttgondozás eredménye
sebbé tételének korszerűsítésében. A 
Koraszülött Gyermekekért Alapítvány 
mindig az aktuális veszélyforrásokra 
hívja fel a figyelmet és ad eligazítást a 
megelőzés, a megfelelő gondozás, 
ápolás érdekében. A téli hónapokban 
például nagy a valószínűsége a légúti 
megbetegedéseknek, amelyek a kis
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súllyal, légzőszervi vagy szívbetegség
gel született, műtéten átesett koraszü
löttekre végzetes lehet. A különleges 
kórházi kezelés után a hazakerülő ko
raszülöttek otthoni ápolása különle
ges elővigyázatosságot igényel, mint 
például a gyakoribb kézmosás, a gyer
mek által használt egyéb eszközök 
rendszeres, gyakori fertőtlenítése, a 
dohányfüstmentes környezet biztosí
tása, a sok ember által látogatott, zsú
folt helyek elkerülése stb. Sok esetben 
a szülők odafigyelése, a higiénés sza
bályok betartása sem akadályozhatja 
meg, hogy a kisbaba megkapja a 
vírusfertőzést. Ezek közül a koraszü
löttekre az egyik legveszélyesebb a 
Respiratory Syncytial Vírus, az RSV, 
melynek szezonja Magyarországon 
leginkább szeptember-októbertől már
cius-februárig tart és sokszor végzetes 
lehet.

Az első jelek általában megfázásra 
utaló panaszok: nem túl magas láz, 
orrfolyás, fülfájás. A beteg már 1-2 
nappal a tünetek megjelenése előtt 
fertőzőképes és bő két hétig az is ma
rad. Az RSV főleg tárgyak közvetíté
sével, kéz-kéz kontaktussal, valamint 
a levegőben lévő nagyszemcsés aero
szolok útján terjed és a környezetben 
található dolgokon megtapadva, akár

30 óráig is életképes marad. A fő fer
tőzés kapu az orr és a szem. A lappan- 
gási idő 3-5 nap. Ahogy a vírus eléri 
az alsó légutakat, a tünetek mind sú
lyosabbá válnak: köhögés, szapora, 
kihagyó légzés, fulladás lép fel. A tü
netek a kisebb csecsemőknél nehe
zebben ismerhetők fel, mert kevésbé 
jellemzőek. A szűrést egy egyszerű 
teszttel el lehet végezni, de ezt a hazai 
kórházakban nem alkalmazzák.

Magyarországon évente 25-30 cse
csemő hal meg RSV-fertőzésben. Az 
alapítványnak tudomása van arról, 
hogy már Magyarországon is törzs
könyvezték azt a nemzetközileg szé
les körben alkalmazott és támogatott 
injekciót, amely megelőzheti a fertő
zést.

A megelőzést szolgáló hatóanyag 
kifejlesztésekor a kutatókat az a felis
merés segítette, hogy a koraszülöttek 
fejletlen immunrendszerrel és tüdő
vel jönnek a világra, valamint az is 
tény, hogy nem kapnak elég antitestet 
az anyaméhben. Ezért géntechnológi
ával hoztak létre olyan oltóanyagot, 
mely a hiányzó antitestet juttatja a 
kisbabák szervezetébe, megvédve 
őket a fertőzéstől. Az RSV elleni meg
előző injekciót a veszélyeztetett körbe 
tartozó csecsemőknek a „hurutsze

zon” kezdete előtt és az alatt havonta 
megismételve, injekció formájában 
kell megkapniuk. Ez a 4-5 injekció 
biztosítja számukra az egészségesekkel 
egyenértékű immunvédelmet. A meg
előzés nem olcsó, de az RSV-szövőd- 
mények gyakorta végzetesek lehetnek 
a koraszülöttek számára. A költséges 
beavatkozásokkal, gyógyszerekkel és 
műszerekkel megmentett koraszülöt
tek kezelésének részének kellene te
kinteni az RSV elleni injekciót.

Sajnos a hazai egészségügyi bizto
sítás nem rendelkezik olyan anyagi 
forrással, amellyel ezt a korszerű, a 
veszélyeztetettséget minimalizáló gyógy
szert ingyenesen hozzáférhetővé ten
né a veszélyeztetett koraszülöttek szá
mára.

A Koraszülött Gyermekekért Ala
pítvány tervezi, hogy rendszeresen tá
jékoztatja a sajtót az aktuális veszé
lyekről és a koraszülöttek egyenlő 
esélyeinek biztosítása érdekében tett 
erőfeszítéseiről. Rövidesen honlap in
dítását tervezik, amely gyakorlati ta
nácsokat ad a koraszülötteket nevelő 
szülők részére és közli az alapítványt 
érintő, az alapítvány által elért legfon
tosabb eredményeket.

Bárkovits Sarolta

„A penicillint senki sem találhatta fel, mert végtelen idők előtt a természet és egy bizonyos penész már előállította...
Nem én találtam fel a penicillin alapanyagát, csupán felhívtam rá az emberek figyelmét és nevet adtam neki.”

Alexander Fleming

A Németh László Társaság felhívása
A 2001. esztendő Németh Lászlónak, a 20. századi magyar szellemi élet egyik legnagyobb alakjá
nak születési centenáriuma. A Németh László Társaság országos gyűjtést kezdeményez annak 
érdekében, hogy Budapesten állíttassák méltó szobor a nagy írónak.

Felkérünk mindenkit, aki becsüli és szereti Németh László életművét, hogy anyagi lehetőségei 
szerint járuljon hozzá e nemes cél valóra váltásához.

A Társaság és Németh László családja hivatalosan is kezdeményezte a szoborállítást és jelentős 
összeget ajánlott fel a kivitelezés segítésére.

A Bethlen Gábor Alapítvány lehetővé tette, hogy egyik alszámláján gyűjthessük össze a szobor
állítás költségeit (11702036-20677303 Bethlen Gábor Alapítvány Németh László Szoboralap). 
Kérésre csekket is tudunk küldeni (József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, Pf: 136. 2800). Mi
vel a Bethlen Gábor Alapítvány közhasznú szervezet, az itt befizetett hozzájárulás összegének a 
100%-a leírható az adóalapból.

Meggyőződésünk, hogy közös erővel megvalósulhat az igazán szép terv s immáron köztéri 
szobor is emlékeztet majd Németh László életére és munkásságára.
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HÍREK

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház (BIK) 2001. március 5-én, 14.30 órai 
kezdettel tartja következő tudományos ülé
sét az ORFI Lukács Klubban, melynek prog
ramja: „Cardiológiai esetek ügyeleti ellátása”

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 
Igazgatósága (1084 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 orvos igazgató h. ad.

Eladó elhalálozás miatt megüresedett fel
nőtt háziorvosi praxis Kalocsán. 
Érdeklődni: a 06 (20) 9113-843 vagy a 
06 (20) 3556-200 telefonszámon lehet.

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 róm ai 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 sportesemé
nyek (Magyar Orvosok Teniszbajnoksá
ga, Golfbajnoksága) mellett a hazánkban 
-  és az orvosok körében is -  egyre elter
jedtebb játék, a fallabda (squash) népsze
rűsítése 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. 
Kérjük, ajánlják betegeiknek! 
Bőrgyógyászokat és háziorvosokat kere
sünk a készülék bevezetésének elősegíté
sére.
BIOPTRON lámpák javítása, bérbeadása! 
SAX Kft., Tel.: 409-3643

ORKI-engedéllyel rendelkező BICOM al
lergiavizsgáló diagnosztikai és terápiás 
készülék tartozékaival és tesztkészlettel lí
zingcégtől portfóliótisztítás miatt kedvez
ményes áron eladó vagy lízingelhető, illet
ve más úton hasznosítható.
További információ:
Virág József, 06-20-9656-052

Az Orvosi Hetilap 142. évfolyam 7. számá
ban szereplő két hirdetésünk engedély- 
száma a következő:
Tebonin OGYI-T-4404-05,
Sperti OGYI 682/98, 683/98.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Budapesti Szent Ferenc Kórház területi 
feladatokat ellátó általános belgyógyásza
ti osztálya szakorvost keres.
Előnyt jelent a kardiovaszkuláris rizikó
betegségek diagnosztikájában és kezelé
sében való jártasság és idegennyelv isme
rete.
Jelentkezés: a Budapesti Szent Ferenc Kór
ház igazgatójánál (1021 Budapest, Széher út 
73.). Tel.: 06-1-392-8218

Nagykőrös Városi Kórház-Rendelőintézet
(2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1. Tel/Fax: 
53/351-761) igazgató főorvosa az alábbi 
állások betöltésére pályázatot hirdet: 
Belgyógyászati osztály: belgyógyász szak
orvos
Pályázati feltételek: belgyógyász szakképesí
tés, orvosi diploma, magyar állampolgárság. 
Pályázathoz csatolandó: szakmai önélet
rajz, erkölcsi bizonyítvány, MOK-tagság 
igazolása, diplom a és szakvizsgabiz. fény
másolata.
Bér: megegyezés szerint. Az állás azonnal 
betölthető. Lakás megbeszélés tárgyát ké

pezi. Részmunkaidőben a belgyógyászati 
szakrendelésen történő munkavégzésre 
lehetőség van.
Ifjúsági orvos
Pályázati feltételek: gyermekgyógyász 
vagy ifj. orvos-szakorvos képesítés, orvo
si diploma, magyar állampolgárság. 
Pályázathoz csatolandó: szakmai önélet
rajz, erkölcsi bizonyítvány, MOK-tagság 
igazolása, diploma és szakvizsgabiz. fény
másolata.
Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 
Az állás azonnal betölthető.
Pályázatok benyújtása dr. Elek Attila igaz
gató főorvos címére.

A Szent László Kórház (1097 Budapest, 
Gyáli út 5-7.)
pályázatot hirdet Fül-orr-gégészeti Osztá
lyára 1 fő  fül-orr-gégegyógyász szakorvos 
vagy szakvizsgához közel álló orvos szá
mára.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázati feltétel: MOK-tagság, magyar ál
lampolgárság.

A pályázatokat a megjelenéstől számított 
30 napon belül dr. Szalka András orvos 
igazgatóhoz kell benyújtani.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat 
(1095 Budapest, Mester u. 45-49.) igazga
tó főorvosa pályázatot hirdet Iskolaorvosi 
szolgálatra egy fő  szakorvos részére.
A munkavégzés helye:
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. szerint, illetve megegyezés sze
rint. Az állás 2001. április 1-jével betölthető. 
Jelentkezési határidő: a megjelenéstől szá
mított 30 nap.
A pályázat benyújtása dr. Szirmák Eszter 
alapellátási igazgatóhelyettes titkársága.

Holisztikus szemléletű, fiatal orvost kere
sünk elektroterápiás kezeléshez, elsősor
ban krónikus mozgásszervi és anyagcse
re-betegségek ellátására.
Elixir Gyógyközpont Gyürky Mária.
Tel: 359-0051
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Hosszabb elet

Adalat GITS
1. Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A, de Leeuw PW, Mancia G, Rosenthal T, Ruilope LM. Morbidity and mortt^ty in patients randomised to double-blind treatment with a long-acting 
calcium-channel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment. Lancet 2000; 356 (9227):366-72.
Hatóanyag: 30 mg ill. 60 mg nifedipinum retard tablettánként. Javallatok: Krónikus stabil angina pectoris, hypotonia. Ellenjavallatok: Ismert nifedipin túlérzékenység. Terhesség, 
szoptatás. Cardiovascularis shock. Myocardialis infarctust követő első 8 nap. Adagolás: Kezdő adag általában egyWr 30 mg. Szokásos fenntartó adag naponta egyszer 30-60 mg, 
mely a betegség súlyosságától és a beteg válaszától függően fokozatosan naponta egyszer 90 mg-ig növelhető. MeHékhatások: Alszároedema, fejfájás,
gyengeségérzés, arcki pirulás, erythema, erythromyalgia. Szédülés, gasztrointesztinális diszkomfortérzés. Gyógyszerkölí^önhatások: Más antihypertensiv D n i / A K  / ’IT ''
szerek potenciálhatják a vérnyomáscsökkentő hatást. Cimetidin megnöveli a plazma nifedipinszintjét, és potenciálhatja az\riti hypertensiv hatást. További I í r l y H Í  (b a y e r

információkat a részletes alkalmazási előirat tartalmazza. OGYI-eng száma: 6196/01 \
Bayer Hungária Kft. • 1012 Budapest, Pálya u. 4-6. • Tel: 487-4153 • Fax: 212-1537 •  www.adalat.com • www.insight-stuav.com

házasságok tovább| tartanak,
 ̂ mint qondománk...

Egyes



A z  első valóban napi egyszeri készítmény, amely a COX-2-t gátolja, 
a COX-l-etnem *

A z  osteoarthritis (arthrosis) kezelésére.

A nagy dózisban aclüii i ÍÚAID-uk
( y x y ü m g  d iclofeiyyA " pßpXiiVÜmg í t / i i p r o í e i ő 3) haióerfcj

Az új COXIB nézi 
Kas ii'rjlntestírilíS?

Állóban napi

Kérjük, hogy f e l í r á s  e l ő t t  olvassa el a teljes alkalmazási előírást!
' A  - ’ |K o f e ftM É B ow A  \  •

1. C annnhG W  és m tsa i. A r th r i t i s  R h e u m . 2000; 43 (5 ) :  CJ78 4N7
2. Saag K ^ K ts a i .  Arch. Farn. M e d . 2000; 9: 1124-1^3,4
3. Day R. és riitsai. Arch. Intern. Ted. 2000; 160 ( ^ ^ J 7 8 M 7 8 7
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MSD KFT.*
1126 Budapest 
Tartsay Vilmos u. 14.
Tel.: 1-224-8200 
Fax: 1-224-8288
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