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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.

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

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), 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 mon
datban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi 
bevezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.

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

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.

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

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

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

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

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön 
lapon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetle
ges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepel
jen.

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

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

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

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
Budapest, Pf.: 857. 1463

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

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



Hepatitis C-vírus (HCV)-RNS kvalitatív és kvantitatív 
kimutatása PCR technikával. A HCV-RNS-kópiaszám 
monitorozása májtranszplantációt követően

Sárváry Enikő dr., Varga Marina dr., Nemes Balázs dr., Kóbori László dr., Zalka Anna1, 
Sulyok Balázsné dr., Görög Dénes dr., Fehérvári Imre dr., Járay Jenő dr., Halmos Orsolya dr., 
Alföldy Ferenc dr., Tóth András dr., Lakatos Márta és Perner Ferenc dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Transzplantációs és Sebészeti Klinika 
(igazgató: Perner Ferenc dr.)
Roche (Magyarország) Kft., Diagnosztika Divízió, Budapest (ügyvezető: Péter M ária)1

A szerzők bemutatják a -  Magyarországon még kevéssé 
elterjedt -  nukleinsav-amplifikációs (felsokszorozó) mód
szert, amellyel a hepatitis C-vírus (HCV) jelenléte a fertő
zést követően 2-4 héttel -  a beteg immunstátuszától 
függetlenül -  kimutatható. Részletezik, hogy milyen vizsgá
latokat -  milyen sorrendben -  érdemes elvégezni a 
HCV-infekcióra gyanús betegek kivizsgálása során. Felhívják 
a figyelmet a polimeráz láncreakció (PCR) vizsgálat elő
nyeire. A májtranszplantált betegek HCV-RNS relatív kon
centrációjának monitorozásával követhető a vírusreak- 
tiváció mértéke. A tapasztalatok alapján megállapítható, 
hogy az akut és krónikus HCV-infekció bizonyításához, 
az antivirális kezelés effektivitásának megállapításához 
nem elégséges csupán a szerológiai vizsgálat elvégzése, 
nélkülözhetetlen a PCR módszerrel történő nukleinsav 
minőségi kimutatása, szükség esetén mennyiségi meg
határozása.

Kulcsszavak: hepatitis C-vírus (HCV), PCR (Polymerase Chain 
Reaction), májtranszplantáció, HCV-titer, HCV-ellenes antitest 
(anti-HCV), szerokonverzió

Kétségtelen, hogy a molekuláris-biológiai diagnosztika je
lenleg elérhetetlen lenne nukleinsav-amplifikációs (felsok
szorozó) metodika nélkül. A sokféle nukleinsavfragment- 
amplifikációs módszer -  Q-béta replikádé (9), ligáz láncre
akció (Ligásé Chain Reaction -  LCR) (1), nukleinsav-szek- 
vencián alapuló amplifikáció (Nucleic Acid Sequence-Based 
Amplification -  NASBA) (8) -  közül a klinikai laboratóriu
mokban a PCR (Polymerase Chain Reaction) a legelterjed
tebb (10). Sok esetben a keresett nukleinsav nincs elegendő 
mennyiségben jelen ahhoz, hogy detektálni tudjuk. A mód
szer érzékenységét úgy tudjuk növelni, hogy megsokszoroz
zuk a minta nukleinsav-tartalmát. Napjainkban e célra a 
PCR metodika tűnik a legmegfelelőbbnek, hiszen lehetősé
get ad egy nukleinsavfragment akár 30 000-szeres felsokszo- 
rozására, amely már könnyen kimutatható (6).

Rövidítések: HCV = hepatitis C-vírus; PCR = Polymerase Chain Reaction; 
anti-HCV = HCV-ellenes antitest; RT-PCR = reverz transzkripció; 
LCR = ligáz láncreakció (Ligásé Chain Reaction); NASBA = nuklein- 
sav-szekvencián alapuló amplifikáció (Nucleic Acid Sequence-Based 
Amplification); RIBA = Recombinant Immunoblot Assay; rTth = ter- 
mostabil Thermus thermophilus DNS-polimeráz

Qualitative and quantitative detection of hepatitis 
C-virus RIMA by Polymerase Chain Reaction technique. 
Viral copies monitoring following liver transplanta
tion. The authors demonstrate th e  HCV nucleic acid am 
plification m ethod is not wide-spread in Hungary yet. 
The HCV-RNA is usually detectable 2 -4  weeks after in
fection independently the im m unostate of the patients. 
The authors help to  select the ad eq u a te  measurement(s) 
in logical order when HCV infection is suspected. The 
benefit of the PCR method is emphasized. Monitoring of 
the HCV-RNA titer of the liver transplanted patients p ro
motes to establish the fluctuation of HCV-RNA copies 
and the effectivity of therapy following transplantation. 
The detection of HCV-RNA by PCR method is a proof of 
an acute or chronic infection and rules out past infec
tion. The quantitative PCR m easurem ent is useful for de
termination of indication and control of efficacy of an ti
viral therapy.

Key words: hepatitis C virus (HCV), Polymerase Chain Reaction 
(PCR), liver transplantation, HCV-titer, anti-HCV antibody, sero
conversion

1998 februárjában a SE Transzplantációs és Sebészeti 
Klinika laboratórium ában beállíto ttuk  a PCR technikát. 
A hepatitis C-vírus (HCV) PCR m éréseket a COBAS AM- 
PLICOR (Roche) készüléken végezzük. Nemcsak kvali
tatív, hanem kvantitatív HCV-vizsgálatokat is végzünk.

A tapasztalat, azt mutatja, hogy a PCR módszer nem  
eléggé ismert, így kevéssé elterjedt hazánkban. Ebből k ö 
vetkezően a klinikusok nem tud ják  kiaknázni a PCR- 
vizsgálat adta előnyöket a HCV-fertőzésre gyanús b e te 
gek kiszűrésében és gyógyításában.

Az im m unszuppresszió alatt álló betegek HCV-kimu- 
tatása nagyobb körültekintést igényel, m int az egészséges 
immunrendszerrel rendelkező személyek vizsgálata. Külö
nösen nagy figyelmet érdemelnek a vérdonorok, akiknél 
nagy biztonsággal ki akarjuk zárni a vírusinfekciót (3,4).

Sok tényezőt, esetleges zavaró körülményt kell figyelem
be venni az eredmények értékelésénél. Ezért a fent említett 
betegek kivizsgálásához nem elégséges a szerológiai tesztek 
elvégzése, nélkülözhetetlen a virális nukleinsav PCR techni
kával történő kimutatása. A hepatitis C-fertőzés diagnózisá
nak felállításában, az infekció laboratóriumi vizsgálatainak 
kiválasztásában, illetve kapott eredmények értelmezésében 
adhat segítséget az 1. ábra.
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1.  á b r a :  A HCV-infekció laboratóriumi diagnosztikája
(A folyamatábra Lothar ötlete (17) alapján, de az irodalmi adatok összegyűjtése után önálló elgondolás és kiegészítés szerint készült.)
Megjegyzés: A szaggatott vonallal jelzett vizsgálatokat nem szükséges elvégezni, ha PCR metodika rendelkezésre áll. ? : az ablak periódus miatt a HCV 
fertőzés nem zárható ki negatív szerológia eredmény ellenére sem

Munkánk célja az volt, hogy az általunk alkalmazott PCR 
módszer előnyeit bemutatva, a májtranszplantált betegeink 
eddigi eredményeit összegezzük és a tapasztalatokat megbe
széljük.

Betegek és módszer
A Transzplantációs és Sebészeti Klinikán 1995. január 5. és 
2000. május 1. között 97 orthotopicus májátültetést végeztünk. 
Ebből 29 esetben (29,9%) HCV talaján kialakult májcirrhosis 
miatt került sor transzplantációra. Három beteget a korai poszt
operatív szakban MOF (multi organ failure) miatt elvesztettünk, 
ezért 26 beteg (átlagéletkoruk 46,4 év, 14 férfi, 12 nő) vérmintá
jából végeztünk HCV-RNS-kimutatást. Ezenkívül az átültetett máj
ból biopsziákat vettünk, szövettani feldolgozásuk a Semmelweis 
Egyetem I. Pathológiai Intézetben történt. Vizsgáltuk a májmű
ködést: mértünk szérum ossz- és direkt bilirubin-, GOT/GPT és 
protrombinszintet, a kapott eredmények között szignifikáns 
összefüggést nem találtunk. Ennek magyarázata az, hogy a bete
geknél előfordult olyan szövődmény (például epeúti beavatko
zás), amely a rutin laboratóriumi eredményekben eltérésekhez 
vezetett. Ezek részletezése azonban nem a dolgozat tárgya.

A HCV-RNS-vizsgálatokat COBAS AMPLICOR (Roche) készü
léken PCR módszerrel végeztük, amely alkalmas a beteg vérmintá
jából az aktív vírus jelenlétének és mennyiségének kimutatására.

M intagyűjtés
A mérést szérumból, ill. plazmából végezhetjük. A savót Becton- 
Dickinson-, a plazmát ACD antikoagulánst tartalmazó Beckton- 
Dickinson csőbe gyűjthetjük. Heparinizált plazma, vagy hemolizált

szérum, illetve plazma nem alkalmas a mérésre. A levételt követő 30 
percen belül a csöveket szobahőmérsékleten lecentrifúgáljuk (1500 
rpm 20 perc). Ezután a felülúszót steril Eppendorf-csőbe pipettáz- 
zuk, 2-8 °C-on hűtjük, amennyiben 4-6 órán belül elvégezzük a 
PCR-vizsgálatot. Lefagyasztva (-20-80 °C) tovább is tárolható, ha 
szükséges. A vírusszeparálást steril 2 ml-es (Sarstedt 72692005 típu
sú) mikrocsövekben végezzük.

A HCV-PCR metodika részfolyamatai
1. a vírus extrakciója (steril boxban!)

2. a cél-RNS reverz transzkripciója komplementer DNS 
(cDNS)-sé

3. PCR amplifikáció specifikus primerek beépítésével
4. a megsokszorosított céltermék hibridizációja specifikus 

nukleinsav-próbával
5. a megsokszorosított céltermék detektálása színreakcióval
1. Vírusszeparálás. A vírust chaotropic ágenssel izoláljuk a 

szérumból, alkohollal precipitáljuk, majd speciális oldószerrel 
visszük oldatba. A procedúra fokozott precizitást, sterilitást és 
kb. 2 órát vesz igénybe.

2. Reverz transzkripció (RT-PCR). A HCV-vírus RNS, ame
lyet a termostabil Thermus thermophilus (rTth) DNS-poli- 
meráz (13) enzim DNS-sé alakít át. Erre a reverz transzkripciós 
lépésre azért van szükség, mert az RNS nem hőstabil molekula, 
így PCR-reakcióra nem alkalmas, az átírt DNS-szakasz viszont, 
ugyanúgy, mint a natív DNS ellenáll a PCR szélsőséges hőug
rásainak. A reverz transzkripció során az eredeti HCV-RNS- 
szakaszról szigorúan komplementer DNS-átirat készül, mely 
ugyanúgy alkalmas a HCV-genom azonosítására, mint RNS 
eredetije (18). A megfelelő primerek és a hibridizációs próba 
kiválasztása döntő fontosságú a teszt valamennyi genotípusra 
hasonló érzékenysége, illetve spedficitása szempontjából. Olyan
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primereket használunk, amelyek magukban foglalják a legtöbb 
HCV-géncsaládban kimutatható szekvenciákat, ezért a HCV 
variabilitásból adódó hibaforrásokat kizárhatjuk.

3. Polimerizáció -  Polimerase Chain Reaction (PCR). Az el
készült RNS-cDNS hibrid kettős szál 90 °C-on szétnyílik, az 
RNS degradálódik, a DNS-átirat pedig 60 °C-ra visszahűtve, al
kalmas targetje lesz a reakcióelegyben lévő primerek bekötődé- 
sének. Ezt követően, a még mindig jelenlévő rTth enzim a feles
legben lévő nukleotidokból megépíti a DNS-szakasz 
komplementerét, ami ugyanúgy hordozza a HCV kijelölt sza
kasz specifikus szekvenciáját, mint az eredeti RNS. Az első 
PCR-ciklus végére tehát minden egyes RNS-szekvenciából két 
DNS-másolat szintetizálódott. Ha ezt a két szálat (amplikon), 
mely a ciklus végén hibridizált kettős szál formájában van je
len, 90 °C-ra melegítjük -  denaturáljuk -, akkor a kettős szál 
kettényílik, megkétszerezve azt a felületet, mely a következő 
PCR-lépésben targetként használható. Az elegyet 60 °C-ra 
visszahűtve megismételhető a DNS-szintézis a fentiek szerint, 
de most már egyszerre két szálon. A ciklusokat ismételve az el
készült mesterséges másolatok száma a 2 hatványaival növek
szik. Negyven ciklus után a kimutatáshoz elegendő másolat ké
szült. A PCR-reakció specifikusan a primerek által kijelölt 
régióban történik meg, más szekvenciák nem szaporodnak fel.

4. Hibridizációs reakció. Az utolsó PCR-ciklust követően az 
amplikonokat vegyileg denaturáljuk, majd specifikus szekvenciájú 
hibridizációs próbához kötjük. A próba szekvenciája kulcsfontos
ságú, a nem specifikus kötődések (fals pozitív eredmények) elkerü
lése érdekében. A HCV-tesztben a specifikus próba egy mágneses 
partikulum felületére van felragasztva, tehát a hozzáhibridizált, fel
sokszorozott minta „mágnesezhető”, mechanikusan szeparálható a 
próbához nem kötött reakciókomponensektől (maradék primerek, 
nukleotidok, enzimek, egyéb szekvenciák). Az automatán mágne
ses szeparációs és mosási lépések után a detektáló csőben csak a 
PCR reakcióval felszaporított szekvenciamásolatok maradnak. Az 
automata az RT-PCR, a denaturáló, a hibridizációs, mosási és ki
mutatási lépéseket automatikusan végzi.

5. Detektálás (keresett vírus kimutatása). A hibridizációs 
próbán keresztül mikrogyöngyökhöz kötött PCR-termékek KY78 
vége biotinnal jelölt, amihez avidinon keresztül enzimet (Horse 
Radish Peroxidase [HRP]) kötünk. Az enzim aktivitása a beköthető 
enzim mennyiségével, tehát a jelenlevő PCR-termékek számával 
arányos, amelyet a HRP és szubsztrát között lezajló kolonmetriás 
reakcióban keletkező színreakcióval mutathatunk ki.

A HCV infekció igazolása után a vírus mennyiségét is 
meg tudjuk mérni a HCV MONITOR1M teszt reagenseivel. 
A vírusszint monitorozása elengedhetetlen, illetve a HCV- 
titer m érése megteremti a lehetőséget az antivirális terá
pia m onitorozására (15). A víruskoncentráció rendszeres 
mérésével korán megjósolhatjuk a terápia hatásosságát. 
A mérés elve ugyanaz, mint a kvalitatív HCV-PCR metodi
káé, csak sokkal precízebb vírusszeparálást igényel.

Eredmények

A PCR metodikával szerzett tapasztalataink 
A készülékre tervezett PCR-vizsgálatok alkalmasak és 
hivatalosan elfogadottak a rutin diagnosztikában. Ta
pasztalataink szerint az általunk beállított módszer:

a) gyors, m ert 7 órán belül eredményt tudunk adni;
b) kapacitása nagy, m ert akár 48 m intát is le tudunk 

m érni naponta;
c) szenzitív, mert néhány virális nukleinsavat felsza

porítva, kim utatható mennyiséget állít elő (10).
d) A HCV mind a 6 genotípusát nagy hatásfokkal fel

sokszorozza, tehát a HCV többféle típusát is „felismeri” 
(olyan prím ért használunk, amely minden genotípusban 
megegyező).

e) A metodika több kontrollal védett, ezért hamis ered
mény kiadásának nagyon kicsi az eshetősége.

A vírus szeparálása nem egyszerű folyamat, de a megfelelő 
kritériumok betartása (elszeparált steril box, filteres tip, steril 
eszközök, kesztyű stb.) mellett az álpozitív vagy álnegatív ered
mény előfordulása minimálisra csökkenthető. Ritka az álpozitív 
eredmény előfordulása, mert a levegőből vagy kesztyűről beke
rült nukleinsavakat a már említett AmpErase enzim nem enge
di bekötődni (13), az esetleges korábbi bekötődésből származó 
szennyezőket szelektíven bontja. Ritka az álnegatív eredmény 
előfordulása, mert a betegmintába beletett ismert kópiaszámú 
primer, az ún. Internal Control (IC) jelzi, ha a vírus polimerizá- 
ciója valamilyen oknál fogva gátolt volt az amplifikáció során. 
Az IC használata arról is tájékoztat, ha a vírusszeparáláskor a 
vírus RNS-t elvesztettük. Az RNS-szeparálás helyességét két 
kontrollal ellenőrizzük. Mind a pozitív, mind a negatív kontroll 
az RNS tisztításának lépéseit ellenőrzi.

f) A rendszer zárt, így a befertőződés veszélye kicsi (a ki
preparált vírusminta bemérése után a mikrocsöveket lezárjuk 
és a továbbiakban a minták a környezettől izolálva vannak).

g) A metodika cut off értéke egzakt, éles különbség van a 
negatív (0,0-0,15) és pozitív (1,0-4,0) értékek között. Ameny- 
nyiben a leolvasott abszorbancia értéke 0,15-1,0 között van, 
a mérést másik (újonnan levett) mintából meg kell ismételni. 
A kolorimetriás reakció során kialakult szín a C-vírus jelen
létének köszönhető, mert a PCR-eredményt nem „zavarja” 
egyéb antitest, m int az anti-HCV szerológia-vizsgálatnál.

Az általunk lemért m inták eredményének rep ro d u 
kálhatósága 100%-nak bizonyult. Mind a pozitív, m ind  a 
negatív m inták -  bármilyen okból történő -  ismétlésekor 
az előzővel megegyező abszorbanciákat kaptunk.

h) A HCV-titer meghatározásánál, csak akkor kapunk 
eredményt, ha a három pontosan preparált -  adott, külön
böző kópiaszámú -  HCV-standardok a kívánt tartom ány
ban vannak.
M ájtranszplantált betegek HCV-PCR eredményei

A vizsgált 26 -  eredetileg HCV-pozitív -  m ájtransz
plantált beteg közül 14-nél (53,8%) találtunk HCV-rekur- 
renciát, 5 betegnél a reaktiváció nem  járt klinikai tünetek
kel, 9 betegnél igen. Az átlagos HCV-PCR-titer a m űtét 
előtt 2,5 x 106 kópiaszám/ml tartom ányban volt. Vala
mennyi m érést figyelembevéve, átlagosan 80-100 nappal 
a transzplantáció után egy nagyságrendbeli em elkedést 
észleltünk (1,81 x 107 kópiaszám/ml), amely spontán csök
kent az eredeti szintre kb. az 5-6. hónap végéig. Ez a szig
nifikáns titeremelkedés a klinikailag manifeszt HCV-re- 
aktivációban szenvedő betegek értékeinek tulajdonítható.

Amennyiben csak az aszimptomatikus betegek értékeit vizsgál
juk, úgy az átlagos érték 3,08 x 106-4,78 x 106 kópiaszám/ml volt a 
80-100. nap között és később, a transzplantációt követően sem ha
ladta meg a 6,6 x 106 kópiaszám/ml értéket. A 14 HCV-reaktivációt, 
5 esetben jó graftműködés, 5 esetben romló graftműködés mellett, 
továbbá 4 letális esetben graftelégtelenség egyik okaként észleltük. 
A 3 csoportot a HCV-PCR-titeremelkedés alapján vizsgálva szigni
fikáns különbséget kaptunk. Nevezetesen a későbbiekben exitált 
betegeknél 1,6 x 107 kópiaszám/ml, romló graftműködés mellett 
7,05 x 106 kópiaszám/ml, klinikailag tünetmentes betegeknél pedig 
3,75 x 106 kópiaszám/ml értéket mértünk.

Megbeszélés

A molekuláris biológia fejlődésével a PCR technika robba
násszerűen fejlődött, majd u tat tö rt magának és elegáns 
helyet vívott ki a labordiagnosztikai eljárások között.

A HCV-RNS kimutatására már az 1990-es évek elején volt le
hetőség. Hosszú fejlesztés eredményeként vált lehetővé a PCR me
todika lerövidítése, a procedúra könnyítése és pontosítása. Az 
RNS-szeparálás menetét, a reverz transzkripció folyamatát már 
1990-ben Garson és munkatársai leírták (8). Ezeknek a teszteknek a
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hibája még az volt, hogy hosszú (24-48 órás) procedúrát vett 
igénybe és nagy volt a kontamináció gyakorisága. 1993-ban Young 
és munkatársai közölték le a módszer rövidített, könnyített és le
tesztelt változatát (20,21), amely a felsokszorozott terméket mikro- 
plate-ben kolorimetriás módszerrel mutatta ki. Ennek a metodi
kának (HCV AMPLICOR Test) kidolgozták azt a verzióját (AM- 
PLICOR HCV MONITOR Test) is, amellyel már HCV relatív kon
centrációt (titer) is meg tudtak határozni (16). Felmerült az igény 
arra, hogy a PCR technika ne csak kutatási szinten, hanem rutin 
diagnosztikában is alkalmazható legyen. Erre fejlesztették ki a ké
szüléket, amely a folyamatokat lehetőség szerint automatizálta (5).

Régebben -  a PCR technika elterjedése előtt -  a HCV-in- 
fekció vizsgálatára csak szerológiai mószerek álltak rendel
kezésre (19). Az anti-HCV ellenanyag kimutatása jelenleg is 
immunoassay-vel (4) történik. Ez a vizsgálat megfelelő, ha 
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a beteg átesett-e a fertő
zésen, vagy nem. Mint minden metodikának, ennek is vannak 
előnyei és hátrányai. Az előnyök közé elsősorban a vizsgálat 
viszonylagos gyors kivitelezése és olcsósága tartozik. Az 
utóbbi években kifejlesztett -  több HCV-antigént tartalmazó 
(Core, NS3, NS4, NS5) -  ELISA-kitek specificitása és szenzi- 
tivitása növekedett az 1., 2. és 3. generációs kitekhez képest. 
Az ellenanyag-kimutatás jelzi a korábbi infekció átvészeltsé- 
gét, de nem nyújt információt az akut fertőzésre vonatkozó
an, ezért a pozitív szerológiai eredményt meg kell ismételni és 
lehetőség szerint megerősíteni, például RIBA-val (Recom
binant Im m unobiot Assay) (14). A kivizsgálás következő 
lépése a HCV-RNS kim utatása PCR-módszerrel (1. áb
ra) (12).

A szerológia-tesztek tökéletesítése ellenére, a követ
kező problém ákkal kell számolni.
Pozitív eredmény esetén:

-  Az ism ételt szeropozitivitás még nem feltétlenül je
lenti a vírus jelenlétét a szervezetben, de jelzi, hogy a 
vizsgált egyén átesett HCV-infekción, anélkül, hogy tud
nánk, mikor történt a fertőzés és a folyamat aktív-e. Ennek 
tisztázására PCR-módszerrel tö rténő  HCV-RNS-kimu- 
tatás a legmegfelelőbb.

-  Előfordul, hogy ismételten álpozitív vagy cut off körüli 
eredményt kapunk. Ezt elsősorban autoimmun-betegség- 
ben szenvedő betegeknél találjuk (7), a humán ellenanyag 
kötődhet a kitben használt HCV-antigén mellett előforduló 
kontamináns anyagokhoz vagy a rekombináns antigének 
nem specifikus régióihoz.
Negatív eredmény esetén:

-  Az akut fertőzést csak késve (4-8 héttel) kíséri ellen
anyag-termelődés („ablak” periódus) (7). Schreiber és 
munkacsoportja szerint a HCV ellen termelődött antitest 
mennyisége átlagosan 81 nap (54-192 nap) múlva éri el a 3. 
generációs ELISA kittel kimutatható szintet (17). Az ilyen 
korai szakban végzett szerológiai vizsgálat eredménye félre
vezetheti a kezelőorvost.

-  Külön problém át jelentenek a csökkent im m unitású 
betegek, köztük az im m unszuppresszív kezelés a la tt álló 
transzplantált betegek. Esetükben késve, de előfordul
hat, hogy egyáltalán nem következik be szerokonverzió (17).

A PCR módszerrel bizonyított HCV-infekció kezeléséhez 
is elengedhetetlen a PCR-vizsgálat, m ert az elkezdett terápia 
kimenetelére csak ezzel kapunk egyértelmű választ. Fontos 
tudni a kezelés előtti HCV-titert, m ert 10 feletti kópia- 
szám/ml mellett kisebb az esély a beteg teljes gyógyulására, 
m int alacsony -  terápia előtti -  koncentráció mellett. Nem
csak a HCV-titert kell monitorozni, hanem a vírus genotípu
sát is meg kell határozni, mert egyes típusok (például lb) re- 
zisztensek a kezelésre, mások viszont jól kezelhetők interfe

ronnal és ribavirinnel (2,15). Tehát az alacsony kiindulá
si titer és kedvező genotípus jó prognosztikai jel.

A világirodalmi és a hazai májtranszplantációs adatokat 
figyelembevéve, a HCV a májtranszplantáció egyik alapvető 
indikációs területe. Az Eurotransplant adatok alapján ez 
10-15%, hazai viszonylatban 26%. Tekintettel a relatíve ma
gasabb előfordulási arányra, a hazai betegek poszttransz
plantációs utánkövetésében a HCV-monitorozásnak még ki
emeltebb szerepe van. Ezen betegek idejében történő megfe
lelő kezelése döntően befolyásolja a hosszú távú túlélést.

A fent felsoroltakból következik, hogy az akut vagy 
krónikus infekció bizonyításához, a fertőzött betegek moni
torozáshoz nem elégséges a szerológiai vizsgálatok elvég
zése, nélkülözhetetlen a PCR technikával történő vírusnuk- 
leinsav-kimutatás is. A HCV-szerológia és HCV-PCR mé
rések egymást kiegészítő, de nem helyettesítő vizsgálatok.
Köszönetnyilvánítás: Tremkó György dr.-nak, az I. ábra grafi
kus megszerkesztéséért.
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A NEONATOLÓGIA KÉRDÉSEI

Magas frekvenciás lélegeztetés alkalmazása anyai 
praeeclampsiához és intrauterin retardációhoz társuló 
tüdő-hypoplasia kezelésében

Hajdú Júlia dr., Harmath Ágnes dr., Görbe Éva dr., Czok Melinda dr., Kőhalmi Barbara dr. és 
Papp Zoltán dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika, Újszülött 
Intenzív Osztály (igazgató: Papp Zoltán dr.)

A szerzők retrospektív tanulmányukban a magas frek
venciás lélegeztetés alkalmazhatóságát vizsgálják prae- 
eclampsiával szövődött és méhen belül sorvadt, tüdő- 
hypoplasia klinikai tüneteit m utató koraszülöttekben. 
Egy év alatt tizenkét betegnél került sor magas frekvenci
ás lélegeztetésre, a konvencionális lélegeztetés mellett hét 
esetben kialakuló magas pC02-szint, öt esetben pedig fe
lületaktív anyag alkalmazása ellenére befolyásolhatatla- 
nul alacsony saturatio miatt. A betegek súlya 770 és 
2150 g közötti, gesztációs koruk 29 és 35 hét közötti 
volt. Négy beteget vesztettek el. A halál okának két eset
ben a társuló, súlyos fokú cardiomyopathia, két esetben pe
dig agyvérzés bizonyult. A nyolc túlélő újszülött közül 
két betegnél alakult ki bronchopulmonalis dysplasia. Véle
ményük szerint a légzészavar kialakulásának észlelésekor 
azonnal elkezdett magas frekvenciás lélegeztetéssel az 
intrauterin sorvadt, tüdő-hypoplasia miatt légzészavar
ban szenvedő újszülöttek lélegeztetési ideje lerövidíthető, 
a pulmonalis utóképek száma csökkenthető. Ennek igazo
lása még további, prospektiv vizsgálatokat igényel. Felhívják 
a figyelmet arra, hogy a tüdő-hypoplasia enyhe vagy közép
súlyos formája sokszor nem kerül felismerésre. Anyai prae- 
eclampsia eseteiben, amennyiben az újszülött légzészavara 
nem magyarázható hyalinmembrán-betegség fennállásá
val, keresni kell a tüdő-hypoplasia klinikai tüneteit és a 
további kezelést ennek megfelelően kell megtervezni.

Kulcsszavak: tüdő-hypoplasia, magas frekvenciás lélegeztetés, 
bronchopulmonalis dysplasia, anyai praeeclampsia

Az anyai praeeclampsia, a következményes méhen belüli 
sorvadás és oligohydramnion gyakran vezet a koraszülöt
teknél súlyos légzészavarhoz. A megszületés előtt alkalma
zott szteroid és a megszületés után adott felületaktív anyag a 
hyalinmembrán-betegség (IRDS) kezelésében alapvető, de a 
tüdő-hypoplasia okozta keringészavar tartós agresszív léle
geztetést tehet szükségessé. A légzészavar súlyosságát a társuló 
infekció súlyosbítja. A magas frekvenciás lélegeztetés (HFO) 
sikerrel alkalmazható például a rekeszsérv okozta tüdő-hy- 
poplasiában. Osztályunkon a méhen belül sorvadt, súlyos lég
zészavarban szenvedő koraszülötteknél jó eredménnyel alkal
maztuk a konvencionális lélegeztetés elégtelensége eseteiben.

Beteganyag és módszer

A Semmelweis Egyetem I. Szülészeti- és Nőgyógyászati 
Klinikája, Újszülött Intenzív Osztályán 1999. január 1. és

Effectivity of high frequency oscillatory ventilation in 
the treatment of lung hypoplasia connected to intra
uterine growth retardation and maternal praeeclamp
sia. The authors examine in a retrospective study the  
effectivity of high frequency oscillatory ventilation in 
group of intrauterine retardated babies with clinical 
signs of lung hypoplasia. During one year period they 
treated 12 intrauterine retardated patients with high fre
quency oscillatory ventilation because of failure of con
ventional ventilation. The indications were in seven cases 
the high pC02 level and in five ones low saturation in 
spite of surfactant administration. The birth weight of 
babies were between 770 gramms and 2150 gramms, 
and theirs gestational age between 29 and 35 weeks. 
Four patients died. The causes of death were in tw o 
cases severe cardiomyopathy and a t two patients intra
ventricular haemorrhage. Two survivors are suffering of 
bronchopulmonary dysplasia. They suggest that im m e
diate high frequency ventilation reduces the period of 
mechanical ventilation and the number of residual picture. 
They suggest, that lung hypoplasia is an underestimated di
agnosis in intrauterine retardated babies. If the cause of re
spiratory failure in cases complicated with maternal prae
eclampsia is not only hyaline membrane disease it is neces
sary to look for signs of lung hypoplasia and to follow the 
treatm ent with high frequency oscillatory ventilation.

Key words: lung hypoplasia, high frequency oscillatory ventila
tion, bronchopulmonary dysplasia, maternal praeeclampsia

1999. december 31. között, tizenkét olyan újszülött k lin i
kai és laboratórium i adatait dolgoztuk fel, akiket 
tüdő-hypoplasia m iatt magas frekvenciás (HFO) léle
geztetéssel kezeltünk. A tüdő-hypoplasia okának  a 
m éhen belüli sorvadást és tíz esetben az anyai prae- 
eclam psiát találtuk. Az újszülöttek nem  szenvedtek sem 
krom oszóm a-, sem vese-, sem  szívfejlődési re n d 
ellenességben. Tanulm ányunk retrospektív feldolgo
zás.

A gesztációs kort Nagele és Dubobitz szerint is m eg
határoztuk és a születési súly alapján soroltuk a betege
ket az intrauterin  sorvadtak közé. A tüdő-hypoplasia d i
agnózisát a mellkörfogat, a radiológiai és a klinikai kép 
alapján állítottuk fel. Vizsgáltuk a p C 0 2- és az 0 2-szint 
norm alizálódásához szükséges időt, a keringési param é
tereket, a magas frekvenciás (HFO) lélegeztetés szüksé
ges időtartam át, a korai és a késői szövődményeket és a 
kimenetelt.

Orvosi Hetilap 2001, 142 (18), 943-946. 943



Eredmények

A vizsgált betegek gesztációs ko ra  29 és 35 hét közé, a be
tegek súlya 770 gramm és 2150 gramm közé esett (1. 
ábra). Öt beteg súlya a 10-es percentil alatti, hét beteg sú
lya a 10-es és 25-ös percentil közötti értéknek felelt meg 
(1. ábra). A mellkörfogat (2. ábra) öt betegünknél a 10-es 
percentil alatti, két betegünknél a 25-ös, öt betegünknél 
pedig az 50-es percentil-tartom ányba került. Az alapbe
tegség hét betegnél hyalinmembrán-betegség (IRDS), öt 
betegnél in trauterin  infekció volt. Felületaktív anyagot 
kilenc betegnél alkalmaztunk, közülük négy betegnél két 
alkalommal. Két betegnél az alapbetegséghez súlyos 
cardiom yopathia is társult, m ely a halálhoz vezető főok- 1

Gesztációs kor, hét

1. ábra: A betegek súlyának ábrázolása a percentilis 
táblázatban, a gesztációs kor szerint 
A fekete kör azokat a betegeket jelöli, akiket elveszítettünk.
(Usher, R., McLean, F.: Intrauterine growth of live born Caucasian infants 
at sea level. J. Pediatr., 1969, 74, 901. adatai alapján.)
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2. ábra: A betegek mellkörfogatának ábrázolása a percentilis 
táblázatban, a gesztációs hetek szerint
A 29. terhességi héten a 10-es percentilnek 2 beteg felelt meg, ezt külön 
nem tudtuk jelölni. (1. ábra alapjául szolgáló közlemény.)

nak  bizonyult. Valamennyi betegnél praenatalisan szte- 
roidpofilaxis történt. Anyai praeeclampsia tíz esetben 
szerepelt az anamnézisben.

A HFO indikációi: konvencionális lélegeztetéssel a lég
zésszám > 70/min, az átlagos légúti középnyomás (MAP) 
10 vizem, a belélegeztetett gázkeverék oxigéntartalma 
(FiO2):l,0 értékek m ellett az artériás vérmintából a pC 02 
> 60 Hgmm, p 0 2 < 55 Hgmm, illetve a transcutan satu- 
ra tio  < 88%. Hét esetben a magas pC 02-szint, öt esetben 
pedig az alacsony szaturáció, illetve p 0 2-szint indokolta 
a HFO alkalmazását. Radiológiailag m inden esetben a 
tüdő  légtartalma centrálisán súlyosan csökkent, a széli 
részek egyidejű emphysemájával. Két eset kivételével m a
gas -  a 9. borda fölötti -  rekeszállás volt jellemző. A HFO 
kezdetekor a betegek átlagkora 68 óra (6-264 óra) volt. A 
m agas frekvenciás lélegeztetés hatására állapotuk átla
gosan 25,4 óra alatt (3-48 óra) rendeződött. Egy bete
günknél, ahol m ár a HFO kezdetén a 11-es borda magas
ságában állt a rekesz, nem  tudtunk javulást elérni. A 
halál okának sepsis és súlyos intraventricularis vérzés bi
zonyult. A HFO során a konvencionális lélegeztetésnél 
alkalm azott átlagos légúti középnyomásnál (MAP) 2-3 
vízcm -rel magasabb nyom ást alkalmaztunk. A HFO átla
gos időtartam a 65 óra (24-264 óra) volt. A négy meghalt 
beteg közül két beteg súlya igen alacsony volt, 770 gramm, 
a halál okaként cardiom yopathiát és keringészavart iga
zolt a boncolás. A m ásik két betegnél agyvérzés vezetett 
halálhoz. Négy betegnél m ár a magas frekvenciás lélegez
tetés megkezdése előtt mellkasi szabad-levegőgyülem (PTX) 
alakult ki, mely a HFO alatt nem okozott problémát. A 
késői utóképek száma alacsony volt, két betegnél alakult 
ki II. stádium ú bronchopulm onalis dysplasia (BPD).

Megbeszélés

A m éhen belüli sorvadás a magzat fejlődésének a lelassulá
sát, elm aradását jelenti a kívánthoz képest. A vélemé
nyek megoszlanak azt illetően, hogy a 10-es vagy a 25-ös 
percentil alatti születési súlyú újszülöttek nevezhetők 
m éhen belül sorvadtnak. Közleményünkben ez utóbbi 
definíciót fogadtuk el. A m éhen belüli sorvadás oka lehet 
anyai (hypertonia, praeeclam psia, vascularis megbete
gedések, átlagosnál kisebb testsúlygyarapodás a terhes
ség alatt, alultápláltság, pszichés terhelés stb.), lepényi és 
köldökzsinór-rendellenességek, magzati okok (fejlődési 
rendellenességek, krom oszóm aaberrációk, fertőzések, 
többes terhesség), egyéb okok (teratogén szerek, drogok, 
antifoszfolipid szindróma, krónikus magzati hypoxia, mag
zati hypoglykaemia stb.) (1). Egyik leggyakoribb kísérő 
jelenség az oligohydramnion. Ez lehet a magyarázata az 
esetek egy részében észlelhető tüdő-hypoplasiának. A tüdő- 
hypoplasia diagnózisa lehet klinikai és kórbonctani. A 
kórbonctani diagnózis során az alveolusok számát, fejlett
ségét, a vascularisatiót, a tüdő/testtöm eg-arányt mérik és 
ez alapján állítják fel a diagnózist. A klinikai diagnózis 
felállítása lényegesen kevésbé objektív és ezért sokkal ne
hezebb igazolni. A harang alakú mellkas, a belégzésben 
is m agas rekeszállás, a tüdő széli részének emphysemája 
hívhatja fel a figyelmet erre a súlyos állapotra. A társuló 
tüdőkeringési zavar, a perzisztáló pulmonalis hypertonia 
gyakori kísérő állapot és fennállása nyomós bizonyíték a 
tüdő-hypoplasia klinikai diagnózisa mellett. A tartós, ag
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resszív lélegeztetést igénylő tüdő-hypoplasia a halál köz
vetlen és közvetett oka sok esetben. A tüdő-hypoplasia 
jelentőségét, mely a koraszülött, intrauterin  retardált, 
meghalt csecsemők boncolása során 7-20%-os gyakori
sággal észlelhető, általában alábecsülik (2). Nagyon gyak
ran még a kórbonctani vizsgálat során sem fordítanak 
kellő figyelmet rá. Az anyai praeeclampsia, m int a mag
zati tüdő-hypoplasia oka, nagy beteganyag feldolgozása 
alapján nagyon valószínűnek látszik (3-5). Pato- 
mechanizm usa egyelőre nem ismeretes. Az oligohydram- 
nion, m int egyszerű mechanikus ok, nem ad kielégítő 
magyarázatot. Az eredeti elképzelés szerint a légzőmoz
gások gátoltsága okozná a tüdő-hypoplasiát (6-8, 14). A 
légzőmozgásoknak a tüdő növekedésére gyakorolt hatása 
kettős: aktív periódusban a tüdő megfelelően expandált 
állapotban való tartása, apnoe periódusban pedig az aktív 
laryngealis constrictio a transpulm onalis folyadék ki
ürülésének gátlása útján a növekedés irányában hat (9, 
10). Légzőmozgások hiányában a hypoplasia irányában 
ható tényezők jobban érvényesülnek. Intrauterin sorva
dás és oligohydramnion eseteiben tehát a tüdő-hypo
plasia kialakulásának nagyobb a veszélye, ha a magzati 
légzőmozgásokat kórosan befolyásoló állapotok, például 
magzati hypoxia, hypoglykaemia, anyai alkohol-, drog-, 
szedatívumfogyasztás is fennállnak (11). Valószínűnek 
látszik, hogy az anyából átkerülő, „toxikus anyagok” is 
hozzájárulnak a gyakran észlelhető tüdőelváltozás kiala
kulásához (5, 12). Legvalószínűbb az, hogy a vascularis 
endothelialis növekedési faktor az az anyag, mely a prae- 
eclampsiában szenvedő anya véréből a magzatba átjutva 
nem  csupán a tüdő-hypoplasiát indukálhatja (szintje na
gyon magas a magzati bronchialis epithelium ban), de a 
középnagy és az ún. rezisztenciaerekre hatva, súlyos 
pulmonalis hypertoniát okozhat (12, 13).

Állatkísérletekben összehasonlító méréseket végeztek 
hypoplasiás tüdejű újszülött állatoknál, ahol a tüdő-hy
poplasiát a magzatvíz folyamatos elvezetésével idézték 
elő. M érték a testtömeg-tüdőtömeg arányát, a tüdőtérfo- 
gat-mellkastérfogat arányát, a testtömeg-mellkastérfo- 
gat és a testtömeg-tüdőtérfogat arányát. A hypoplasiás 
tüdejű állatoknál az egészséges kontrollokhoz viszonyít
va csökkent a testtömeg-tüdőtömeg, valamint a testtö
m eg-tüdőtérfogat arány. Ugyanakkor a testtömeg-mellkas- 
térfogat arány változatlan maradt. Ez azt jelentette, hogy 
nem  elsősorban a külső kompresszió okozta a tüdő-hy
poplasiát. Ugyanis ez a változás csak azzal magyarázható, 
hogy a diaphragma került magasabbra (7). Ez magyarázatot 
ad arra az általunk is tapasztalt tényre, hogy a testsúly 
csökkenésével a mellkas körfogata tüdő-hypoplasiás be
tegeinknél nem csökkent és így a tüdő-hypoplasia előjel
zésére a mellkas körfogat nem volt alkalmas.

A tüdőhypoplasia diagnózisa a radiológiai kép: harang 
alakú mellkas -  mely gyakran rigid is -  és a magas rekesz
állás észlelése alapján történik. Természetesen a klinikai 
tünetek: légzészavar, magas pC 02-szint, alacsony satu- 
ratio, perzisztáló pulmonalis hypertonia, elengedhetet
lenek a diagnózishoz. Objektív mérőmódszer csak a pato
lógiai feldolgozásra kerülő esetekben áll rendelkezésre. A 
tüdő-hypoplasia kezelése konvencionális lélegeztetéssel 
nagyon nehéz. A felületaktív anyag alkalmazása ugyan 
javítja a felületi feszültséget, azonban a mellkas és a légutak 
csökkent compliance-e magas nyomásokkal való agresszív 
lélegeztetést tesz szükségessé. A megszületés előtt az anyá

nak adott szteroid több ponton fejt ki pozitív hatást a 
hypoplasiás és éretlen tüdőben. A dexam ethason javítja 
az endothelin B (ETB)-expressziót az erekben, mely vaso- 
dilatatiót okoz, így a pulmonalis hypertonia javul (14). 
Csökkenti a tum ornekrózis faktor-alfa szintjét (15). A 
tum ornekrózis faktor-alfa a kettes típusú  pneumocyták 
érését gátolja és szintje hypoplasiás tüdőben nagyon m a
gas.

A magas frekvenciás lélegeztetés elsősorban az ún. 
hom ogén tüdőbetegségek (például hyalinm em brán-be- 
tegség, tüdő-hypoplasia) kezelésére alkalmas. A lélegez
tetés kulcsa a mi tapasztalataink szerint is a megfelelő re 
keszállás (9-10. borda magassága) biztosítása, ezzel 
tudjuk elkerülni az overdistensiót (a rugalm atlan tüdő 
szövet összeesésre képtelen, ezért könnyen kórosan túlfújt 
állapotba kerül), illetve az alullélegeztetést és az atelecta- 
siát. A sorvadáshoz társuló cardiomyopathia és a következ
ményes keringészavar sajnos befolyásolhatatlan jelen eszkö
zeinkkel. A papilláris izmokon kialakuló hegesedéseket 
és gócos nekrózisokat a kam raizom zatban jellegzetes p a 
tológiai eltérésnek tartják. Meghalt betegeink boncolásá
nál is ez képezte a diagnózis alapját.

A tüdő-hypoplasia diagnózisát sokszor csak a beteg 
halála után m ondjuk ki, hiszen a hypoplasia mértéke na
gyon változó és egyéb betegségek és állapotok gyakran 
elfedik a tüneteket. A légzészavar hátterében keressük a 
sepsist, ismeretlen kórokozókat, vírusokat, pedig sok eset
ben a hypoplasia kielégítő magyarázatot ad a súlyos légzés
zavarra. Ilyenkor a korán  elkezdett magas frekvenciás lé
legeztetéssel a barotrauma okozta szövődmények, melyek 
sokszor halált okoznak vagy krónikus tüdőbetegség kiala
kulásához vezetnek, elkerülhetők.

Véleményünk szerint elsősorban az anyai praeeclampsia 
okozta intrauterin  sorvadás és tüdő-hypoplasia követ
keztében kialakuló légzészavar kezelésében a felületaktív 
anyag alkalmazása m ellett az azonnal elkezdett magas 
frekvenciás lélegeztetés a lélegeztetési időt lerövidíti, az 
utóképeket csökkenti. Ennek igazolására további p ros
pektiv tanulm ányok szükségesek.

Összegezve: 1. A tüdő-hypoplasia lényegesen gyakoribb, 
m int ahogy diagnosztizálásra kerül. 2. Anyai praeeclamp
sia esetén gondolni kell rá. 3. A felületaktív anyag mellett a 
magas frekvenciás lélegeztetés (HFO) megoldást jelenthet.
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KLINIKAI KUTATÁS

Ösztrogén-, D-vitamin- és kalcium-érzékelő receptorok 
genotípusainak szerepe a colorectalis daganatok 
patogenezisében

1 / , 2 i /Speer Gábor dr., Cseh Károly dr. , Fuszek Péter dr., Dworak Ottó dr. , Vargha Péter, 
Takács István dr., Nagy Zsolt dr. és Lakatos Péter dr.
Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, I. Belklinika (igazgató: deChátel Rudolf dr.) 
Károlyi Kórház, Budapest, I. Belosztály (osztályvezető: Cseh Károly d r.)1 
Pathologisches Institut, Németország, Erlangen (osztályvezető: Dworak Ottó dr.)2

A szerzők az ösztrogén-receptor gén Xbal, a D-vitamin- 
receptor gén Bsml és a kalcium-érzékelő receptor gén 
A986S polimorfizmusait vizsgálták 56 colorectalis daga
natban szenvedő betegben. Meghatározták az erbB-2, 
az epidermalis növekedési faktor-receptor és a ras onko- 
gének, illetve a p53 tumorszuppresszor gén expresszióját 
és kapcsolatát a vizsgált receptorok különböző genotí
pusaival. A betegeket öt évig követték. Az ösztrogén- 
receptor XX és a D-vitamin-receptor bb genotípusában 
szignifikánsan alacsonyabb erbB-2 expressziót találtak 
(6/56 és 11/56), szemben az xx, Xx, illetve BB, Bb genotí
pusokkal (31/56, illetve 26/56; p = 0,0043, ill. 0,041). Az 
XX genotípussal szignifikánsan alacsonyabb epidermalis 
növekedési faktor-receptor expresszió is járt, míg az xxés 
Xx genotípusban ez szintén gyakoribb volt (7/56 vs. 
30/56; p = 0,049). A két receptor genotípusainak kombi
nálása során találtak olyan allélvariációt (XXbb), amely
hez szignifikánsan alacsonyabb erbB-2 expresszió tarto
zott, szemben más genotípus-kombinációkkal (Xxbb, 
XxBb, XXBb), ahol magasabb expressziót találtak (2/7 vs. 
7/7, 4/5, 4/5; p = 0,0011). Azokban a betegekben, akik
ben a vizsgált onkogének együttes expressziója mellett a 
kalcium-érzékelő receptor AA genotípusát találták, a da
ganat felfedezésekor magasabb UICC stádiumban voltak, 
szemben az AS genotípusú betegekkel. Ezen túl az AA 
genotípus előfordulása a betegek között szignifikánsan 
gyakoribb volt a kontrollokhoz képest (36/56 vs. 36/112; 
p = 0,0004). Eredményeik alátámasztják az eltérő onko- 
génexpressziókkal járó ösztrogén-, és D-vitamin-recep- 
to r gén-polimorfizmusainak szerepét a colorectalis daga
natok kialakulásának patogenezisében. Felmerül továbbá 
az a lehetőség is, hogy a kalcium-érzékelő receptor 
A986S polimorfizmusa hatással lehet a betegség kime
netelére, esetleges prognosztikai markere lehet.

Kulcsszavak: ösztrogén-receptor, D-vitamin-receptor, kalcium
érzékelő receptor, erbB-2, EGFR, colorectalis daganat

Rövidítések: BMD = csont-ásványianyag-sűrűség; CaSR = kalcium- 
sensing (-érzékelő) receptor; EGFR = epidermalis növekedési faktor
receptor; ER = ösztrogén-receptor; ERE = ösztrogén response element 
(ER kötőhely); PCR = polimerase chain reaction (polimeráz láncreak
ció); UICC = Nemzetközi Rákellenes Unió (Union Internationale Contre 
le Cancer) stádiumbeosztási rendszere; VDR = D-vitamin-receptor; 
VDRE = vitamin D response element (VDR kötőhely)

The role of estrogen-, vitamin D- and calcium-sensing 
receptor genotypes in the pathogenesis of human 
colorectal cancer. In this study, the Xbal polymorphisms 
of the estrogen-, the Bsml polymorphism of the vitamin 
D- as well as the A986S polymorphism of the calcium
sensing receptor genes were investigated in 56 patients 
with colorectal cancer. The expression of erbB-2, epider
mal growth factor receptor, ras, p53 and their relation
ship to  estrogen-, vitamin D- and calcium-sensing recep
tor genotypes were also studied. In subjects exhibiting 
XX genotype of the estrogen receptor gene or bb geno
type of the vitamin D receptor gene, erbB-2 expression 
was significantly lower compared to those with xx, Xx or 
BB, Bb (6/56 and 11/56 vs. 31/56 and 26/56; p = 0.0043 
and 0.041). The presence of the XX alleles of estrogen 
receptor gene significantly correlated with the overex
pression of the epidermal growth factor receptor expres
sion in tumors, whereas in xx and Xx genotypes, signifi
cantly higher expression was seen (7/56 vs. 30/56; p = 
0.049). Analyzing the combinations of the two gene 
allelic variants, we have found XXbb genotype to be as
sociated with a significantly lower erbB-2 expression, 
compared to other combinations (Xxbb, XxBb, XXBb) 
(2/7 vs. 7/7, 4/5, 4/5; p = 0.0011). Patients with AA cal
cium-sensing receptor genotype were in higher UICC 
stages at the time of discovery of their disease than 
those with AS genotype. The AA allelic variant of the cal
cium-sensing gene was more frequent among patients 
with colorectal cancer compared to  controls (36/56 vs. 
36/112; p = 0.0004). Our observations raise the possibility 
that estrogen-, and vitamin D receptor gene polymor
phisms accompanied with variable oncogene expression 
might influence the pathogenic processes resulting in 
the development of colorectal cancer. The A986S poly
morphism of calcium-sensing receptor might also be a 
prognostic marker of the disease.

Key words: estrogen receptor, vitamin D receptor, calcium
sensing receptor, erbB-2, EGFR, colorectal cancer

A colorectalis daganat a nyugati világban a második helyen 
álló halálok. Az utóbbi években egyre több adat látott 
napvilágot, melyek szerint a colorectalis epithel sejtcik
lusának regulációjában a szteroidhorm on receptorok is 
szerepelnek. Ezek közé tartozik az ösztrogén-receptor 
(ER) és a D-vitam in-receptor (VDR) is.
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Posztmenopauzában az ösztrogénpótló-kezelés 30-50%-kal 
csökkenti a colorectalis daganatok incidenciáját (5,11). A D-vi- 
taminnak és receptorának -  a kalcium-anyagcsere szabályozá
sán túl -  sejtosztódást és proliferációt gátló, illetőleg sejt- 
differenciációt serkentő hatása van. Az ER és a VDR a nukleáris 
szteroid/tiroid receptorcsalád tagja. Az ösztrogén fokozza a VDR 
expresszióját, így a D-vitamin/VDR rendszer hatásait is befo
lyásolja (24). ER és VDR jelenlétét írták le colontumor-sejtvo- 
nalakban és humán colorectalis daganatokban (19, 38).

Az ER és a VDR polimorfizmusai számos betegségben jellemző 
megoszlást mutatnak, így az ER gén Xbal polimorfizmusának 
hatása van az osteoarthritis (36), a 2-es típusú diabetes mellitus 
(32) kialakulására és -  a VDR gén BsmI polimorfizmusához ha
sonlóan -  kapcsolatát mutatták ki a csont-ásványianyag sűrű
ségével (BMD) is (22). A VDR gén BsmI polimorfizmusa és az 
1-es típusú diabetes mellitus (15), illetve az emlődaganat kiala
kulása (17) között találtak összefüggést. Klinikai adatok alap
ján is felmerül a lehetősége az ER és a VDR gének interakciójá
nak (33), például az ER gén Xbal és a VDR gén BsmI bizonyos 
allélkombinációiban jobban csökken a BMD, mint amikor 
egyedül vizsgálják a két polimorfizmust (40).

A D-vitam in mellett, in vivo és in vitro vizsgálatok bi
zonyítják a kalcium nak a colorectalis daganatokkal 
szem beni (25, 28) védő hatását. A csökkent kalcium- és 
D-vitamin-bevitel fokozott rizikót jelent a colorectalis daga
natok kialakulására. Kalciumion (Ca2+) szükséges a sejt- 
osztódáshoz és sejtdifferenciációhoz, intercellularis kap
csolatok és szignáltranszdukciós kaszkádok résztvevője 
(3). Ikervizsgálatok szerint a szérum kalcium szint nagy
részt genetikai faktorok által m eghatározott (39). Ennek 
kulcstényezője lehet az ún. kalcium-érzékelő receptor 
(CaSR), amely az extracelluláris ionos kalcium  koncent
rációját detektálva az ado tt célszervekben reagál a válto
zásra, így szabályozva a szervezet kalcium -hom eosztá- 
zisát (4). Egy m unkacsoport összefüggést talált a CaSR 
gén 986 Ala/Ser polim orfizm usa (A986S) és az eltérő kal
cium szintek között egészséges felnőttekben (6).

M indezek mellett ism ert, hogy colorectalis dagana
tokban döntően az erbB-2 (más néven HER-2/neu), az 
epiderm alis növekedési faktor-receptor (EGFR, más néven 
erbB-1) és a ras onkogének megnövekedett expresszió
jának, illetőleg a p53 tum orszuppresszor gén m utációjá
nak van diagnosztikus és prognosztikus jelentősége (2, 
12,14, 20, 27). A nukleáris szteroid/tiroid receptorcsalád 
részben az EGFR és az erbB-2 receptor transzkripciójá
nak szabályozása révén fejti ki a sejtproliferációt befo
lyásoló hatását (8). Az erbB-2 és az EGFR a tirozinkináz 
receptorok családjába tartozik (23), foszforilációs kaszkád- 
rendszert elindítva a sejtosztódás és a sejtdifferenciálódás 
szabályozásáért felelős gének expresszióját szabályoz
zák. Mindkettő megnyilvánul a normális emberi colon-epi- 
theliumban, túlzott jelenlétük azonban m alignitást okoz
hat, sőt az erbB-2 fokozott expresszióját m ár a premalignus 
laesiókban is megfigyelték (7, 20). A p53 megnövekedett 
intracelluláris szintje összefügg m utációjának jelenlété
vel és korrelál a rossz prognózissal (41). A ras túlzott 
expressziója (azaz immunhisztokémiai detektálhatósága) 
folyam atos szignált jelent a sejtosztódásra, független prog
nosztikai faktor (2,14).

Ezen tanulm ányban vizsgáltuk az ER gén Xbal, a VDR 
gén BsmI és a CaSR gén A986S polimorfizmusainak elosz
lását colorectalis tum orban szenvedőkben és egészsége
sekben, ezek összefüggését az erbB-2, az EGFR, a ras és a 
p53 expressziójával, valam int a különböző genotípusok 
és kom binációik kapcsolatát az UICC stádium okkal és a 
prognózissal. A betegeket 5 évig követtük.

Betegek és módszerek
56 sebészileg kezelt betegből, 1992-1994 között eltávolított colo
rectalis adenocarcinoma került feldolgozásra (átlagéletkor = 64 
(23-84) év, nő/férfi = 29/27, UICC stádium: I: 12/56, II: 20/56, 
III: 19/56, IV: 5/56, malignitás foka: G2 = 56/56). A kontrollcso
portban is meghatároztuk az ER, a VDR és a CaSR genotípuso
kat. A kontrollcsoportba 112, korban illesztett egészséges sze
mélyt vontunk be (átlagéletkor = 63 (23-83) év, nő/férfi = 
58/54), gastrointestinalis fájdalom hiánya, negatív családi anam- 
nézis a colorectalis daganatokra és Weber-negativitás alapján. 
A szövettani mintákat az immunhisztokémiához 4%-os for
maldehidben fixáltuk, majd paraffinba ágyaztuk. A protein- 
blottoláshoz natív szövettani mintákat használtunk.

A polimorfizmusok meghatározásához genomikus DNS-t 
izoláltunk a sebészileg eltávolított daganatokból és az épben ki
metszett normális mucosából a következő módszerrel: 100 mg 
mechanikusan homogenizált szövetdarabot 1,2 ml DNS lízis ol
datban (100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8,0 25 mM EDTA 
pH 8,0, 0,5% SDS, és 0,1 mg/ml proteináz K végkoncentráció) 
50 °C-on, 18 órán keresztül emésztettünk. A DNS koncentráci
óját extrahálás és kicsapás után UV-spektrofotométerrel mér
tük. A kontrollcsoport DNS-mintáit perifériás vérből izoláltuk.

Genotipizálás
Az ER gén Xbal, a VDR gén BsmI és a CaSR gén A986S polimorf 
régiót tartalmazó szekvenciáját PCR-technikával amplifikál- 
tuk. Az ER gén PCR-hez felhasznált primerek: primer 1:5’ CTG 
CCA CCC TAT CTG TAT CTT TTC CT A TTC TCC 3’ 34-mer, 
primer 2:5’ TCT TTC TCT GCC ACC CTG GCG TCG ATT ATC 
TGA 3’ 33-mer (10 pM végső koncentráció). A VDR gén PCR- 
hez felhasznált primerek: primer 1:5’ AAC CAG CGG GAA 
GAG GTC AAG GG 3’ 23-mer, primer 2:5’ CAA CCA AGA CT A 
CAA GTA CCG CGT CAG TGA 3’ 30-mer (2,5 pM végkoncent
ráció). A PCR reakció mindkét gén esetében 50 pL térfogatban 
zajlott, a következő összetételben: 5 pl 10 x PCR reakció puffer, 
1 pl dNTP (10 mM végkoncentráció), 5 pl 25 mM MgCl2, 10 pl 
DNS (1 pg), 1-1 pl primer 1 és 2, 0,4 pl (2 U/pl) Taq (Promega, 
Madison, USA) és 26,6 pl desztillált víz. A PCR program a kö
vetkező volt: 95 °C 2 min, 85 °C 3 min, 5 x (70 °C 210 sec, 95 °C 
30 sec), 30 x (70 °C 105 sec, 90 °C 30 sec), 10 x (70 °C 210 sec, 95 
°C 30 sec) és 70 °C 15 min. Az amplifikált PCR terméket az ER 
polimorfizmusnál Xbal enzimmel (Promega, Madison, USA) 
emésztettük 37 °C-on éjszakán át, míg a VDR polimorfizmusok 
meghatározásához BsmI restrikciós enzimet használtunk 
(BioLabs, Beverly, USA) (65 °C, 90 min). Emésztés után a reak- 
cióelegyet 10 pg/ml etidium-bromidot tartalmazó 2%-os 
agarózgélen futtattuk. Értékelés: X, B jellel jelöljük az alléit, ha 
az nem tartalmazza a Xbal, BsmI restrikciós enzim helyet -  x, b, 
ha tartalmazza azt, és az enzim emészt. így (mivel minden gén
ből apai és anyai is van) a genotípusok a következők: XX, Xx, 
xx, illetőleg BB, Bb, bb.

A CaSR gén A986S polimorfizmus meghatározásához fel
használt primerek: primer 1:5’ ACG GTC ACC TTC TCA CTG 
ACG TTT GAT GAG CCT CAG AAG TAC T 3’ 43-mer, primer 
2:5’ GCT TTG ATG AGC CTC AGA AGA TCG 3’ 24-mer, primer 
3:5’ CTC TTC AGG GTC CTC CAC CTC T 3’ 22-mer (10 pM vég
ső koncentráció). A PCR reakció 20 pl térfogatban, a következő 
kondíciók mellett zajlott: 2 pl 10 x PCR reakció puffer, 4 pl 
dNTP (ImM), 1,2 pl 25 mM MgCl2, 1 pl DNS (25 ng/ml), 3-2-1 
pl (primer -3, -2, -1), 0,1 pl (0,5 U/pl) Taq (Promega, Madison, 
USA) és 5,7 pl desztillált víz. A PCR program a következő volt: 
94 °C 12 min, 35 x (94 °C 20 sec, 55 °C 20 sec, 72 °C 30 sec) és 72 
°C 5 min. A CaSR génnek a 986-os helyen való eltérése alapján 
(attól függően, hogy alanint vagy szerint tartalmaz) két típusa 
van: az A alléi és az S alléi, ezért a genotípusok a következők: 
AA, AS, SS. Az electroforetikus szeparáció 7%-os Spre- 
adex/acrilamide-bis (29:1) gélen történt (Elchrom, Cham, Svájc). 
A PCR reakciókhoz Hybaid Express (Teddington, Middlesex, 
Anglia) készüléket használtunk.

Im m unhisztokém ia és proteinblotting
Az erbB-2, EGFR, ras és p53 fehérjék expresszióját immun
hisztokémiai és proteinblotting módszerekkel határoztuk meg, 
amelyek részletes leírását korábbi közleményünk tartalmazza
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(31). A szövettani mintákat a proteinblottoláshoz mechanikusan 
szolubilizáltuk. A mintákat 7 mg/ml fehérjekoncentrációra állí
tottuk és 1%-os BSA-val való blokkolás után 200 pl mintát 
blottoltunk a nitrocellulóz membránra (0,45 pm pórusméret) 
Bio-Dot mikrofiltrációs apparátus (BioRad) használatával. A 
következő hígításokat alkalmaztuk a monoklonális antitesteknél: 
erbB-2 (BioGenex, Mainz, Németország) 1:40, EGFR külső dómén 
(Boehringer, Mannheim, Németország) 1:20, ras (Boehringer) 
1:20, p53 (DAKO DO-7, Hamburg, Németország) 1:40. Az inku
báció szobahőmérsékleten, éjszakán keresztül zajlott. Mosás 
után kecske anti-egér Ig-Fab peroxidázzal konjugált (Boehringer) 
második antitestet használtunk 1:1000 hígításban 1 órán keresz
tül, szobahőmérsékleten. A peroxidáz aktivitását 4 kloro-naf- 
tolt, peroxidot, TBS-t és metanolt tartalmazó oldattal tettük lát
hatóvá. Mindkét esetben szemikvantitatív analízist végeztünk. 
Csak azokat a mintákat vontuk be a vizsgálatba, melyek mind
két módszerrel azonos eredményt adtak.

Statisztika
A polimorfizmusok eloszlásának és a különböző genotípusok 
és onkoprotein-expressziók közti korrelációk meghatározásá
hoz x2 és Fisher-exact tesztet használtunk.

Eredmények

Az ER gén xx és Xx, illetve a VDR gén BB és Bb genotípu
saiban szignifikánsan gyakoribb erbB-2 expressziót mutat
tunk ki, szemben az XX és bb genotípussal (1. táblázat). 
Az ER gén XX genotípusában szignifikánsan ritkább EGFR 
külső domén-expressziót is találtunk (EGFR-expresszió 
nincs: xx = 6/19, Xx = 4/19, XX = 9/19; van EGFR-ex- 
presszió: xx = 12/37, Xx = 18/37, XX = 7/37; p = 0,049). Az 
ER és a VDR genotípusok a többi onkogén expressziójával 
nem korreláltak. Nem találtunk összefüggést a vizsgált 
ER és VDR-gén polim orfizm usok és az UICC stádiumok, 
illetve az ötéves túlélés között sem.

Az ER gén Xbal és a VDR gén BsmI polimorfizmusá
nak kombinációja esetén az XXbb genotípusú betegek
ben szignifikánsan kevésbé expresszálódott az erbB-2 (5/7 
esetben nem volt, 2/7 esetben volt expresszió) szemben 
más genotípus-kombinációkkal (Xxbb = 0/7 vs. 7/7, 
XxBb = 1/5 vs. 4/5, XXBb = 1/5 vs. 4/5, xxBb = 1/5 vs. 4/5; 
p = 0,0011). Hasonlóan az Xxbb és XxBb genotípusok 
esetén szignifikánsan gyakoribb EGFR külső domén-ex- 
presszió volt látható (nincs EGFR-expresszió: Xxbb = 
1/7, XxBb = 0/5, van EGFR-expresszió: Xxbb = 6/7, XxBb 
= 5/5) szemben más genotípusokkal (XXbb = 3/7 vs. 4/7, 
XXBb = 3/5 vs. 2/5, xxBb = 2/5 vs. 3/5; p = 0,026) (csak a 
leggyakoribb kom binációkat tün tettük  fel, n = 29). Nem 
volt eltérés az ER/VDR/CaSR más allélkombinációi ese
tében az összes vizsgált param éterben.

1. táblázat: A erbB-2 gén expressziója és az ösztrogén-recptor 
gén (ER) illetve a D-vitamin-receptor gén (VDR) 
polimorfizmusainak viszonya colorectalis adenocarcinomában

Genotípus

ER gén VDR gén

xx és Xx XX BB és Bb bb

erbB-2 expresszió
nincs (n = 19) 9/56 10/56 8/56 11/56
van (n = 37) 31/56* 6/56 26/56** 11/56

Összes (n = 56) 40 16 34 22
*X2-  8,157, p= 0,0043; **X2= 4,18, p = 0,041

Az ER gén Xbal és a VDR gén BsmI genotípus eloszlása 
nem különbözött a beteg- és kontrollcsoportban (VDR: 
betegek: BB = 13/56, Bb = 21 /56, bb = 22/56, kontroll: BB 
= 21/112, Bb = 54/112, bb = 37/112; ER: betegek: XX = 
16/56, Xx = 22/56, xx = 18/56, kontroll: XX = 16/112, Xx = 
71/112, xx = 25/112). A norm ális m ucosa és a daganat
szövet genotípusa között sem volt eltérés. A CaSR gén 
A986S genotípus-eloszlása viszont szignifikánsan eltérő 
volt a két csoport között, azaz a CaSR gén AA genotípusa 
gyakrabban fordult elő a betegekben, szemben a kontroll
csoporttal (betegek: AA = 36/56, AS = 20/56, SS = 0/56, 
kontroll: AA = 36/112, AS = 74/112, SS = 2/112; p = 0,0004).

Azon betegek esetében, akiknél a vizsgált 4 onkogén 
(illetőleg m inim um  3) együttes jelenléte volt észlelhető 
és CaSR AA genotípusúak voltak, megállapítható volt, 
hogy szignifikánsan magasabb UICC stádium ban került 
daganatuk felismerésre, míg az AS genotípushoz alacso
nyabb UICC stádium ok tartoztak (2. táblázat).

Az ötéves követési periódus alatt (1992-1999) 17/56 
beteg halt meg tumorrecidíva, illetve metasztázisok követ
keztében, mindannyian a III., illetve IV. UICC stádiumok
ban. A meghalt betegek között az AA genotípus előfor
dulása szignifikánsan gyakoribb volt az öt év után még 
élő betegekéhez képest, azaz AA (n = 36): 13/36 vs. 23/36, 
AS (n = 20): 4/20 vs. 16/20 (p < 0,05). Nem volt korreláció 
azonban a CaSR gén A986S allélpolimorfizmusa és külön- 
külön az erbB-2, az EGFR külső dóm én, a ras és a p53 
expressziója között sem.

Az immunhisztokémia és a proteinblotting eredménye 
azonos volt az onkoproteinek normális mucosában, illetve 
az adenocarcinomában való expressziójának kimutatásá
ban. Az onkoproteinek expressziója szignifikánsan külön
bözött a norm ál és a tum oros szövetben (3. táblázat). Az 
erbB-2, az EGFR külső dómén, a ras és a p53 proteinek 
együttes (ko)-expressziója a daganatszövetben szignifi
kánsan magasabb volt, m int a normális mucosában (16/56 
vs. 1/56; p < 0,001). Az erbB-2 és az EGFR expressziója 
korrelált a rossz prognózissal (p < 0,05).

2. táblázat: A kalcium-érzékelő receptor (CaSR) A986S 
polimorfizmusa és a vizsgált gének együttes expressziója 
(4 ill. minimum 3) a különböző UICC stádiumú colorectalis 
adenocarciomában szenvedő betegekben (a vizsgált 56 
betegből 32 esetében fordult elő 3 illetve 4 onkogén együttes 
expressziója)

UICC

1 2 3 4

AA (n=20) 4/20 3/20 9/20 4/20
AS(n=12) 4/12 6/12 2/12 0/12

p= 0,026, x 2= 4,97

3. táblázat: Az erbB-2 az EGFR külső dómén, a ras és a p53 
megnövekedett jelenléte colorectalis adenocarcinomában és a 
colorectum normális mucosájában

Daganatszövet Normális mucosa

erbB-2 37/56* 3/56
EGFR kölső dómén 37/56* 6/56
P53 43/56* 9/56
ras 39/56* 6/56

*p< 0,0001 vs. normális mucosa
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Megbeszélés

M unkánkban kapcsolatot találtunk az ER gén Xbal poli
m orfizm usa és az erbB-2, valam int az EGFR onkogének 
expressziója között, em beri colorectalis daganatokban, 
azaz találtunk olyan genotípust (XX), melyben alacso
nyabb volt e két fehérje expressziója. Hasonlóan, a VDR 
gén bb genotípusával is ritkábban járt együtt az erbB-2 
fehérje expressziója (31). Az ER/VDR genotípusok kombi
nációja esetén találtunk olyat (XXbb), amelyben alacsony, 
m íg m ás genotípus-kom binációkban m agasabb volt a 
két onkogén mennyisége.

Az erbB-2 gén expressziója prognosztikai faktor colorec
talis daganatokban (17, 20), míg az EGFR a colonmucosa 
h iperproliferatív  állapotáért felelős (27). Az erbB-2 és az 
EGFR gyakran együttesen van jelen a tum orokban, ezáltal 
fokozottabban rontják a prognózist, m in t egymagukban, 
mivel heterodimerizációjukkal sokszorosára nő a sejtproli- 
ferációs hatásuk (7, 23). Az EGFR külső dom énje tartal
m azza az erbB-2-vel heterodim ert alkotó részt (29). Ered
m ényeink, arra utalnak tehát, hogy az ER és a VDR gének 
egyes genotípusaival együtt járó m egnövekedett erbB-2 
és EGFR expresszió nagyobb rizikót jelent a daganat ki
alakulására.

Az ER és a VDR gének általunk vizsgált polimorfizmusainak 
jelentőségét számos betegségben leírták (15, 17, 22, 36, 37). 
Munkánk újabb adattal szolgál az intronikus polimorfizmusok 
szerepének és az ER/VDR-rendszer interakciójának megértésé
hez, amelynek egyik lehetséges kulcspontja a periférián az andro- 
géneket ösztrogénekké konvertáló aromatáz enzim. Az aroma- 
táz enzim D-vitamin/VDR komplex kötőhelyet (űn. VDRE) 
tartalmaz (13), azaz a D-vitamin/VDR-rendszer szabályozza a 
működését.

Indirekt bizonyítékok támasztják alá a nukleáris sztero- 
id/tiroid és a tirozinkináz receptorcsalád tagjai közötti interakciót 
(18). Adataink alapján az ösztrogén/ER és a D-vitamin/VDR a 
sejtproliferációt részben az erbB-2 és az EGFR expressziójának 
szabályozásával befolyásolhatja. Számos, a sejtproliferációt 
szabályozó gén tartalmaz VDRE-t és ösztrogén/ER komplex kö
tőhelyet (ERE) a promoter régiójában, ahova a hormon-recep
tor komplex bekapcsolódik és szabályozza az illető gén átírását. 
Az erbB-2 ERE-t (16), míg az EGFR VDRE-t tartalmaz (10).

Másokhoz hasonlóan, azt találtuk, hogy a colorectalis dagana
tokban prognosztikai és patogenetikai faktornak számító erbB-2, 
EGFR, ras nagy mennyiségben van jelen, illetve a mutáns p53 is 
kimutatható, szemben a normális mucosával. A p53 központi 
szerepet játszik a colorectalis daganatok progressziójában (12, 
14), expressziójának immunhisztokémiai detektálhatósága össze
függ mutációjának jelenlétével, ugyanis a mutáció miatt sok
szorosára nő a féléletidő, így kimutathatóvá válik, szemben a 
rövid féléletidejű normális p53-mal (41). A normális p53 funkció 
elvesztése a sejt genetikai instabilitásához vezet. A GTP-kötő 
fehérjék csoportjába tartozó ras, különböző növekedési faktorok 
jelátviteli pályájában vesz részt (például erbB-2, EGFR), meg
növekedett expressziója állandó késztetést jelent a sejtosztó
dásra, független prognosztikai faktor (2, 14).

Az ER, a VDR és a CaSR gének általunk vizsgált polimor
fizmusai önm agukban nem  befolyásolták az UICC stádi
um okat, azonban abban az esetben, ha a vizsgált onko
gének együttes expressziója volt jelen, a CaSR gén A986S 
exonikus polimorfizmusa kapcsolatban volt az UICC stádi
umokkal. Az AA genotípusú betegek a daganat felfedezé
sének idejében szignifikánsan magasabb UICC stádiu
m okban  (III., IV.), azaz rosszabb állapotban voltak, 
szem ben a heterozigótákkal (AS), akiknek az UICC stádiu
m uk alacsonyabb (I., II.) volt. Cole és m tsai kimutatták, 
hogy a homozigóta AA genotípus alacsonyabb szérum

kalcium -szinttel jár együtt az AS heterozigótákhoz és az 
SS hom ozigótákhoz képest (6). A colon-adenocarcino- 
más betegeink között az AA genotípus sokkal gyakoribb 
volt, mint a kontrollcsoportban. Ezenfelül a vizsgált perió
dus alatt elhunyt betegek között az AA genotípus előfor
dulása szintén gyakoribb volt az öt év után még élő bete
gekhez képest. Eredményünk felhívja a figyelmet, hogy 
az élethosszán tartó -  norm ál határokon belüli, de -  vi
szonylagosan alacsonyabb szérumkalcium-koncentráció 
rizikófaktor lehet a colorectalis daganatok kialakulásában.

Az utóbbi elképzelést támasztják alá azok a vizsgálatok, 
amelyek a D-vitamin és a kalcium antiproliferációs hatását 
in vivo és in vitro is megerősítik (21, 25, 35). Kísérletek
ben a zsírok (és más karcinogének) epithelialis proliferációt 
okozó hatását a kalcium- és D-vitamin-pótlás gátolta 
(26, 30, 42). Epidemiológiai adatok bizonyítják, hogy az 
alacsony kalcium- és D-vitamin-bevitel és a colorectalis da
ganatok előfordulásának gyakorisága között fordított össze
függés van (28), illetve a magas fitoösztrogén-tartalmú 
szemivegetáriánus diéta véd a colorectalis daganatok ki
alakulása ellen (1, 34). A legutóbbi metaanalízis szerint 
az ösztrogénpótló-kezelés 30-50%-kal csökkentette a colo
rectalis daganatok incidenciáját (5, 11).

Eredményeink összefoglalásaként felhívjuk a figyelmet 
az ösztrogén/ER, a D-vitamin/VDR és a Ca2+/CaSR rendszer 
potenciális szerepére a colorectalis daganatok kialakulá
sának patogenetikai folyamatában, ennek a végleges iga
zolása azonban még további vizsgálatokat igényel.
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Paul Dotte:
A betegek mozgatása és aktivizálása
I. kötet

A világ egyik legdinam ikusabban terjedő b etegm ozgatási m ódszerét 
bem utató, m a gy ar nyelven m o st e lő sz ö r  m egjelenő kötet bizonyára nép
szerű  lesz a hazai o lvasók  körében is , m ert a testm ech an ik a  alapelvei
nek ismereteire tá m aszk od va , új alapokra helyezi a b etegek  m ozgatását. 
A Paul Dotte által kidolgozott m ó d szer  kezdetben az ápo ló szem ély zetet  
érő  m egerőltetés következtében fe llép ő  gerincfájdalm ak m egelőzésére , 
a helyes te stta rtá s  kialakítására irányult, de később h aszn o sn a k  bizo
nyult a vázizom -ren d szer zavarainak lek üzdéséb en  is. H am arosan nyil
vánvalóvá vált, h o g y  ez  a m ódszer az á p o lá s  m in ő ségét is  m élyen érinti, 
é s  jelentős m érték b en  hozzájárul a b etegek  lok om otoros független
ség éh ez .
Ez a m ódszer m a gáb an  hordozza a b eteg ge l való te ljeseb b  kom m u
nikáció le h e tő sé g é t is, így oktatása  n em csa k  az ápolók ügye az 
ápolókért, ennél sokkal tágabb perspektívát nyújt, n ev ez e te se n  a beteg  
ön m egv a lósításán a k  leh etőségét, s ő t  a g yógyu lásh oz v ezető  utat is. 
A gazdagon illusztrált műben a sz e r z ő  az eg y es  gyakorlatokat c s o 
portosítva, a m ozdulatokat rajzokkal m egjelenítve mutatja be, ezzel is 
seg ítv e  a m ó d sze r  könnyebb elsajátítását.
A m ódszer fő  sza k m a i erényei közé tartozik,hogy eg y szerű , kézen- 

Terjedelem: 168 oldal fek vő  technikákat sorakoztat fel, a m elyek  tu d o m á n y o s  m egala
p ozottságga l, e g y m á sr a  épülve alkotnak e g y s é g e  m ód szert. A 

gyakorlatok technikai k iv ite lezése nem  szem ély te len ; k övetkezetesen  figy elem b e veszi a b eteg  m eglévő, illetőleg fejleszthető  
k é p e ssé g e it , k észség eit, é s  a  fe ladatok  végrehajtásáb an  igényli a b eteg  aktív részvételét. A gyakorlatok fe lép ítéséb en  az ápoló  
gerin cén ek  véd elm e, azaz a g er in cet veszélyeztető  rizikófaktorok k iv éd ése  egyenrangú sz e r e -p e t kap, így a b eteg  m ozgatása  a 
technika elsa já títása  révén tö b b é  n em  nehéz fizikai m egterh elésse l járó feladat.
A könyv e lső so rb a n  a b eteg ek  ellátásában részt v e v ő  ápolóknak nyújt seg ítség et, de h a s z n o s  valam ennyi, a betegekkel 
k ap cso la tb a  kerülő szem ély , így  az orvos, a g y ó g y to rn á sz , a körzeti nővér, a m en tőápoló , a beteghordó, s ő t  a laikus 
csa lád tag  szám ára  is.
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Hemifacialis spasmus műtéti kezelésének eredménye 
MR-angiográfiával kimutatott microvascularis 
kompresszió esetén

Barzó Pál dr., Vörös Erika dr.1,4, Klivényi Péter dr.2, Krizsán László dr.3 és Bodosi Mihály dr.
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrum, Idegsebészeti Klinika (igazgató: Bodosi Mihály dr.)
Radiológiai Klinika (igazgató: Palkó András d r.)1 
Neurológiai Klinika (igazgató: Vécsei László dr.)2
Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula, Ideggyógyászati Osztály 
(osztályvezető főorvos: Szabó Mihály dr.)3
Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szeged (orvos-igazgató: Csernay László d r.)4

A szerzők hemifacialis spasmusban szenvedő 11 betegnél 
végzett Jannetta szerinti microvascularis dekompresszió 
műtéti eredményéről adnak számot. A műtéti indikáció 
felállításához háromdimenziós „time of flight" mágne
ses rezonanciás angiográfiát végeztek 0,5T Elscint Gyrex 
V Dlx berendezéssel. Natív és kontrasztanyagos vizsgálat 
történt 3 standard síkban, vékony- és vastag rétegű ma
ximum intensity projection rekonstrukcióval. A 16 
hemifacialis spasmusban szenvedő betegből (11 nő, átlag
életkor 53 év) 13 esetben mutattak ki microvascularis 
kompressziót. Ezen betegek közül 11 esetben végeztek 
microvascularis dekompressziót. A műtéti és a neuro- 
radiológiai lelet minden esetben egyezett. Az operációt 
követően a hemifacialis spasmus 5 esetben azonnal, míg 
4 esetben néhány héttel később teljesen megszűnt. Egy 
esetben a tünetek jelentősen csökkentek (naponta 1-4 
spasmus jelentkezik), míg egy esetben a beavatkozás 
csaknem eredménytelen volt. A nem operált 4 beteg ál
lapota, bár hullámzó volt, az eltelt időszakban lényegé
ben változatlan maradt, sem spontán gyógyulás, sem a 
gyógyszeres kezelésre érdemi javulás nem következett 
be. Összefoglalva elmondható, hogy a hemifacialis spasmus 
műtéti kezelése után az esetek többségében gyógyulás 
következik be, főként akkor, ha a műtéti indikáció felállí
tásához MR-angiográfiás vizsgálat is történik.

Kulcsszavak: hemifacialis spasmus, microvascularis dekompresszió, 
MR-angiográfia

A hemifacialis spasmus (HFS), melyet az egyik oldali 
nervus facialis által beidegzett arcizmok intermittáló, 
akaratlan, paroxizmális hyperkineticus mozgása jellemez, 
relatíve ritkán előforduló kórállapot. A betegséget gyermek-, 
sőt csecsemőkorban is észlelték, az esetek többségében 
közép és idős korban alakul ki. Nőkben kétszer olyan 
gyakran fordul elő, m int férfiakban, és többnyire a bal ol
dal érintett (13, 14, 20). A betegség előrehaladtával 
szinkinézisek, facialis paresis, valamint a tartós spasmus 
következtében látászavar, esetleg étkezési nehézség fordul
hat elő. Egyes esetekben az abnormális mozgások akár alvás 
vagy anesztézia alatt is fennm aradhatnak és emóciók, 
stressz, fáradtság, illetve az arc mozgásai fokozhatják.

A microvascularis dekompressziót (MVD) hemifacialis 
spasmusban először Scoville írta le 1969-ben (18), bár a

Follow-up results of microvascular decompression in 
hemifacial spasm -  the role of 3D MR angiography in 
detection of neurovascular compression. The authors 
evaluated the follow-up results of microvascular decom 
pression (sec. Janetta) in 8 patients with hemifacial spasm 
(HFS). Indication was based on there dimensional tim e 
of flight magnetic resonance angiography with 0.5T 
Elscint Gyrex V Dix equipment. Contrast material was ad 
ministered in every case and maximum intensity projec
tion and thin slice reconstruction were performed in 
three standard directions. Vascular contact with th e  fa
cial nerve in the  entry zone was identified on the symp
tomatic side in 10 patients. No contact was detected in 2 
cases. Microvascular decompression was performed in 8 
cases. The surgical and neuroradiological findings were 
identical in every cases. Five patients were completely 
free of HFS immediately after surgery, and another 2 pa
tients became free of HFS during the next few weeks. 
Only 1 patient had uncured symptoms. In conclusion, 
the authors suggest that microvascular decompression 
of the facial nerve may evolve as th e  method of choice if 
vascular contact is proved by 3D TOF MRA.

Key words: hemifacial spasm, microvascular decompression, 
MR angiography

kórkép hátterében a nervus facialis vascularis kompresszió
jának lehetőségét Campbell és Keedy vetette fel 1947-ben 
(4). Azóta az eljárás az egyre sikeresebb beavatkozások 
és a csökkenő szövődmények m iatt széles körben elter
jedt (6, 9, 11, 19, 23). Jelenleg az MVD utáni gyógyulás 
mértéke 54 és 84% között van tanulm ányoktól és után- 
követésektől függően. A legtöbb szerző, felhívja a figyelmet 
azonban arra, hogy a gyógyult esetek közel felében a javu
lás lassú, akár több hónapot is igénybe vehet (7, 10, 12).

Már a kezdeti tapasztalatok arra utaltak, hogy azokban az 
esetekben várható a legjobb műtéti eredmény, ahol az érkacs 
az ideg belépési zónájában okoz kompressziót. M ind
ezek alapján, felvetődik a kérdés, hogy a mai noninvazív 
vizsgálóeljárások birtokában javíthatjuk-e a m űtéti ered
ményt az MR-angiográfiás (MRA) vizsgálat segítségével
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jobban szelektált csoportban. M unkánk során ezen vizs
gálóeljárás metodikáját és az általa kiválasztott betegek 
m űtéti eredm ényeit adjuk közre.

Anyag és módszer
1997. január 1. és 1999. április 30. között tizenhat beteget vizs
gáltunk HFS miatt, ezek közül két esetben a hemifacialis spas
mus trigeminus neuralgiával együtt jelentkezett.

MR-angi ográfi a
A háromdimenziós „time of flight” MR-angiográfiák 0,5 T 
ELSCINT V Dlx mágneses rezonanciás berendezésen készültek. A 
hemifacialis spasmus, illetve a fájdalmas oldali nervus trigeminus 
és nervus facialis ciszternális szakaszának lefutásával párhuza
mosan 30-50 mm vastagságú mérési volument jelöltünk ki, 
úgy, hogy az idegek a középső szeletekbe kerüljenek. A kijelölt 
zónában gradiens echoszekvenciát készítettünk 33-38 ms ismét
lődési idővel, 9 ms echoidővel és 25° dőlésszöggel. A szeletvas
tagság 1 vagy 1,5 mm, a látómező 20 x 26 vagy 26 x 26 cm, az 
aquisitiós mátrix 256 x 256, az excitációk száma 2 volt. A vénák 
jobb ábrázolása érdekében a felvételeket kontrasztanyag (Mag- 
nevist 0,1 mmol/ttkg) adása után megismételtük. Rekonstruk
ciós képeket maximum intensity projection (MIP) technikával, 
a szoftver nyújtotta lehetőségeknek megfelelően három stan
dard síkban (axialis, coronalis és sagittalis) készítettünk mind
két oldali nervus trigeminus és facialis belépési zónájáról. Az 
egy pixel vastagságú, ún. vékonyrétegű rekonstrukciós felvéte
lek az idegek és az erek közti finomabb anatómiai viszonyok

1. ábra: A bal nervus facialis éreredetű kompressziója 
A 3D TOF MRA (a) a kompresszió indirekt jeleként szoros kontaktust 
mutat az a. vertebralis (nagy nyíl) és a n. facialis (kövér nyíl) között az a. 
cerebelli inferior posterior (kis nyíl) eredésének szintjében.
A műtéti fotón (b) azonos anatómiai helyzet látható

megítélését célozták. A vastagabb (egynél több pixel vastagságú) 
másodlagos képek az éranatómia áttekintését könnyítették meg. 
A vizsgálati idő (natív és kontrasztos) kb. 16-20 perc volt.

A primer axialis gradiens echoképeket és a rekonstrukciós 
felvételeket együttesen értékeltük. Vascularis kompressziót akkor 
feltételeztünk, ha az érintett ideg belépési zónájában valamely 
érképlet és ideg között kontaktust találtunk (1/a. ábra). Direkt 
jelként ér okozta benyomatot vagy diszlokációt kerestünk.

Minden betegnél elvégeztük az MRA-vizsgálatot, és a vizs
gálati eredmény alapján 13 esetben ajánlottuk fel a műtétet, 
melyet 11 beteg fogadott el.

M űtéti technika
A beteget hátonfekvő helyzetben, a fejet 60°-ban az ellenoldal 
felé fordítva és előrehajtott helyzetben fixáltuk. A processus 
mastoideus eredésétől medialisan 2 x 2,5 cm-es craniectomiát 
végeztünk. A liquort leengedve felkerestük a VII—VIII. agyide
geket, illetve két esetben a nervus trigeminust is. A cerebello- 
pontin cisternát megnyitva, az agyidegek teljes lefutását feltártuk 
és a kompressziót okozó érkacsot, illetve érkacsokat mobilizál
tuk (1/b. ábra). Ezt követően az ideg és az érkacs közé oxicellu- 
lóz szivacsot helyeztünk.

A betegek átlagos nyomon követési ideje 2 év (a leghosszabb 
4 év, a legrövidebb idő 6 hónap) volt. Az eredmények megítélé
séhez a betegeket a műtét után észlelt tünetek alapján öt kate
góriába soroltuk: kitűnő, ha a műtétet követően a HFS teljesen 
megszűnt; jó, ha minimális izomspasmus jelentkezett hetente 
vagy naponta, egy-két alkalommal; gyenge, ha enyhe javulás 
mellett naponta továbbra is gyakran fordultak elő izom- 
spasmusok; rossz, ha a beteg állapota változatlan maradt. Egy 
külön kategóriába soroltuk azokat a betegeket, akiknél átme
neti tünetmentesség, illetve jelentős javulás után a tünetek újra 
jelentkeztek (2,10, 23).

Eredmények

A 12 beteg átlagéletkora 53 év volt jelentős női dom inan
ciával (11 nő). A betegek tünetei átlagosan 7-8 évvel inté
zetünkben való megjelenésük előtt kezdődtek, és fele-fele 
arányban lokalizálódtak a jobb, illetve a bal oldalra.

A 16 betegnél 13 esetben m utatott ki az MRA egyértel
m ű vascularis kompressziót és ezek közül 11 beteg fogadta 
el a felajánlott műtétet.

A leggyakrabban az artéria  cerebelli anterior inferior 
okozta a kompressziót, majd ezt követően az artéria cere
belli posterior inferior. Egy-egy alkalommal az artéria 
cerebelli inferior anterior az artéria vertebralis-szal, illet
ve az artéria  basilaris-szal együtt tarto tta nyomás alatt a 
nervus facialist. A műtéti lelet minden esetben megegyezett 
a három dim enziós „time o f flight” mágneses rezonanci
ás angiográfia eredményével.

Két esetben fordult elő enyhe szövődmény, a műtétet 
követően átmeneti, 1-3 napig tartó fejfájás, hányinger je
lentkezett (feltehetően a liquorhypotonia miatt). A más 
szerzők által említett dysphagia, rekedtség, infekció, liquor- 
sipoly, halláscsökkenés, facialis gyengeség egy esetben 
sem fordult elő.

Az MRA-vizsgálat után, mind a tizenhat beteget követtük. 
Az operált betegek átlagos nyom on követési időtartama 
24 hónap (minimum 6 hónap, maximum 4 év) volt. Közü
lük 9 esetben a műtét kitűnő eredményt hozott, azaz 5 
betegnél a HFS azonnal a m űtét után megszűnt, míg 4 
esetben néhány hét, illetve hónap múlva vált a beteg pa
naszmentessé. Ezen betegek közül két esetben a HFS-hoz 
azonos oldali trigeminusneuralgia társult, mely szintén 
m egszűnt a beavatkozást követően. Egy betegnél az ered
mény jónak  volt m ondható, azaz a m űtét előtt szinte ál
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landó és a teljes félarcra kiterjedő izomösszehúzódások a 
műtétet követően csak a szem körüli izmokra korlátozód
tak és naponta csak 1-4 tie volt észlelhető.

Egy esetben értünk el gyenge eredményt, azonban a 
beteg elmondása szerint nála is egyre későbbi napszak
ban indulnak a spasmusok, azaz m űtét előtt közvetlenül 
felébredést követően kezdődtek el, míg ellenőrzéskor már 
csak délben vagy kora délután jelentkeztek. Az átlagosan 
24 hónapos utánkövetés alatt a vizsgált betegcsoportban 
recidíva, illetve az állapotban visszaesés nem  következett 
be. Mindezek alapján az MR-angiográfiás vizsgálattal tá
m ogatott betegkiválasztás és gyógykezelés 91%-ban jó 
eredm ényt vagy teljes gyógyulást (82%-ban) hozott.

A nem  operált 4 beteg állapota, bár hullámzó volt, az 
eltelt időszakban lényegében változatlan maradt, sem 
spontán gyógyulás, sem a gyógyszeres kezelésre érdemi 
javulás nem  következett be.

Megbeszélés

Eddigi tapasztalataink alapján elm ondhatjuk, hogy az 
MR-angiográfiás vizsgálattal tovább javítva a megfelelő 
betegek kiválasztását, a microvascularis dekompresszió- 
val igen jó eredmények érhetőek el a HFS kezelése esetén. 
Az átlag kétéves nyom on követés alatt egyik esetben sem 
tapasztaltuk a tünetek kiújulását.

Az eddig nagy beteganyagokon végzett vizsgálatok, 
azt m utatták, hogy a HFS gyógyhajlama MVD-t követően 
igen jó, a legjobb centrum ok 81-88% közötti eredmény
ről számolnak be (2, 9, 15, 17), bár a kitűnően (teljesen 
tünetm entes) és a jól (hetenként egy-két enyhe spasmus) 
gyógyult betegeket egy csoportba sorolják. Amennyiben 
mi is így osztályozzuk az eseteket, akkor az általunk ope
rált betegek esetében 91%-ban értünk el jó eredményt, 
úgy, hogy az összes beteg 82%-a tünetmentessé vált. Számos 
szerző azonban hangsúlyozza, hogy a betegek egyharma- 
da csak később, akár 6 hónap után válik csak gyógyulná 
(19). Sood és mtsai kimutatták, hogy minél tovább állt 
fenn a megbetegedés a kezelés előtt, annál több idő telik 
el a m űtét után a teljes gyógyulásig, illetve javulásig. Be
teganyagunk áttekintésekor mi is hasonló eredményt 
kaptunk, a tizenegy operált betegből mindössze 5 eseté
ben volt a gyógyulás azonnali, két-két beteg csak néhány 
héttel, illetve hónapokkal a beavatkozást követően vált 
teljesen panaszmentessé. Feltehetően ez utóbbi a hemi- 
facialis spasmus patofiziológiájával magyarázható, azaz 
az érkompresszió által létrehozott demyelinisatio teljes 
helyrehozása igen időigényes. Mindezek alapján számos 
szerző, úgy véli, hogy az azonnali gyógyulás az ectopiás 
ingerként szereplő érkontaktus megszüntetésének köszön
hető (16), míg a késői gyógyulások a nervus facialis mik- 
rokárosodásának hosszabb regenerációjával (1), illetve a 
m otoros-m ag fokozatos stabilizációjával magyarázható 
(16, 17).

M iközben a beavatkozás az utóbbi 20-30 évben foko
zatosan világszerte elterjedt és egyes szerzők több száz vagy 
több ezer eset kapcsán végeznek elemzéseket, Magyaror
szágon ezt a műtéti eljárást HFS-ben szinte csak elvétve 
alkalmazzák. Bár betegszámunk ezen tanulmányokkal 
összehasonlítva nem m ondható nagynak, mégis, szüksé
gesnek véltük közreadni eredményünket, hiszen a 82%-os 
gyógyulás és a 91%-nak m ondható jó eredm ény eléri, sőt

meg is haladja az eddig közölt legjobb eredményeket. 
Meggyőződésünk, hogy ez elsősorban az M R-angiográ
fiás vizsgálat által támogatott betegkiválasztásnak köszön
hető, ugyanis három esetben az MR vascularis kompressziót 
nem igazolt. M iután a vizsgálat hiányában ezek a betegek 
is m űtétre kerültek volna, a kezelés feltételezett hatásta
lansága jelentősen rontotta volna eredményünket. Ameny- 
nyiben a tizennégy betegből négy nem  gyógyult volna 
meg, a 71 %-os eredmény éppen megegyezne az eddig kö
zölt eredm ények (54-84%) átlagával (7, 10, 12) Term é
szetesen, meg kell jegyeznünk, hogy ez egyelőre feltétele
zés, hiszen egyértelműen bizonyítani csak akkor lennénk 
képesek, ha az utóbbi betegek is műtétre kerültek volna. 
Célunk azonban éppen ennek elkerülése volt. Csak re
mélhetjük, hogy a nagyobb beteganyagon elért eredm é
nyek további érvként szolgálnak a jövőben.

A neurovascularis kompresszió képalkotó eljárások
kal történő preoperatív vizsgálatára korábban nem  volt 
lehetőség. Az MRI térhódításával és az MR-angiográfia 
utóbbi években történt tökéletesítésével elérte, sőt bizonyos 
vonatkozásban túl is nőtte a hagyományos angiográfia 
kínálta előnyöket (22). Az erek és a nervus facialis együttes 
ábrázolására a hagyományos spin echo MR-szekvenciák- 
nál lényegesen jobb lehetőséget biztosít a gradiens echoszek- 
vencia, mivel az áramlás k im utatására érzékenyebb. A 
magas jelintenzitású áramló vér, lehetővé teszi az erek 
jobb elkülönítését a környező képletektől. A prim er felvé
teleket többsíkú rekonstrukciós képekkel kiegészítve, finom 
anatómiai elemzésre nyílik m ód. Annak ellenére, hogy 
az eddig közölt munkákban szinte csak 1,5T MR-ké- 
szülékekkel találkoztunk és m agunk viszont 0,5T beren
dezéssel dolgoztunk, a műtét során talált viszonyok kivétel 
nélkül megegyeztek az MR-angiográfia alapján várt viszo
nyokkal.

Az eddigi tanulmányokból ismerjük, hogy a HFS viszony
lag ritka betegség, a prevalenciája 11/1 millió és főként 
középkorú nők betegsége (3). Típusos esetben a tünetek 
a musculus orbicularis oculi pars orbitalisában kezdőd
nek baloldali dominanciával, és innen terjednek át a töb
bi arcizomra, amely olykor szinte alig tűrhető (5, 8). Be
tegeink átlagéletkora és az, hogy több m int kétharm aduk 
nő volt, megegyezik a korábbi megfigyelésekkel, azon
ban oldaldifferenciát nem tapasztaltunk. Említésre m él
tó, hogy hasonló eredményekre jutottak a keleti népesség
ben végzett tanulmányok, azaz a nyugat-európai, illetve 
észak-amerikai tanulmányokkal szemben ők sem észlel
tek oldalkülönbséget, mely utalhat a magyarországi népes
ség rokoni kapcsolataira (23).

Következtetés

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a hemifacialis spasmus 
m űtéti kezelése microvascularis dekompresszióval kivá
ló eredménnyel jár, főként akkor, ha  a műtéti indikáció 
felállításához MR-angiográfiás vizsgálatot is végzünk.
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HORUS

A pesti császári 
az alapítástól a

és királyi helyőrségi kórház története 
szabadságharc utáni évekig

Magyarországon a XVIII. század végéig helyőrségi kórház 
nem volt, holott az 1715. évi VIII. te. értelmében az ország 
körülbelül százezer főnyi állandó katonaságot tartott.

II. József rendelte el Pesten helyőrségi kórház létesíté
sét és helyéül az előzőleg Invalidus Háznak szolgáló épü
letet jelölte ki. Ez ma a fővárosi városháza, címe: V. kerü
let, Városház u. 9-11. (1. ábra)

Az uralkodó 1783. július 10-én Pozsonyban kelt átira
tával, úgy intézkedett, hogy az invalidusok Nagyszombatra 
kerüljenek, a házból pedig katonai kórház és gránátos 
laktanya legyen. Az épület templomát 3 szintre kell osz
tani és az, kisebb mellékszobákkal és konyhával szolgál
jon a kórház elhelyezésére. A templomban 1784. március 
22-én m ondták az utolsó misét. Hillebrandt, F. A. kam a
rai építész végezte a 22 öl hosszú és 6 1/2 öl széles tem p
lom szint-megosztását (3).

1784. április 16-án a Degenschild gránátos zászlóalj el
hagyta a budai kaszárnyát és az invalidusok házába köl
tözött, annak csapatkórháza is -  melyet az iratokban az 
5. (később 3.) számú tüzérezred kórházának neveztek 
(26). Az egykorú levéltári anyag nem ad információt az 
első beteg felvételéről a helyőrségi kórházba. Az 1784. évi 
használatba vétel lehetséges, de nem  bizonyítható, az 
1785. évi viszont biztosnak látszik. A pesti helyőrségi 
kórház egyházi anyakönyvében az alábbi értékes adato
kat találjuk: 1785. évben az első születési bejegyzés janu
ár 4-én történt, az első halálozási bejegyzés január 9-i, az 
első házassági január 25-i (17).

Szervezését illetően: egy századosi rangú, nyugdíjas 
korú katonatiszt parancsnoksága alá helyezték. Mellette 
volt 1784. évtől Hirsch, Georg von nevű törzssebész, őt 
Molitor, Baltasar sebész követte. 1815-ben jelent meg

1. ábra: Az Invalidus Ház

Fischer von Adelswert, Andreas dr. törzsorvos személyében 
az első orvos a kórházban. A személyi norm a 150 betegre 
számolt egy sebészt, majd orvost (11, 23).

1795-ből m aradt fenn az első eszközleltár, ami nyilván
valóan a norm ának felelt meg. A szolgálati könyvek tartal
mazták a koszt, a diétás koszt, a ruházat, a fűtés és minden 
egyéb ellátás kiszabatot (12).

Az ágyak száma 1800-ban 240, 1821-ben 278 volt.
A kórházban észlelt állapotokról néhány látogató leírása 

nyújt képet, ezekből idézek: „A szobákat a m agasságuk
ban m egosztották galériával, ott is feküdtek betegek. A 
belső és külső betegeket elkülönítették egymástól, a föld
szinten a gyengék, az első emeleten a félig lábadozók, a 
második emeleten a venereások kaptak helyet. Nőbete
geket is felvettek. Egy törzsorvos naponta kétszer tartott 
vizitet, egy csapatorvos operált. Jó a koszt, dicsérendő a 
rend és a tisztaság. A fertőző és a rühes betegek ágyne
m űit a többiekétől külön m osták és szellőztették az újra 
való használat előtt. Nyáron a szobákat meszeléssel szag
talanították, az ágyakba szükség esetén új szalmát tettek. 
Találtunk a kórházban orvosi könyvtárat, boncterm et, 
halottkam rát haranggal a tetszhalottak miatt. Éjjel-nappali 
ápolói szolgálat mellett a halálozási arány ebben a kórház
ban alacsony, minden 25-ik beteg halt csak meg.” (13,20,22)

1826-ban a templomot újra felszentelték és megnyitották.
A tem plom  szakrális célra való visszaállítása után: Az 

Invalidus Ház keleti részén 14 terem  a kórházé, a 330 
ágyas, 400-ra növelhető a betegek száma. Az 1835. évi be
tegforgalom 4686 fő volt. A földszinten a bel-, a felső 
emeleteken a külső betegek nyertek elhelyezést, ezek zöme 
szifiliszes. Két szoba a beteg asszonyoké. Hiányossága, 
hogy nem tartozott hozzá kert (21, 24).

A kórháznak az Invalidus Házban léte alatt több ese
ményben volt része a szokásos feladatainak ellátása mellett. 
Első az, hogy Budán, 1789 decem berében nyűt meg az ál
landó katonai kórház, 220 ággyal. Ez 1862-ig nem  kapott 
helyőrségi kórházi rangot, hanem kezdettől a pesti helyőr
ségi kórházhoz szervezték. Ennek kellett gondoskodnia 
az orvosok és egyéb szolgálattevő katonák vezényléséről, 
m indennem ű ellátásról, a pénzügyi elszámolásról. A szak
mai működést illetően az elvárás a két kórházban azonos. 
Kiscell, a volt trinitárius kolostor a budai kórház tartalék 
kórházául szolgált, ellátás tekintetében az is a pesti kór
házhoz tartozott. Ezért a pesti megkapta a fő helyőrségi 
kórház minősítést.

Harci események esetén a helyőrségi kórházaknak a 
békeidőre érvényes ágyszámot meg kellett növelniük.

A napóleoni háborúk az okm ányok szerint 1793-tól 
1815-ig róttak megnövekedett terheket a katonai kórháza
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inkra. Mivel a betegekre szám ított alapterületet és lég
köbm étert nem  volt szabad túllépni, ezért tartalék kó r
házakat kellett igénybe venni. Ilyen volt az említett időben 
az Újépület. Itt helyezték el a francia hadifoglyokat is, az 
ő betegeik gyógyítása is katonasebészi feladat volt. Molitort 
a rra  utasították, hogy alkalmazzon gyakorló sebészeket. 
1800. január hónapban 697 saját betegén kívül 409 francia 
fogoly gyógyítása is rá hárult (14, 15).

Jeles esemény volt 1809-ben a nem esi felkelés. 1809. 
m ájus elején alakulnak meg az első magyar nemesi felkelő 
ezredek. Júniusban a János főherceg alá rendelt 21 ezer 
nem esi felkelő és 18 ezer császári katona a győri csatában 
vereséget szenved 35 ezer francia katonától. Július 12-én 
a szem ben álló felek fegyverszünetet kötnek, novem ber 
27-én a király elrendeli a magyar nem esi felkelés felosz
latását (4). Eckstein Ferenc, aki 1803-tól a pesti orvos- 
egyetem gyakorlati sebészet rendes tanára  volt a nemesi 
felkelés protomedicusa: jelentése szerint 11 kórházban 
6333 beteget láttak el. Ebből Pestnek ju to tt 1809. július 
22. és 1810. február 12. között 983 beteg. Tífusz- és dizen
tériajárvány szedte áldozatait. Tizenkét orvos is meghalt (5).

Az 1848/1849. évi szabadságharc volt időben a következő 
történelm i esemény, ez kórházunkat alapjaiban is m eg
rengette.

Kossuth Lajos m ár 1848. végén az Invalidus Ház jelentős 
részét kórházi célokra rendelte. A kórházi ellátást igénylők 
szám a nemcsak a harci cselekmények m iatt nőtt meg, 
hanem  az országba behurcolt kolerajárvány 1848. október 
elején a fővárost is elérte és 1849. október végén szűnt meg.

Stáhly Ignác országos főorvos 1848. decemberi jelentése 
szerint, a három  pest-budai katonai kórházon kívül hat 
egyéb helyen, több m int kétezer beteg és sebesült volt az 
o tt szolgálatot teljesítő orvosokra bízva. A pesti helyőrségi 
kórház 800 betegággyal és 24 orvossal volt képviselve (6,19, 
25).

A tárgyidő halotti anyakönyvei több értékes adatot 
tartalm aznak atekintetben, hogy mely állandó és tartalék 
kórházat vették igénybe és ism ertetik a halál okát. Sok 
volt a tífuszos és a kolerás, többen haltak meg a kórhá
zakban ápoltak közül fertőző betegségben, mint harci sé
rülés következtében. Azt is m egtudhatjuk belőlük, hogy 
M arkusovszky Lajos 1849. január 11-én a pesti egyetemi 
kórházban tevékenykedett (18).

W indischgrätz, Alfred herceg, tábornagy előőrsei 1848. 
decem ber 13-án átlépik a magyar határt. December 27-én 
elesik Győr, 30-án vesztes csata volt M órnál, ezért az O r
szágos Honvédelmi Bizottmány, úgy döntött, hogy harc 
nélkül feladja Pest-Budát. Windischgrätz seregei így kard
csapás nélkül vonulhattak be 1849. január 5-én a városba. 
A tábornagy azt tapasztalta, hogy a laktanyákban nincs 
elég üres férőhely a több m int harm incezres seregének az 
elhelyezésére, akik között betegek és sebesültek is voltak. 
M egtalálta az üresen álló Ludoviceum épületét és rövidesen 
beköltöztette a katonáit.

Az épületet, mely magyar hadi főtanoda céljára készült, 
1849. január 7-én az osztrák katonai megszállás alatt 
Petzelt József alezredes, m int parancsnok, ünnepélyesen 
m egnyitotta a szabadságharc tisztképzése céljára és egyben 
fel is oszlatta, m ert a tanítás nem kezdődhetett meg (2).

1849. január 19-i iratból értesülünk a Ludoviceum 
igénybevételéről a császári csapatok részére (8).

Jelentésben rögzítették, hogy a Ludoviceum 1849. 
m árcius 16. óta katonai kórház céljára van használatba

véve, ebben a minőségben helyezték császári és királyi 
katonai igazgatás alá (9).

A hadi szerencse fordultával W indischgrätz utóda, 
Weiden, Ludwig von báró tábornagy visszavonul Pestről.

A Ludoviceum épületének legnagyobb részében 1849. 
április végétől a honvédsereg központi kórháza működött. 
Am ikor híre kelt, hogy az egész épület újra a főtanodáé 
lesz, Lumnitzer Sándor, a Hadügyminisztérium egészség- 
ügyi osztályfőnöke a hadügym iniszterhez intézett, 1849. 
június 22-i előterjesztésében azt javasolta, hogy mivel a 
Ludoviceumot tágas termei, egészségi szempontból célszerű 
fekvése kiváltképpen alkalmassá teszik arra, hogy kór
házként szolgáljon, a naponként gyarapodó betegszám is 
indokolná a megtartását, nem különben az a hátrány, 
ami a betegek szétszórt elhelyezéséből fakadna. Javasolja, 
hogy a Ludoviceum, mint egyetlen alkalmas épület, közpon
ti tábori kórházul tartassák fenn. Görgey hadügyminiszter, 
1849. június 25-i rendeletével döntött, hogy a Ludoviceum 
egyetemes központi kórházzá alakíttassák át, és a köz
ponti katonai növelőének más épületet jelölt ki (1).

1849. július 8-tól 11-ig ismét ki kellett üríteni a várost 
és visszajött a császári katonaság.

1850. november 29-i jelentés szerint a katonai kincstár az 
épületet 1. számú tábori főkórháznak, az 5. sz. tüzérezred tá
bori kórházának és fő helyőrségi kórháznak használja (10).

K órházunk második helyének rövid története.
A Ludoviceum mai címe: Budapest, VIII. kerület, 

Ludovika tér 2. A Ludoviceum felállítását katonai akadémia 
céljára az 1808. évi Országgyűlésen határozták el közadako
zásból. I. Ferenc király is hozzájárult anyagilag, ezért kapta 
az intézmény feleségének, Mária Ludovikának a nevét. 
1830-ban jutott az Orczy kert a kincstár birtokába, melyhez a 
szomszédos Festetich kertet is hozzászerezték és június 
28-án tette le József nádor az alapkövet. Pollack Mihály tervei 
szerint 1838 őszén lett kész az épület. 1848-ban tervezték azt, 
hogy decemberben Mészáros Lázár fogja felavatni és eredeti 
rendeltetésének, tisztképző akadémiának átadni, de azt a 
harci helyzet nem tette lehetővé (3) (2. ábra).

Kraus, Felix főtörzsorvos a budai főhadparancsnokság 
főorvosának 1856. október 2-i jelentéséből néhány kieme
lés, mely alkalmas a kórház bem utatására.

Ism erteti a helyét, az impozáns épület méreteit. Van 
alagsor, földszint és két emelet. 1850. augusztus 1-jén 
helyőrségi kórház szervezésbe m ent át.

A helyiségeket nagyon tisztán tartják és gyakran szellőz
tetik. A kórházban maxim um  1000 beteget lehet elhelyez
ni, de kilencszázzal m ár telítve van, m ert a betegek szük
séges elkülönítése miatt az ágyak 10%-át üresen kell hagyni.

2. ábra: A Ludoviceum
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A lovardában nyáron még 170 lábadozót lehet elhelyezni.
Felsorolja az épület 4 szintjének a helyiségbeosztását.
Az alagsorban a fürdőbe rövidesen bevezetik a gőzfűtést.
Földszint: a parancsnoknak 2 szobából és konyhából 

álló lakása.
I. emelet: 16 betegszoba és a gyógyszertár, a káplán la

kása, a kápolna és a vezényelt katonák elhelyezése.
II. emelet: 15 betegszoba a legénységnek és a tisztek 

betegszobái. A halottaskamra haranggal van ellátva, mellette 
van a boncoló-helyiség.

A betegeknek közel 5000 négyszögöles kert áll a ren 
delkezésére, kellő számú pihenőpaddal. A kert is tiszta, 
gondozott. 1856. október 2-án 815 beteget ápoltak, felso
rolja az elhelyezésüket, betegségük szerint el vannak kü
lönítve.

A barakkokba a lábadozók kerültek, őket a hideg beáll
tával az épületbe helyezik át. 56 kórteremben 1224 ágy van.

Megvannak a szükséges orvosi műszerek, továbbá az 
előírás szerinti orvosi könyvek és szaklapok.

Megadja az éves betegelszámolást, külön jelezve, hogy 
belső-vagy külső beteg volt-e. 1854-ben 12 452,1855-ben 
15 140 ápolási napot teljesítettek. A halál oka például: tí
fusz, tüdőgyulladás, tübőbaj, vérhas, kolera stb.

Felsorolja a gyógyultak kórformáit, ezek között veze
tett a venerea, a rühösség és a skorbut. Több trachomás 
eset is volt.

A halottak aránya a betegekéhez 1:35 3/4, a gyógyul- 
takhoz viszonyítva 1:26 1/5 volt. Ez 12%-kal jobb ered
m ény az előző évinél.

Az elrendelt diétát alkalmazzák, az étel mennyiségi és 
minőségi szempontjából megfelelő, a vörösbor is.

A gyógyszerkészítés és -elszámolás megfelelő, a szük
séges gyógyszert a depóból időben meghozatják.

214 ápoló van, ennyi szükséges is. Az ápolást és az or
vosi tevékenységet megfelelőnek találta. Ismerteti az ál
landó és a vezényelt orvosokat név szerint. A főorvos: 
Petter Franz főtörzsorvos. Az intézménynek négy gyó
gyító részlege van, az ötödik a lábadozóké, mindegyiket 
főorvos vezeti.

Ellenőrzi a kórházi ruházatot, annak tárolását, mosását, 
fertőtlenítését.

A beteg asszonyokat és gyermekeket külön helyezik 
el, őket orvos látja el, ápolónő gondozza. A szülő nőket 
bába, szükség esetén orvos látja el.

A kórházba felvesznek csendőrt, rendőrt, pénzügyőrt, 
hozzátartozót is az utasítás szerint.

Ez a kórház m intakórház lehet, ha bizonyos hiányos
ságokat megszüntet (16).

Ekkor 7 orvos volt állományban, 1860-ban a norm a 8 
orvost rendszeresített.
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Sági Erzsébet dr.

Megemlékezés Tamás Elemér igazgató főorvosról 
(1918- 1997)

Tamás Elemér 1918. m ájus 27-én Szegeden született. 
Édesapja, Tamás János földművesként kereste megélhe
tését. Édesanyja, Győry Julianna a makói DMKÉ-nél 
(Délmagyarországi Közművelődési Egyesület) volt hiva
talsegéd.

Tamás Elemér 1928. június 15-én -  a makói református 
népiskolai tanulmányait követően -  beiratkozott a makói 
Magyar Kir. Állami Csanádvezér Gimnáziumba. 1936. 
június 24-én kitüntetéssel érettségizett. 1936. szeptember 
14-én felvételt nyert a szegedi magyar kir. Ferencz József 
Tudományegyetem Orvostudományi Karára. Az 1940/41- 
es tanévben állami ösztöndíjjal Rómába került kórházi és 
klinikai gyakorlat megszerzésére. Gyakorlati m unkássá
gát, ambícióját Carlottiani professzor jeles minősítéssel 
honorálta. 1941. szeptem ber 1-jétől díjas gyakornok volt
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a Szegedi Tudományegyetem Kórbonctani és Kórszövettani 
Intézetében. 1942. október 23-án a m agyar kir. H orthy 
Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Kara „sub 
auspiciis gubernatoris” doktorává fogadta. Ezt a k itün te
tést -  a hajdani „királygyűrű”-t -  az kaphatta meg, aki 
m ár a középiskolában végig kitűnő volt, s az egyetemen is 
kitűnő eredménnyel tette le minden szigorlatát.

Tam ás Elemér, diplomája megszerzése után klinikai 
tanársegédi minőségben a Szegedi Tudományegyetem 
K órtani és Kórszövettani Intézetében nyert alkalmazást. 
1943. június 22-én gyakorlati vizsgáiból kitűnően megfelelt 
m inősítéseket kapott.

1942. november 28-án Makón házasságot kötött Szőke 
Jolánnal. Házasságukból 1943. augusztus 10-én Péter, 
1946. április 23-án Géza és 1948. m árcius 24-én Katalin 
gyerm ekeik születtek.

Tam ás Elemér 1944-től 1945-ig egészségügyi vonalon 
k a tona i szolgálatát töltötte. 1945. decem ber 1-jétől 1950. 
október 31-ig körzeti kezelőorvosként gyakorolta hivatását 
Makó város területén. 1950. november 1-jétől 1955. novem
ber 15-ig a Honvédelmi Minisztérium állományához helyez
ték orvos-őrnagyi beosztásba. Ezt követően a makói Városi 
K órház alkalmazta 1955. december 29-től. 1956. január 
1 -jétől a makói I., III. és IV. számú körzetek kezelőorvosa 
vo lt 1964. november 14-ig. 1964. novem ber 15-től 1974-ig 
felülvizsgáló főorvos volt. 1965. július 27-től a Makói Me
zőgazdasági Gépgyár üzemorvosi tisztségét is betöltötte. 
1960. augusztus 8-tól kezdődően engedélyt kapott orvosi 
m agánpraxis ellátására. 1974. október 22-én az Általános 
Szakorvosi-Szakorvosképesítő Vizsgabizottság az általá
nos orvostan szakorvosának minősítette. A makói dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórháznál rendelőintézeti igazga- 
tói-főorvosi munkaviszonya 1982. novem ber 30-án, nyug
állom ányba vonulására tekintettel m egszűnt.

Elismerései közül említést érdemel, hogy tulajdonosa 
volt: a Hűséggel az Egészségért kitüntető címnek két ízben, 
a V öröskereszt Emlékéremnek, az Egészségügy Kiváló 
Dolgozója, a Haza Szolgálatáért kitüntetéseknek és 1980. 
szeptember 29-én megkapta a Honvédelmi Emlékérmet is.

Nyugdíjazását követően gyakran tarto tt előadásokat 
felkérésekre az orvostudomány legkülönfélébb témaköré
ből a Tudom ányos Ismeretterjesztő Társulat makói cso
portjánál. Érdeklődési területe messze túlhaladta a m edi
cinát. Intellektuális szomjúsága csillapíthatatlan volt.

A m em óriája idős korában is rendkívüli m aradt. A 
m akói Megyeház u. 19. sz alatti lakásának dolgozószobá
jáb an  görög, latin, német, angol és magyar nyelvű könyvek 
sorakoztak: Tacitus, Freud, Darwin, W ittgenstein, Kant. 
Könyvespolcán az orvosi szakirodalom , farmakológiák 
m ellett, azok a könyvek sorjáztak, melyeket gyakori haszná
latuk m iatt keze ügyében szeretett tudni. Olvasta Platón 
„T im aeus”-át és hangoztatta, hogy az európai filozófia 
nem  más, m int Platón interpretálása. Megkérdőjelezte és 
logikus érvek sorozataival szinte kétségessé tette Sigmund 
F reud  (1856-1939) „Psychoanalízis”-ét. Vitáinkban szívesen 
idézte Bertrand Russelt (1872-1970), miszerint: „A filozófia 
alapkérdései közül sokra nem tudjuk a választ, de a szaktu
dományokban felfedezésekkel, részeredményekkel kárpó
to lhatjuk  m agunkat.”

Tam ás Elemér tekintély volt hatalom  nélkül és ennél 
szebbet nehéz egy emberről elmondani, akinek élete abszo
lút nyitott könyv volt. A nehézségek, a bajok között is 
m egőrizte lelke nyugalmát Horatius szavaival: „Rebus in

arduis servare m entem  haud secus in bonis.” Ez tartotta 
meg őt fiatalnak egy hosszú m unkás életen át. Egész éle
tében tanult, érzékét és érdeklődését az új iránt az évek 
múlása sem tom pította. Érdekelte minden, aminek a 
tudományhoz köze volt. Ez kötötte le figyelmének szinte 
egészét. Tudása igényessé és szigorú kritikussá tette. Min
denről meg volt a határozott véleménye. Megállóit a tények 
világos feltárásánál és senkit sem késztetett tekintélyi 
alapon véleményének átvételére. Bölcsessége tisztavízű 
forrás volt, melyből mindenki meríthetett, akár jó tanács
ra, akár segítségre szomjazott.

Hobbija közé tartozott a kertészkedés nemes szenvedélye, 
különösen a szőlőtermesztés. Rajongásig szerette családját: 
életének hűséges társát, feleségét, Jolán asszonyt, két fiát és 
lányát. Úgy éltek ők együtt, m int a görög mitológiában 
Philémon és Baukisz -  a házastársi hűség szimbólumai. 
Azokhoz hasonlóan, amikor szegények és elesettek voltak, 
akkor is tudták fogadni a hozzájuk betért „szegény vándo
rokat”, illetve az ő képükben a földön járó isteneket -  Ze
uszt és Hermészt, s megosztották velük azt, ami szegényes 
asztalukra kerülhetett. Zeusz, felfedve magukat, kérdezte 
Philémont és Baukiszt -, mi a kívánságuk, hogy azt jutalmul 
adja nekik. Az idős házaspár kérése az volt, hogy majd éle
tük végén haljanak meg együtt és egyszerre. Kívánságuk tel
jesült. Haláluk után pedig két fává változva, s ágaikkal össze
borulva éltek tovább egykori földi hajlékuk előtt.

Tamás Elemér nyugalmazott rendelőintézeti igazgató 
főorvos, nem  volt az élet- és a halál kérdéseiről meditál- 
gató alkat. Egy alkalommal, am ikor Nagy Dezső sebész 
főorvostól vettünk végbúcsút a makói Verebes utcai bel
városi reform átus Ó-temetőben, a maga hum ora akkor 
sem hagyta el. Körülnézett és azt mondta: „Ez olyan kö
zel van a lakásomhoz, hogy akár gyalog is kijöhetek 
majd.” 1997. november 1-jén, türelemmel viselt betegség 
után Makón elhunyt. Kérésére szűk családi körben 1997. 
november 5-én délután, 13 órakor helyezték örök nyugo
vóra a m akói belvárosi reform átus Ó-temetőben.

Tamás Elemér igazgató főorvos és felesége nem  együtt 
haltak meg, m int Philémon és Baukisz.

Még két esztendőt hagyott az özvegynek az Égi Bíró, a 
Legfőbb Pap aztán hazahívta az örök hazába őt is. Jolán 
asszony 1999. december 5-én hunyt el és 1999. december 
9-én helyezték végső pihenésre. A mitológiai példa sze
rint két szőlőfává váltak, amelyek ágaikkal összekapasz
kodva, egybefonódva folytatják követésre méltó, a jöven
dőnek is példamutató életüket. Holtuk után, egymás mellett 
nyugosznak im m áron örökre. Thornton Wildernek 
(1897-1975) van egy elbeszélése, amely ezekkel a gondo
latokkal végződik: „Van az élők és van a holtak országa; a 
híd a kettő között a szeretet: csak ez m arad meg, ez az élet 
egyetlen értelm e.” Antoine Marie Roger de Saint- 
Exupéry gróf (1900-1944) egy m ondata szerint: „Ami ér
telmet ad az életnek, az ad értelmet a halálnak is.”

Tamás Elemérben tevékeny szeretet volt az emberek 
iránt. Szeretet, jóság, amely nem  múlik el és amelynek 
sohasem szabad elmúlnia az emberi világból. Akiben hitt 
az Isten áldja meg és adjon Neki és kedves Feleségének, 
Jolán asszonynak örök nyugodalmat!

Köszönetnyilvánítás: A szerző köszönettel adózik Tamás Péter 
fogszakorvos úrnak, adatgyűjtése során tanúsított szíves segí
tőkészségéért.

Halász Bálint
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Orvosi Hetilap, 1926, 70, 133-135.

Vese- és ureter-kövek jelentősége a hasi diagnostikában
írta: Wint er nitz Arnold dr. egyet. rk. tanár, közkórházi főorvos

A vesekövek kórisméje, klinikailag jól kifejezett esetekben, 
azaz amidőn a typikus helyeken és formában jelentkező 
fájdalmak az előtérben állnak, avagy pedig a kövekhez 
társuló secundaer infectio által fenntartott vesemedence, 
illetve hólyaggyulladás tünetei is előtérbe nyomultak, -  
aránylag könnyű és a megejtett vegyi és functionalis vizelet
vizsgálat, valam int a Röntgen segélyével könnyen beiga
zolható. A vesekövek jelentékeny része azonban évekig, 
évtizedekig tünetek nélkül, azaz „latens” m aradhat, vagy 
csak bizonytalan, fájdalomnak alig nevezhető kisugárzá
sokat okozhat, melyek nem is a vese tájékára, hanem  a 
lumbo-sacralis segmentumoknak megfelelő, aránylag tá
volabb fekvő területekre lokalizálódhatnak. Különösen a 
még nem inficiált medencékben fekvő, ú. n. aseptikus 
kövek azok, melyek a vesemedence, ureter és hólyag lo- 
bos izgalmainak hiánya m iatt, sokáig megm aradnak a 
latentia stádiumában. Ezek az esetek különösen figyelemre 
méltóak, m ert teljesen tiszta vizelet mellett állva fenn, 
vagy nem ism erik fel őket, vagy enyhe vakbélpanaszok 
benyomását keltve, téves diagnosisra, fölösleges vakbél
műtétre adhatnak alkalmat.

Úgy áll itt a dolog, mint az epeköveknél. Az epekövek 
éppen úgy, m int a vesekövek, főleg akkor kezdenek kel
lemetlenkedni, ha hozzájuk az epehólyag infectiója tár
sul. Mindkét betegség keretében vannak kóresetek, me
lyek hosszú időn át alig lépnek ki a latentia stádiumból, 
legfeljebb bizonytalan érzéseket, kisugárzásokat okoz
nak, avagy reflectorikus zavarok révén más szomszédos 
szervekre terelik a figyelmet. Az epekövek kortanából ré
gen tudjuk, milyen gyakran okoznak tisztán csak gyo
m or-tüneteket, gyomorfájásokat, hyperaciditást, hypo- 
vagy teljes anaciditást és hosszú ideig mint „gyomorba
josok” kezeltetnek, a typikus epekőgörcsök pedig csak 
évek, évtizedek múlva, vagy egyáltalán nem jelentkeznek.

Veseköveknél is hasonlóképpen áll a dolog; sok ideig 
latensek lehetnek, majd kezdenek kisugárzások, vagy reflex- 
jelenségek révén elmosódott kórképek, hogy úgy m ond
jam, „forme fru s te”-ök alakjában jelentkezni.

Nem tárgyalom itt azokat az eseteket, melyeknél az 
ureter-hólyag reflex folytán hólyagtünetek, hólyaginner- 
vatiós zavarok, vizelési ingerek dominálják a képet, melyek 
azután évekig mint hólyag-, vagy prostata-betegek szerepel
nek. Ezek a dolgok eléggé ismeretesek Itt, e helyen csak 
azokat az eseteket akarom érinteni, melyeknél a kövek, 
valószínűleg a lumbalis plexus idegei mentén történő ki
sugárzások révén fájdalmakat okoznak, melyek előre a 
hasba, az ileo-coecalis tájra, az appendix helyére lokalizá
lódnak és diagnostikus tévedésekre, fölösleges beavatko
zásokra adhatnak alkalmat.

Ismételten láttam, hogy eddig latens vesekövek, roha
mokban jelentkező, az ileo-coecalis tájra lokalizálódó fájdal
makat okoznak a nélkül, hogy a hólyag a vizelet-kiürítés, 
vagy a vizelet részéről bármiféle abnormitást lehetne észlelni, 
úgyhogy a roham ok appendicitises attaque-okhoz, vagy 
chronikus lárváit appendicitishez a megtévesztésig hason
líthatnak és csak a Röntgen-felvétel deríti ki a valódi ké
pet. Az évek folyamán több tanulságos esetet láttam és 
szolgálatot vélek tenni ha azokat is ismertetem.

I. eset. 18 éves leány egy év előtt tánc közben hirtelen 
heves, görcsszerű fájdalm at érez az ileo-coecalis tájon, 
melyek azóta igen gyakran, csaknem hetenként je len t
keznek. A fájdalmak az ileo-coecalis tájra lokalizálód
nak, rövid tartamúak, hányingerrel, vagy a nélkül. Kisugár
zások a hólyag felé, vizelésinger, avagy vizelési zavarok 
sohasem  jelentkeztek. Objektiv vizsgálatnál mérsékelt 
nyom ási érzékenység, az ileo-coecalis tájon, de défense 
nélkül. A coecum érzékeny köteg alakjában tapintható. 
Egy igen kiváló internista a coecum kifejezett érzékenységére 
támaszkodva, leghatározottabban appendicitist vesz föl 
és m űtétet ajánl. A kiváló internista diagnosisa nekem  
nem  tetszett. Nehezen tudtam elképzelni, hogy egy appen
dicitis egy év óta m inden  héten, sőt m ég gyakrabban csi
nálhasson görcsös fájdalmakat, a nélkül, hogy ezen 
aránylag hosszú idő alatt legalább egyszer is kifejezett ro 
ham ot okozott volna, továbbá incongruentiát láttam  a 
jelentékeny spontan fájdalmak nagysága és a localis nyomási 
érzékenység aránylag csekély volta között. Ezért pontos 
vizeletvizsgálatot készítettem, amely kilúgozott vörös- 
vérsejteket m utatott, a jobb veséről eszközölt Röntgen- 
felvétel pedig egy m ogyorónyi oxalkövet derít ki a vese
medencében. A követ eltávolítottam, a panaszok végleg 
megszűntek.

II. eset. 28 éves úrhölgy, aki azelőtt makacs székreke
désétől eltekintve m indig egészséges volt. Davosban éjjel 
hirtelen nagy fájdalm akra ébred a has jobb felében, az 
ileo-coecalis tájon; több ízben hány. A fájdalmak oly e rő 
sek voltak, hogy morphium-injectiókat kapott. A sanato
rium orvosai appendicitist kórisméztek és műtétet ajánlot
tak, mibe azonban a beteg nem egyezett. Két héttel a 
roham  után a hölgy Davosból Pestre utazik. Az utat jól 
tűrte. Megérkezése u tán  két nappal az elsőhöz hasonló 
görcsroham  az ileo-coecalis tájon, am i egész éjjel tart, 
hányással, hányingerrel, de láz nélkül. A fájdalmak ism ét 
tisztán az ileo-coecalis tájra lokalizálódtak. A roham utáni 
napon láttam a beteget. Objectiv vizsgálatnál, az ileo- 
coecalis táj puha, sem m i défense és az előző éjjeli nagy 
spontan  fájdalmakhoz képest nyom ásra alig érzékeny. 
Az előző éjjeli nagy spontan-fájdalmak és a csekély nyomási
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érzékenység közötti incongruentia feltűnő volt, és dacára 
annak, hogy  sem az anam nesisben, sem a roham  alatt 
vagy u tán , vizelési zavarok nem  voltak, a vesére kezdtem 
gyanakodni, amit tám ogatni látszott az, hogy a jobb lum- 
balis tá jék  ütögetésre kissé érzékenynek m utatkozott. A 
m egejtett ureter-vizsgálat a jobb ureter-nyílást kissé 
duzzadtaknak  mutatta, a Röntgen-felvétel pedig mind
kétoldali vesemedencében 1-1, azonkívül a jobb ureter 
kezdetén egybeékelődött kis követ m utatott ki, tökéletes 
functiójú vesék és tiszta vizelet mellett.

III. eset. 35 éves férfi. N éhány hét óta bizonytalan fáj
dalm ak a jobb hasfélben, melyekkel azonban fennjár. 
Egy n ap o n  a fájdalmak igen vehemensek lesznek, a tem- 
pera tu ra  39°-ig szökik föl; mérsékelt meteorizmus. Kezelő
orvosa acu t appendicitis gyanújával sanatorium ba küldi. 
A spo n tan  fájdalom az ileo-coecalis tájra lokalizálódik, 
azonban feltűnő, hogy az ileo-coecalis táj a spontan fájdal
mak nagysága és a magas hőmérsékhez képest nyomásra 
alig érzékeny, défense n incs, a has kissé m eteoritikus 
ugyan, de puha. A jobb lum balis tájék ütögetésre kissé 
érzékeny. Vizelet kissé zavaros. U reter-catheterezéskor a 
jobb m edencéből 6-8 cm 3 zavaros vizelet ürü l, mire a 
hőm érsék  azonnal leszáll. Röntgen-felvétel a jobb vese
m edencében borsónyi követ derít ki.

IV. eset. 30 éves orvos, k inél egy év óta több  ízben je
lentkeztek a jobb vesetájon tom pa, néhány percig tartó 
fájdalm ak, mikre különösebb ügyet sem vetett. Két nap 
előtt ezen fájdalmak sokkal erősebb m értékben jelent
keztek és néhány órán át tarto ttak . Felvétele napjának 
reggelén a fájdalmak igen nagy vehementiával újból fellép
tek, de az előzetes fájdalmaktól eltérően, előre a hasba, az 
ileo-coecalis tájra lokalizálódtak, azonban émelygés, há
nyás nélkül. Úgy a beteg collega, mint kezelőorvosa, heveny 
appendicitist vesznek fel és sürgős műtét céljából jelent
keznek osztályomon. Felvételkor a beteg pulzusa csendes, 
kinézése jó . Has kissé puffadt, de nem feszes, défense se
hol sincs, még az ileo-coecalis tájon sem. Itt nagyon cse
kély nyom ási érzékenység, am ely fölfelé, a kö ldök  fölött, 
a jobb rectus széle mellett, a pyelon-pont tá ján  kifejezet
tebb. Beteg könnyen mozog, jól felül, megzökkentésre, 
ütögetésre a jobb vesetájék kifejezetten érzékeny. Vizelé
si panaszok  nincsenek. Tekintettel arra, hogy az alig 3-4 
óra előtt lezajlott igen nagyfokú ileo-coecalis fájdalmak 
helyén m o st sem défense-ot, sem  nyomási érzékenységet 
nem találok, az appendicitis kórism éjét el kell ejtenem. A 
vesetájék ütögetési fájdalmassága, valamint a pyelon-pont 
nyom ási érzékenysége gyanússá teszi az esetet vesekőre. 
A rögtön megejtett Röntgen-felvétel a III. lum balis csigo
lya magasságában tényleg egy borsónyi ureter-követ mu
tat ki.

Ezen esetekre közösen jellem ző, hogy többé-kevésbbé 
az acut appendicitis-attaque-okat utánozzák, feltűnő azon
ban, hogy a rendszerint igen élénk spontan fájdalom m al 
ellentétben a direct nyomási érzékenység csekély, a défense 
lényegtelen, vagy teljesen hiányzik, Kocher-, Rovsing-tüne
tek szin tén  hiányzanak.

N ehezebb a helyzet, ha a beteget nem a roham ban, 
vagy közvetlen utána, hanem  roham  közötti állapotban 
találjuk, avagy pedig a fájdalm ak nem is voltak  soha 
intensivek és a folyamat inkább a chronikus lárváit appen
dicitis képére emlékeztet.

Ilyen esetekben mindig Röntgen-felvételt kell a jobb 
veséről készíttetni. A vizelet górcsövi és vegyi vizsgálata

sem  megbízható, arra megingathatatlanul támaszkodni 
nem  lehet, m ert teljesen negativ vizeletlelet és vizelési za 
varok teljes hiánya dacára is lehetnek vesekövek jelen. 
Egyedül a Röntgen-felvétel az, ami a kórképet tisztázhat
ja. Sajnos egy ízben én is felültem a teljesen negativ vize
letvizsgálati leletnek, mert meg akartam  a betegnek a 
Röntgen-felvétel költségeit takarítani. Az eset a követke
ző:

V. eset. 19 éves leány hónapok ó ta szenved ileo-coeca
lis fájdalmakban, melyek járáskor, de nyugodt fekvéskor 
is jelentkeznek. A fájdalmak tisztán az ileo-coecalis tájékra 
lokalizálódnak, ki nem sugároznak. Az ileo-coecalis tájon 
sem m i défense, a coecum azonban érzékeny, de puha, jól 
kitapintható, benne vartyogás érezhető. Hólyag- és vize
lési zavarok sohasem voltak. Pontos vizeletvizsgálat teljesen 
norm ális vizeletet mutat. A hónapok óta fennálló, csaknem 
szüntelenül jelentkező fájdalmak és a coecum kifejezett 
nyom ási érzékenysége annyira dom inálta a képet, hogy a 
tervezett Röntgen-felvétel és cystoscopos-vizsgálattól -  
támaszkodva a pontos vizeletvizsgálat negativ leletére -  
a kezelőorvos és a beteg kérelmére elállottam és az appen
dixet kórházi osztályonom eltávolítottam. Normális appen
dix. Műtét után a fájdalmak ugyanúgy jelentkeztek, m int 
azelőtt és a m ost megejtett vese-Röntgen a jobb vesem e
dencében mogyorónyi követ mutat ki, melyet utólag kellett 
eltávolítani.

Ezen eset -  akárhogyan csoportosítsuk is az enyhítő 
körülm ényeket -  mégis csak egy diagnostikai „blamage”! 
De éppen ezért tartom  szükségesnek ismertetni, hogy 
m ások ezt a blam age-t elkerülhessék.

Az effajta esetek nem  is olyan nagyon ritkák és magam 
is ismerek két hölgyet, akinek vesekőkólikája alatt, a „ko
rai m űtét” címén  távolították el az appendixét.

Ezek az esetek nem  alkalmasak arra, hogy az appen
dixsebészet körül amúgy is laza indicatio-kezelés iránti 
bizalm at növeljék. Valljuk be, úgyis elég appendixet sze
dünk ki fölöslegesen olyanoknál, kiket colitisük, adne- 
xük, neurastheniájuk, továbbá cholelithiasisük hajt a chirur- 
gusok útjába, de ezek egy appendectomiával legalább 
nem  sokat kockáztatnak vagy veszítenek. Kíméljük azonban 
a vesekövesek appendixeit, mert ezek nem mindig jó és 
sokszor labilis vesefunctiójukkal, vagy esetleges kétolda
li köveik mellett igazán kíméletet érdemelnek!

Az egész kérdés csak figyelem dolga, mert a Röntgenben 
-  jó  technika m ellett -  oly souverain szerünk van, mellyel 
a vesekövek 98% -át biztosan lehet kórismézni. Meg kell 
szoknunk, hogy m indazon esetekben, ahol az anamnesis 
nem  megbízható, nem  tiszta, az objectiv tünetek csekélyek, 
nem  typikusak, vagy incongruensek, ne operáljuk az appen
dixet előbb, míg Röntgent nem készítettünk a jobb veséről 
és uréterről kőre.

Ha szemmel tartjuk azon tényt, hogy a vesékben keletke
ző kövek, a vesemedencéből az orificium ext. urethrae-ig, 
a vizelet-elvezető rendszer bármely pontján  m egakad
hatnak, érthetővé válik, hogy az áthaladás vagy elakadás 
magassága és helye szerint, más és m ás helyről kiinduló, 
m ás és más helyre kisugárzó fájdalm akat okozhatnak. A 
vesék, vesemedencék, ureterek innervatiója, különösen 
érzési beidegzése még nagyon kevéssé ismert, bárm ily 
fontos volna is ennek pontos ism erete, főleg klinikai 
diagnostikai szempontból. Tekintve a vizelet-elvezető appa
ra tus (vesemedence, ureter, hólyag-urethra) igen hosszú 
voltát, a gerincoszlop melletti hosszanti elhelyeződését,
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a priori kétségtelen, hogy beidegzés tekintetében egész soro
zat gerincvelői segmentummal kell nexusban lennie. Maga 
a vese-parenchyma, mint arról nephrotomizált egyéneken 
többször magam is meggyőződtem, teljesen érzéstelen, a 
vesemedence és ureterek azonban kifejezetten érzékenyek, 
különösen a tágítással szemben. A fájdalmak részben a 
lumbalis tájékra, de még inkább az oldalsó has, ileo- 
coecalis, inguinalis, illetve a hólyag tájára lokalizáltat- 
nak, nagyjában tehát megfelelnek a két utolsó dorsalis 
idegnek, valamint felső lumbalis gyökökből eredő n. lum- 
bo-inguinalis és ileo-inguinalis idegek lefutásának. Innen 
van az, hogy a vesemedencék és felső ureter-szakaszok 
felől kiváltott fájdalmak általános typusa az, hogy azok a 
lumbalis tájak felől inkább le- és előfelé a hasba sugároz
nak, ellentétben az epehólyag, epeutak, gyomor és duode
num felőli fájdalmakkal, melyek inkább fel és hátra, a 
hát, lapockák és vállakba sugároznak ki. Valószínű, hogy 
a vesemedencék is az ureterek felső fele, a linea inno- 
minatáig, a n. ileo- és lumbo-inguinalis segmentumaival 
van relatióban. E mellett szól azon tapasztalatom , hogy 
többször láttam  heveny appendicitisnél igen heves, kisu
gárzó fájdalmakat a jobb herébe, és a m űtétnél kiderült, 
hogy a fájdalmat okozó, aránylag kicsiny tályog retro- 
coecalisan közvetlenül az ureteren feküdt, a nélkül, hogy 
az elülső hasfallal, az inguinalis tájékkal, vagyis a lum 
bo-inguinalis idegek lefutási helyével bármiféle nexus
ban lett volna. A here-fájdalom tehát csakis a megfelelő 
segm entum on át a n. ileo- és lumbo-inguinalisra való 
irradiatióval magyarázható. Ugyanígy értelmezendők a 
vesemedencében fekvő kövek mellett nem  ritkán észlelt 
herefájdalmak is, melyeket szintén csakis a n. ileo- és 
lumbo-inguinalis m entén való irradiatióval lehet magya
rázni.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a coecum appendix, hólyag- 
vertex, ugyanezen idegek innervatiós területe alatt fek
szenek, érthető, hogy az ezen területekre irradiáló spon
tan fájdalom helye megtévesztésekre, helytelen diagnosisok- 
ra adhat alkalmat, ha az orvos csak a „spontan”-fájdalom 
értékelésére szorítkozik. A „spontan fá jda lm ak” helyét 
csak nagy óvatossággal szabad értékesíteni a hasi diagnos- 
tikában, m ert a legritkább esetben esik össze a „direct 
nyom ási” érzékenység és a kóros folyamat helyével. A 
gyomor-duodenalis ulcusok Röntgen-ernyő alatti vizs
gálata óta ezt jól tudjuk.

Jellegzetes ezen irradiáló fájdalmakra -  és ezt differen- 
tial-diagnostikai szempontból rendkívül fontosnak tar
tom -  az, hogy a fájdalmas területen a hasfalak izomzatának 
contracturája (az úgynevezett défense) hiányzik!, vagy 
ha meg is van, oly gyenge fokú, hogy az előrement, vagy 
fennálló nagy „spontan fájdalmakkal” arányban nem áll! 
Jellegzetes még, és a diagnostika szempontjából szintén 
nagyon fontos, hogy a „direct nyomási érzékenység” az 
irradiatiós területeken szintén hiányozni szokott, vagy 
legalább is nem áll arányban a „spontan fájdalmak”fokával, 
ami érthető is, hiszen a kiváltó kóros góc rendszerint tá
volabb fekszik.

Hogyha tehát a kórágynál azt látjuk, hogy az intensiv 
„spontan fájdalmakkal”nem áll arányban a „direct nyomási 
érzékenység”, továbbá ha a défense csekély foka nem felel 
meg a spontan fájdalmak nagyságának, vagyis a tünetek 
kapcsolata között aránytalanság, „incongruentia" van, 
mindig gondolnunk kell arra, hogy irradiáló fájdalom 
mal állunk szemben és az okot nem kell okvetetlenül m in

dig az appendixben keresnünk, hanem vese- és ureter- 
kövekre is kell gondolnunk. Igaz, hogy retro-coecalis fe k 
vésű, vagy a Douglasba lelógó appendixek gyulladása 
esetén a défense sokszor szintén hiányozhatik, de több-ke
vesebb direct nyom ási érzékenység, mely a spontan fájda
lom helyével összeesik, mindig van, ha felül nem, akkor a 
végbél felől. Ezenkívül izgalmi tünetek, a hólyag, végbél, 
vagy a psoas felől, továbbá a leucocythosis, láz, kezdeti 
peritonealis tünetek stb., mégis csak helyes irányba fogják 
terelni azt, aki előbb alaposan vizsgál, mérlegel és csak 
azután operál. Kétséges esetekben Röntgen-felvétel dönt
se el a kérdést.

Kommentár

Azt gondolom, akkor járunk el helyesen urológus kollégám
mal, ha feladatunkat úgy fogjuk fel, hogy nem a tárgyalt 
kórképek (nevesítve az appendicitis és vesekövesség) diag
nosztikáját értékeljük, hanem a szóban forgó cikket helyez
zük mai megvilágításba.

Ha egy több m int 70 éves dolgozat erényeit akarjuk 
észrevenni, az a megnyugtató érzés keríthet hatalm ába 
minket, hogy W internitz Arnold kitűnő logikával képes 
a rendelkezésére álló eszközökkel rendet terem teni a jól 
ismert differenciáldiagnosztikai „rendetlenségekben”. 
Ugyanis cikkének első szembeötlő erénye, hogy tudja 
(amit ma is tudnunk  kell), hogy pontos fizikális vizsgála
tot kell végeznünk m inden szóba jövő diagnózisra vo
natkozólag, nem csak arra vonatkozóan, amit tu d a tunk  
alatt bizonyítani szeretnénk (!). Ma, egyetemi graduális 
képzésünknek nem  a legnagyobb dicsőségére, az akut 
hasi propedeutika oktatása terén fájdalmas hiányosságok 
derülnek ki. Ő a fizikális vizsgálati leleteket értékeli és 
komolyan veszi. Tudja, hogy az egyes tünetek nem  
egyenlő súlyúak, noha a tankönyvekben tipográfiailag 
egymás után szedve, egyforma m éretű betűkkel szere
pelnek. A tüneteknek értékük van egymással szem ben és 
ezt jó egy klinikusnak az élet során magának kell m egta
nulnia. Mert egy kis túlzással, azt is m egkockáztathatjuk, 
hogy gyakorló gyógyítóként olyan tudományt és m űvé
szetet használunk, am inek tankönyve sincs.

Van továbbá judíciuma és időt ad magának a mérlegelés
re. Megfigyeli és hangsúlyozza, hogy inkongruencia van 
a nagy spontán fájdalom és a jelentéktelen helyi nyom ás
érzékenység között az appendicitist utánzó vesekövesség 
esetében. Hiányzanak ilyenkor az indirekt tünetek és a 
defensus. M indezek helytálló megfigyelések ma is, m ert, 
bár az eszközös vizsgálatok tárháza bővült, de ezek (köz
tük az UH és CT) és a laboratórium i vizsgálatok m a is 
cserbenhagyják olykor a klinikust. Witernitz Arnold az 
ezen esetek korlátáiból adódó nehézségek határm ezs
gyéjén figyelemreméltó igényességgel mozog, m in t aki 
tudja, hogy a leleteken túl mindig a vizsgáló-klinikus „az 
ügy ura”.

Cikkének formai szépségei külön említést érdemelnek. 
Stílusa szabatos, de egyéni és színes: „magam is ism erek 
két hölgyet, akinek vesekőkólikája alatt, a „korai m űtét” 
címén távolították el az appendixét.” Hol van a m ai tu d o 
mányos értekezésekből ez a báj?! Cikkében időt és teret 
igényel magának, ahogyan az egy klinikushoz illik. Elfele
dett fordulatok és szavak („vartyogás”) örvendeztetnek, mi
közben magával szemben is kritikus, vagy éppen m alició-
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zus: „Ezen eset -  akárhogyan csoportosítsuk is az 
enyhítő körülm ényeket -  mégis csak egy diagnosztikai 
»blamage«!” De éppen azért tartom  szükségesnek ism ertet
ni, hogy mások ezt a blamage-t elkerülhessék.”

Olvassuk hát cikkét újra, hogy „a blamage-t” elkerülhes
sük, klinikusi vénájában pedig gyönyörködhessünk.

Kisida Elek dr.

A dolgozat átolvasásakor feltűnnek a sebész kiváló m eg
figyelései és a különböző fájdalmak leírása. A m ai orvos
nak  is ilyen alaposan kellene betegét megfigyelni és m eg
vizsgálni. A leírtakat kiegészíteném még azzal, hogy komoly 
jelentősége van a húgyúti kövek esetén a m ikroszkópos 
haem aturiának is. W internitz Tanár Úr azt írja, hogy a 
vesekövek 98%-át röntgennel jól lehet diagnosztizálni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a húgysavkövek rönt
genárnyékot nem adnak.

Gyakorlatunkban többször is előfordult, hogy jobb oldali 
ureter-, ill. vesekővel együtt appendicitise is volt a betegnek, s 
ezt a lehetőséget nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A direkt nyomásérzékenység inkább a kőhöz társuló 
gyulladás jele.

Ma a húgyúti kövek diagnosztikájában a fizikális vizsgálat 
után a hasi ultrahangvizsgálat következik. Kőreflexeket 
láthatunk hangárnyékkal, vagy pangás jeleit az üregrend
szerben. Természetesen a röntgenvizsgálat sem vesztette 
el a jelentőségét, m ert az ureterkövek helyét, melyek 
pangást okoznak, natív urológiai röntgenfelvétellel, esetleg 
iv. urográfiával állapíthatjuk meg.

Nemere Gyula dr.

Fontos közlés előfizetőink számára

Az Orvosi Hetilap kiadója 2001. július 1-jétől megváltozik, a kiadást a Medicina Könyvkiadó Rt. 
veszi át. A lap kézbesítésének zavartalan folytatása érdekében kérjük, hogy valamennyi előfize
tőnk szíveskedjék nevét és postai címét mihamarabb a kiadóhoz (1054 Budapest, Zoltán u. 8. 
levélcím: 1245 Budapest 5., Pf.: 1012 • Tel.: 36 (1) 331-0781 • Fax: 36 (1) 312-2450 
E-mail: medkiad@mail.matav.hu) eljuttatni.

Markusovszky Lajos Alapítvány

M o st!! ű

M illenniumi könyvvásár!!! Springer

Háziorvos könyvek
Eredeti ár:

Berényi: Radiológia 2200 Ft
Czinner: 1000 tesztkérdés a gyermekgyógyászatból 1890 Ft
Eckhardt: Onkológia 1190 Ft
Fórizs-Hetényi: Angiológiai Doppler-vizsgálatok 1980 Ft
Fövényi: Diabetológia 4. kiadás 890 Ft
Gáspár: Softlaser-terápia 1790 Ft
Káli-Offner-Tonelli: Kardiológia -  angiológia 1390 Ft
L intner-Pajor: Szülészet -  nőgyógyászat 1100 Ft
M akó-Sonkodi: Nefrológia 1190 Ft
M olnár-Csabai: A gyógyítás pszichológiája 1490 Ft
Molnár: Bőrgyógyászat 2200 Ft
Ribári-Fabinyi: Fül-orr-gégészet 1590 Ft
Swanson: Háziorvosi kazuisztika 1900 Ft
Szegedi-Zeher-Bakó: Klinikai immunológia 2200 Ft
Szemere-Nékám: Gyakorlati allergológia 1290 Ft
Szepesvári-Szepesvári: Szűrővizsgálatok 1980 Ft
Tankó: Urológia 1290 Ft
Terner: Stomatológia 1190 Ft
Vízkelety-Szendrői: Ortopédia 1600 Ft
Összesen: 30 350 Ft

Háziorvos könyvek csomag: 14 999 Ft!
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Alternatív medicina
A tibeti medicina hatásossága mintegy 
kisegítő a 2-es típusú diabetes kezelé
sében. Namdul, T. és mtsai (Pandey 
R. M. = Dept, of Biostat., All India 
Instit. of Med. Sei., Ansari Nagar, New 
Delhi 110029, India): Diabetes Care, 
2001,24, 176-177.

A hozzáférhető inform ációk szerint 
Tibetben a diabetes igen gyakori meg
betegedés és néhány adat ugyancsak 
arra utal, hogy a 2-es típusú betegeket 
valamilyen hagyományos tibeti gyógy
móddal eredményesen lehetett eddig 
gyógykezelni. Az olvasó szám ára nem 
sok tájékozódást adó szerek közül a 
szerzők 4-et említenek név szerint is: 
Kyura-6, Ara-18, Yungwa-4 és Sugmel- 
19. Ezen szerek mibenlétéről pontosabb 
adatok nincsenek, azt azonban két 
közlemény is említi, hogy 2-es típusú 
diabetesesekben akár önmagukban, 
akár szulfonilurea-kezeléssel kombinál
tan a vércukorszintet éhom i és post- 
prandialis formában is csökkenteni 
tudják (Vray, M., Attali, J. R.: Diabetes 
Metab., 1995, 21, 433-439., továbbá 
Meckes-Lozyoa M., Roman-Ramos, R.: 
Am. J. Clin. Med„ 1986,14, 116-118.).

Jelen közlemény szerzői 200 újonnan 
diagnosztizált és még kezelésben nem 
részesült 2-es típusú diabetesesen vég
zett vizsgálatokról szám olnak be. A 
betegeket 3 éven át gyűjtötték Dél- és 
Észak-India különböző részeiből, ki
oktatták őket diétás és életmódbeli uta
sításokkal. Nem vették be a terápiás 
kísérletbe a 250 mg/dl feletti éhomi 
glükóz értékű betegeket, a túlzottan 
soványakat, azokat, akik m ár eleve in- 
zulindependensek voltak, valamint a 
hypertoniásokat, szívbetegeket, vese
elégtelenségben szenvedőket, terhese
ket, szoptató anyákat és azokat, akiknek 
látásrom lásuk is volt. A 200 beteget 
(136 férfi és 64 nő) random izáltan 2 
csoportra osztották, az ún. kezelt cso
port a diétás és életmódbeli utasítá
sokhoz megkapta az említett tibeti ha
gyományos szereket. A m ásik csoport 
gyógyszereket nem kapott.

136 beteg sorsát 12 héten át, 112 be
tegét 24 héten át követték nyomon. 
Mindkét csoportban a vizsgálat be- 
fejeztekor az életkor, a nem, a test
tömegindex, az éhomi és postprandi- 
alis glükózérték, a lipidek és a glikált

Hgb értéke hasonló volt, m int k iindu
láskor. Az éhomi plazma glükóz  
értéke a kezeléstől számított 6 hónap  
múlva szignifikánsan alacsonyabb volt, 
m int a kontrollcsoportban, ugyanez 
vonatkozott a postprandialis plasm a  
glükóz értékére és a glikált Hgb szintjére; 
e két utóbbi m ár a harm adik h ó n ap 
ban is szignifikánsan jobban csökkent, 
m int a kontrollcsoportban. A betegek 
testsúlyában, vérnyomásában változá
sokat nem észleltek.

Bár a nyomon követés során igen 
jelentős volt a lemorzsolódás, az ada
tok mégis azt támogatták, hogy a hagyo
mányos tibeti kezelés a 2-es típusú dia- 
betesesek szénhidrát-anyagcseréjében 
javulást tud előidézni. Objektivizálás- 
ra mindenképpen kettősvak és place- 
bóval kontrollált vizsgálatsorozatra van 
szükség.

Iványi János dr.

Bioetika
Dohányzók és nem  dohányzók k ö ré 
ben végzett koleszterincsökkentő keze
lés: egy „halandósági tábla” elemzése.
Bonneux, L. (Departm ent of Public 
Health, Erasmus University, R otter
dam, Hollandia): Lancet, 2000, 356, 
2004-2006.

A statinok alkalmazása forradalmasítot
ta a hypercholesterinaemia kezelését. 
Tekintettel a hypercholesterinaem ia 
magas prevalenciájára és a statinok 
magas árára, azok válogatás nélküli 
alkalmazása az elsődleges megelőzés 
során financiális kérdéseket is felvet. 
A Sheffield-rizikótábla segítségével a 
koszorúér-betegség abszolút rizikója 
meghatározható és ezáltal az egészsé
ges egyének hyper cholesterinaemiájá- 
nak kezelési irányelveiben könnyen el 
lehet igazodni, amelyet az életkor, a 
nem és a kockázati status, m int válto
zók alapján alakítottak ki. Az ilyen 
kockázatbecslések és az abszolút rizikó- 
számítások a Framingham Heart Study 
eredményein alapulnak és segítségük
kel pontosabban m eghatározhatók a 
lipidcsökkentő kezelések célértékei.

Ezen irányelvek alapvető célja „meg
határozni azon egyéneket, akik kö ré
ben a kezelés indokolt”. Ezen indoklá
sok számos (implicit) kockázati érték 
megállapításán alapulnak. így a d ohá

nyosok kezelése kívánatosabb, m int a 
nem dohányzóké, tekintettel arra, hogy 
a dohányosok kezelése több eredmény
nyel kecsegtet. Más szempontból, ha a 
többi rizikótényező eloszlását egyen
lőnek tekintjük, a dohányzás ténye nö
veli a kezelés előtti rizikókockázatot 
és ezáltal korlátozhatjuk a kezelésre 
szorulók szám át. Ezen tények alapján 
bármely koszorúér-történés bárm ely 
korban azonos értékűnek tekinthető; 
és csak a bekövetkező cardiovascularis 
történések szám a számít, semmi más. 
Hetvenéves korban egy angina pec
toris megelőzése azonos értékű egy 40 
éves korban megelőzött fatális kim e
netelű m yocardium -infarctussal.

Az egészségügyi gazdaságtan felfogá
sa szerint nem  a megelőzött halálesetek 
száma, hanem  a megmentett életévek 
tekinthetők azonos értékűnek és ha
sonlíthatók össze és ez vonatkozik az 
azonos súlyosságú betegségekre. A szer
ző ezen elgondolások alapján próbálja 
bizonyítani azt, hogy a dohányosok 
többet nyernek életévekben, m int a 
nem dohányosok, tekintettel arra, hogy 
a várható élettartam uk egészségtelen 
életmódjuk m iatt limitáltabb.

Egy elképzelt kísérlet. Holland férfi
akat választotta ki elemzéséhez, tekin
tettel arra, hogy ezen férfiak körében 
a dohányzási szokások és a koszorúér
betegség kockázata magasabb, m int a 
nők esetében (kivéve a diabeteses nő
ket). A koleszterincsökkentő kezelés 
hatásának értékelése az össz-kolesz- 
terin/HDL-koleszterin (TC/HDL)-szint 
csökkenése segítségével történt. Az 
arány 25%-os csökkenése a koszorúér 
eredetű halálozás kockázatának 30%-os 
csökkenését eredményezi a populációs 
vizsgálatok alapján. A holland férfiak 
életkori adataiból 1990 és 1994 között, 
az összhalálozás elemzése alapján a 
dohányzók esélye a nem koszorúér ere
detű halálozás bekövetkezésére kétsze
rese a nem dohányzókhoz viszonyítva.

A túlélési tábla azt mutatja, hogy a 
dohányosok és nem dohányzók várható 
élettartamának alakulása specifikus rizi
kófaktor-profilra vezethető vissza. A 
várható élettartam 6 éves időperiódus
ban becsült különbsége a dohányosok 
és nem dohányzók között konzisztens 
összefüggést m utat a tapasztalati té
nyekkel. A koleszterinszint m ódosí
tása révén bekövetkező m egm entett 
életévek szám a a Framingham Heart 
Study vagy m ás megfigyelések ered
ményeihez hasonló. A dohányosok kö
rében rövid időtartam on belül több 
életév menthető meg, míg a nem dohá
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nyosok körében ez hosszabb időperió
dus múlva mutatható ki. Idős dohányo
sok esetében a megmentett életévekben 
csökkenés következik be, tekintettel 
a rra , hogy hamarabb halnak meg, m int 
a nem  dohányos idős emberek. A tú l
élési arányokon alapuló modellhez a 
szám ítható abszolút kockázat további 
dim enziót ad: az egyéb okok m iatt be
következő m ortalitási valószínűséget. 
Erőssége ennek a modellnek, hogy az 
eredm ények valósak és hosszú időn 
keresztül érvényesek, ennélfogva a vár
ható élettartam-különbség a dohányzók 
és nem dohányzók között megfelelően 
m agas. Továbbá, bármilyen koszorú
ér-történés abszolút rizikójában igazol
ható, hogy a TC/HDL-arány akár kettő
vel kisebb értéke a dohányosok és a 
nem  dohányzók között azonos koc
kázato t jelenthet: például egy 60 éves 
dohányos 5,0-ös TC/HDL aránya ugyan
olyan rizikójú, m int az azonos korú  
nem  dohányzó 7,0-es TC/HDL aránya 
cardiovascularis történés bekövetkezte 
szem pontjából.

Értékek és megítélések. A koleszte
rinszin tet csökkentő kezelési irányel
vek az elsődleges prevenció során 
egészséges populációra irányulnak. Az 
egészséges dohányzók prioritást élvez
nek a nem dohányzókkal szemben, te
kintettel előbbiek magasabb kockáza
tára , de hangsúlyozni kell, hogy körük
ben kevesebb a m egm entett életévek 
szám a, tekintettel a rövidebb élettar
tam ukra. Rövid távon a dohányosok 
körében több élet m enthető meg, de a 
nem  dohányos vagy azt abbahagyok 
jobb egészséggel bírnak hosszabb távon. 
E llentm ondást hordoz a hosszú távú 
előny választása vagy annak elutasítá
sa abból a meggondolásból, hogy az 
előnyök csak hosszabb idő múlva ér
vényesülnek. Az életévekben kifeje
zett életmegóvás, azoknál lesz a leg
nagyobb, akik abbahagyják a dohány
zást és elfogadják a kezelést, amely egy 
további morális kockázatot is indukál.

Annak eldöntése, hogy a nem egész
séges dohányost kell-e kezelni vagy 
nem , végső soron nem m atem atikai 
kérdés. Azzal az állítással szemben, 
hogy a dohányosok rizikója magasabb 
és kezelni kell őket, a szerző azt az ál
lítását hangsúlyozza, hogy egészség- 
ügyi gazdaságtani szempontból a nem  
dohányosok hypercholesterinaemiájá- 
nak a kezelése indokoltabb, tek in tet
tel arra, hogy ezek körében a várható 
élettartam  hosszabb. A döntés valójá
b an  az egyének értékítéletén alapul. 
Az az egyén, akit megfelelően felvilá

gosítottak a kockázatokról, választ
hatja azt a lehetőséget, hogy gyógyszert 
szed, fizet érte és abbahagyja a do
hányzást, vagy továbbra is vállalja a 
kockázatokat és viseli azok következ
ményeit. Ilyen választás azonban 
igazságtalanságot eredményez, mivel 
a szegényebbek és szenvedélyes dohá
nyosok nem hagyják abba a dohányzást 
és nem hajlandók megfizetni a gyógy
szeres kezelés tetemes költségeit sem.

A szigorú utilitárius nézet szem
pontból a nem  dohányosok kezelését 
kell preferálnunk, tekintettel arra, hogy 
a kezelés több megmentett életévet 
eredményez, ha feltételezzük, hogy 
m inden életév minden ko rban  és 
m inden időben azonos értékkel bír. 
Ha azonban a rövidebb távú eredm é
nyeket akarjuk (diszkontálás miatt) 
preferálni, vagy a fiatalabb életkorban 
elkezdett kezelést javasolni (az élet
kori súlyok m iatt), akkor a dohányo
sokat kell kezelnünk. Nyilvánvaló, hogy 
ez további m orális dilemmát eredm é
nyezhet.

Az egalitárius szemlélet szerint a 
dohányosok kezelése diszkrim inációt 
jelent a nem dohányzók és a dohányzást 
abbahagyok szempontjából. A meg
m entett emberi életévek értékéről való 
ilyen vitákat nem lehet feloldani a koc
kázatbecslés vagy a költség-hatékony
sági elemzések alapján. Ezek az érvek 
a morális döntések következményeiről 
informálhatnak bennünket, de nem  se
gítenek a tényleges döntési folyamatok
ban. A kezelési irányelveknek végső so
ron az explicit értékeken kell alapulniuk.

Orosz István dr.

Dermatológia-venerológia
Pyoderma gangraenosum császármet
szés után. Rönnau, A. C. és m tsai (De
partm ent of Dermatology, Obstetrics 
and Gynecology, Heinrich Heine Uni
versity, Duesseldorf, Németország): 
Am. J. Obstet. Gynecol., 2000,183, 502.

A 24 éves nő 1985-ben appendecto- 
mián esett át. Öt nap múlva 39 °C-os 
láza, 18,3 G/l leukocytosisa és az incisio 
körül fájdalmas duzzanat alakult ki. A 
sebészi revízió és az antibiotikum  elle
nére a láza m egmaradt és a bőre kife- 
kélyesedett. A tenyésztés kórokozót 
nem m utato tt ki. A második sebfeltá
rás után 4 kemoterápiás szerre és iv. 
im m unglobulinra a láz m egszűnt és a 
fekély 22 x 9 cm-es heggel gyógyult.

Egy év múlva a heget kimetszették 
és a hiányt csúsztatott lebenyekkel pó
tolták. Öt nap után betegünk lázas lett, 
exsudatum  és dehiscentia képződött. 
A tenyésztés negatív volt. Antibioti
kumokra és iv. immunglobulinokra a 
beteg állapota javult, a fekélye lassan 
begyógyult.

1996-ban a nőnek császármetszése 
vöt. H at nap múlva belázasodott, a 
m űtét helye fájt és vizenyős lett. Szisz
témás infekcióra utaló 24,3 G/l-es leu- 
kocytosist és 55/112 m m -es We-t ész
leltek. Antibiotikum ellenére a keletke
zett fekély mérete nőtt. Kórokozót most 
sem találtak. A 16. naptól sebkimet- 
széseket végeztek, amely 25 x 15 cm-es 
nyílt sebhez vezetett.

A 29. nap a beteget bőrgyógyász is 
látta és pyoderma gangraenosumot (p. 
g.) diagnosztizált. A prednizolonterá- 
pia u tán  pár óra múlva a láz megszűnt, 
a leukocytaszám és a C-reaktív prote
inszintje rendeződött. Az okot kutatva 
krónikus hepatitis C-vírusinfekció 
derült ki. Két hét elteltével a pred- 
nizolon mellé cyclosporin A-t is adtak, 
közben az előbbi dózisát csökkentet
ték. Öt hét után a beteg hazament. Öt 
hónap múlva a cyclosporin egyedüli 
szedése mellett az ulceratio teljesen 
megszűnt.

Az ismeretlen eredetű p. g. nek- 
rotizáló bőrbetegség. Felléphet ép bő
rön spontán, vagy sebészi beavatkozás, 
például sebkimetszés vagy kis trauma 
után. Kezdetben fájdalmas papula vagy 
steril pustula képződik, amely gyor
san nő és a közepe elhal. A teljesen ki
alakult kép egyes vagy többszörös 
gennyes fekélyt m utat alávájt bíbor
vörös szélekkel. Az aktív fekélyt ery
them a övezi.

A p. g.-t eleinte gennyes sebfertőzés
nek véljük. A fekély sebkimetszés utáni 
roham os növekedése és az immun- 
szuppresszívumra adott gyors javulás 
jellemzi. Negyven év felett gyakoribb. Sok
szor társul gyulladásos bélbetegséghez, 
idült arthropathiához, paraprotein- 
aem iához, hematológiai kórképekhez. 
Krónikus hepatitis C-infekciót eddig 
csak egyszer írtak le.

Ha a beteg sebe nem gyógyul, p. g.-ra 
is gondoljunk!

Kollár Lajos dr.

A valós idejű és a tárolt, majd továbbí
tott teledermatológia összehasonlítása: 
költség-haszon vizsgálat. Loane, M. A. 
és mtsai (Belfast, UK): Br. J. Dermatol., 
2000, 143, 1241.
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A valós idejű (real-time, RT) telemedi- 
cina dinamikus interaktív folyamat, 
amelynek során a konzultációt kérő 
orvos és betege, valamint a tőlük távol
lévő konzultáns szakorvos egyidejűleg, 
telekommunikációs hálózat segítségé
vel érintkezik egymással. A tárolt, majd 
továbbított (store-and-forward, S&F) 
teledermatológia esetén a tünetekről 
készített fotók és a beteg kortörténete 
e-mail vagy posta segítségével ju tnak 
el a konzultánshoz, aki a számára meg
felelő időpontban értékeli ki azokat.

M ind az RT, m ind az S&F teleder
m atológia klinikai használhatósága jól 
dokum entált. A hagyományos járóbe
teg-rendeléseken felállított kórismékkel 
összehasonlítva, az RT teledermato- 
lógiai eljárás 59-80%-ban, az S&F tele
dermatológia 59-93%-ban eredménye
zett azonos diagnózist.

A közlemény szerzői a két módszer 
költség-haszon viszonyait vizsgálták. 101 
beteg adatait dolgozták fel, akiknél mind 
RT, m ind S&F teledermatológiai kon
zultáció történt, de a konzultáns sze
mélye különbözött. A két módszerrel 
felállított diagnózis a betegek 51%-ánál 
tökéletesen megegyezett és a konzul
tánsok 44%-ban azonos kezelési tervet 
javasoltak. A konzultánsok a rendel
kezésükre álló inform ációk alapján a 
betegek negyedénél nem  tudtak kó r
ismét felállítani. Az RT teledermatoló
gia során a betegek 45%-ánál javasolta a 
konzultáns a járóbeteg-szakrendelé
sen való személyes megjelenést, míg 
ugyanez a mutató az S&F módszer ese
tében 69% volt. A szokványos szakor
vosi és háziorvosi óradíjjal számolva, 
az RT teledermatológia 69,08 font, az 
S&F módszer 13,50 font költséget je 
lentett. A betegek teledermatológiai 
konzultációra fordított ideje, az átla
gos jövedelem és az éves munkanapok 
számából kalkulálva RT-módszer 
esetén 5,99 font, S&F-módszer esetén 
pedig 4,76 font volt. Az orvosi díjakat, 
a betegek kieső munkaidejének költ
ségeit, a teledermatológiai konzultá
cióhoz szükséges eszközök árát, amor
tizációját, a filmek árát és a telekommu
nikációs költségeket is figyelembevéve 
egy beteg vizsgálata 201,88 (RT mód
szer), illetve 26,90 (S&F módszer) fontba 
került. A háziorvos RT teledermato
lógiai aktív részvételét, ismereteinek 
bővülését és ezáltal a későbbiekben a 
kért konzultációk kevesebb számát is 
(költségek szempontjából) figyelem
bevéve, a két módszer között anyagi
akban kifejezett különbség lényegesen 
csökken. Az útiköltség növekedése

(nagyobb távolság a szakorvosi járóbe
teg-rendeléstől) szintén jelentős költség- 
csökkentő tényező lehet.

A szerzők szerint az Egyesült Király
ságban 58 km utazás után végzett járó
beteg-ellátás költségei összemérhetőek 
az RT teledermatológia költségeivel.

Sebők Béla dr.

Diabetológia
Az éhomi plazmaglükóz napszaki válto
zása. A délután vizsgált betegek diabe
tes diagnózisának figyelembevétele.
Troisi, R. J. Cowie, C. C., H arris, M. I. 
(National Instit. of Diab. and Digest, 
and Kidney Diseases, Room 695, 6707 
Democracy Blvd., MSC-5460, Bethesda, 
MD 20892, USA): JAMA, 2000, 284, 
3157-3159.

Megszokottá vált, hogy a diabetes diag
nosztikus kritériumaként tartós éhezés 
utáni reggeli vércukorm intákat vizs
gálnak s ezeket, akkor tartják diabetesre 
jellemzőeknek, ha az érték 7 mmol/1 
vagy ennél több. Vannak azonban olyan 
egyének, akiket orvosuk elfoglaltsá
guk miatt csak a délutáni órákban tud 
vizsgálni. Ismeretes, hogy az éhomi 
glükózértékek reggel magasabbak, mint 
a nap folyamán, ezért különösen dia
betes irányában meggondolandóak a 
délutáni eredmények.

A Bethesdában dolgozó szerzők ezért 
a NHANES III -  Third National Health 
and Nutrition Examination Survey -  
tanulmányból 1988-1994 között olyan 
20 éves vagy annál idősebb egyéneket 
választottak ki, akiknek előzetesen nem 
volt ismert diabetesük. Összehasonlítás
ként reggeli éhomi vércukor- (6483 eset
ben) és nagyjából ugyanennyi (6399) 
délutáni „éhomi” vizsgálatot végeztek. 
A 2 csoport nem különbözött életkor
ban, testtömegindexben, derék-csípő 
hányadosban, fizikai aktivitásban, a 
glikált hemoglobin szintjében és egyéb 
tényezőkben.

Az átlagos reggeli éhomi plazm a- 
glükózértékek szignifikánsan magasab
bak voltak (5,41 mmol/1), m int a ha
sonló körülmények között vizsgált dél
utáni értékek (5,12 mmol/1). Mindezek 
figyelembevételével a délutáni 7 mmol/1, 
vagy ennél magasabb értékek az esetek 
felében voltak kim utathatók a reggeli 
értékekhez viszonyítva. Az éhezés idő
tartama (reggel több mint 8 óra, dél
után 4 óránál hosszabb időszak) nem 
volt befolyásoló tényező. A délutáni

értékek diabetest 1,4%-ban jeleztek, a 
reggeli m inták ezzel szemben 2,8%- 
ban. Ugyanez vonatkozott a károsodott 
(csökkent) éhomi glükóztolerancia dél
utáni értéket illetően is, amelyet 2,6%- 
ban m utattak  ki a reggel mért értékek 
7,4%-ával szemben. Az életkornak is 
volt szerepe, a 60 éves vagy annál idő
sebb egyének körében nem  diag
nosztizált diabetes gyakorisága a reggeli 
mérések alapján 7% volt, míg a délu
táni m érések alapján csak 3,5%.

M indezek alapján a délutáni, ún. 
határértékeket m indenképpen kont
rollálni kell és célszerű ugyanannál az 
egyénnél összehasonlítani a reggeli ého
mi értékekkel is.

Iványi János dr.

Két diabeteses lábfekéllyel foglalkozó 
beosztási rendszer összehasonlítása. 
A W agner és a texasi egyetem seb
beosztási rendszere. Oyibo, S. O. és 
mtsai (Dept, of Med., Manchester 
Royal Infirmary, Oxford Road, M an
chester, M13 9WL, United Kingdom): 
Diabetes Care, 2001, 24, 84-88.

A diabetesesek láb fekélye 5-10%-ban 
fordul elő, közülük kb. 3% kisebb láb- 
am putációt is szükségessé tesz. A láb
fekély további sorsának alakulása a 
ráfertőződéstől, egyidejű perifériás vas
cularis megbetegedéstől és a fekélyes 
seb mélységétől függ elsősorban.

W agner, 1981 -ben írta le azt az osz
tályozást, amelyet a mai napig használ a 
diabetológiai irodalom a lábfekélyes 
beteg további sorsának alakulását illető
en (Wagner, F. W.: Foot Ankle. 1981, 2, 
64-122.). Ez a beosztás 5 fokozatot 
különít el a legenyhébb jelenségektől 
a kiterjedt gangraenáig és a súlyosság 
megállapításában osteomyelitis és/vagy 
gangraena jelenlétét veszi tekintetbe. 
Ezzel a beosztással szemben a texasi 
egyetemen új csoportosítást alakítot
tak ki, amelyik a fekély mélysége, a 
bakteriális ráfertőződés mellett 4 klini
kai stádiumot is elkülönít, ebben külön 
veszi a nem ischaemiás és ischaemiás 
szakokat fertőzés nélkül vagy fertőzés
sel súlyosbítva.

Az angliai és texasi szerzőcsoport 
összehasonlító vizsgálatban keresett 
arra választ, hogy 194 lábfekélyes beteg 
további sorsának alakulására, melyik 
klasszifikációt lehet jobban felhasznál
ni. A 194 és többségében 2-es típusú 
diabeteses beteg között dominált a férfi
ak aránya, a diabetes időtartam a 15,4 
± 9,9 év volt, az ulcus nagysága átlago

967



san 1,48 cm2-nek felelt meg. Az ul- 
cusok között 67%-ban a neuropathia  
volt a domináló a háttérben, neuro- 
ischaemia 26,3%-ban fordult elő, tisztán 
ischaemias eredetű 1% volt és 5,7%- 
nak  nem  tudták pontosan lokalizálni a 
kiváltó tényezőjét. A fekélyek túlnyomó 
többsége (77,8%) a lábfej elülső részé
re (ujjakra) lokalizálódon. A felmérés 
1998-1999 között történt és a betegek 
so rsá t a fekély gyógyulásáig vagy leg
alább 6 hónapig követték nyomon.

Nem gyógyuló fekély miatt a betegek 
15%-a szorult, ún. kis amputációra, 
65% teljesen meggyógyult, 4% (7 beteg) 
meghalt, 16% az ellenőrzés végéig nem  
gyógyult. A 7 halottból 3 myocardialis 
infarctusban, 2 stroke következtében, 
1-1 pneum oniában, illetve septicae
m ia következtében halt meg.

Mindkét klasszifikáció pozitív össze
függést mutatott az amputációk számá
nak növekedésével, de a texasi beosztás 
alapján az amputáció kockázata az in
fekcióval külön is és az ischaemiával 
együttesen is növekedett, az ischaemia 
azonban önmagában nem utalt feltétle
nül az amputáció kimenetelére. A fekély 
gyógyulási ideje nem különbözött egyik 
beosztási stádiumban sem, de a texasi 
beosztás alapján az egyes stádiumokkal 
arányosan növekedett a gyógyulási idő 
és a stádiumok alapján nagy biztonság
gal megjósolható volt a gyógyulás.

Az összehasonlítás alapján a széle
sebb alapokra helyezett texasi klasszifi- 
kációs rendszer jobbnak tűnik a fekélyes 
beteg sorsának előrejelzésében.

Iványi János dr.

M ájkárosodás kifejlődésének hiánya 
olyan rosiglitazonnal kezelt diabetese- 
sen, akinek kórelőzményében troglita- 
zon okozta hepatitis szerepelt. Lenhard, 
M. J., Funk, W. B. (Section of Endo
crinol. and Metab., Diabetes and Metab., 
Diseases Center, Christiana Care Health 
Services, 700 Lea Blvd., Ste. 300, W il
m ington, DE 19802, USA): Diabetes 
Care, 2001,24, 168-169.

A 2-es típusú diabetes terápiájában az 
inzulinszenzitivitás javításával ható thi- 
azolidinedion-készítmények nagy re
m ényekre jogosítottak, de közülük a 
troglitazon elég csúfos véget ért, m ert 
alkalmazása során számos halálos máj- 
elégtelenség fordult elő s ezért az USA- 
ban 2000 m árciusában ki is vonták a 
forgalomból. A kutatás azonban nem 
állt meg és az ún. második generációhoz

tartozó szerek jelenleg is forgalom 
ban vannak. Közülük 2 készítmény az 
ismertebb, az egyik a rosiglitazon 
(Avandia, Smith Kline Beecham) és a 
pioglitazon (Actos, Takeda Pharm a
ceuticals America/Eli Lilly and Co.). 
Ezen szerek közül eddig a rosiglitazon- 
ról írták le, hogy ugyancsak m ájkáro
sodást okozhat, de az egyik betegben 
egyidejűleg ischaemiás májdiszfunkci- 
ót is észleltek, a másikban más gyógy
szer szedése is szerepelt (Forman, L. 
M. és mtsai: Ann. Int. Med., 2000,132, 
118-121., valam int Al-Salman, J. és 
mtsai: Ibid., 2000,132, 121-124.). Mind
ezen óvatosságra intő publikációk után 
merész dolognak tűn t a két am erikai 
szerző vállalkozása, akik olyan beteg
nek adtak rosiglitazont, akinek k ó r
előzményében troglitazon okozta m áj
károsodás m ár szerepelt.

A rendkívül körültekintő ellenőrzés 
eredm ényeként a beteg gyógykezelé
se sikeres volt és nem  következett be 
újabb májkárosodás. 36 éves diabetes 
nőbetegről van szó, akinek 4 éve ismert 
szövődménymentes 2-es típusú dia- 
betese. Előbb glyburidot és acarbose-t 
kapott, majd inzulin adása vált szük
ségessé, ebből naponta 2 x 35 E-t ka
pott. Az igen jelentős napi inzulinigény 
csökkentése végett (?) előbb napi 400 
mg, majd 800 mg troglitazont is beik
tattak a terápiába. Előtte és 4 h óna
pon át, nem volt semmi májm űködési 
zavarra utaló klinikai vagy laborató
rium ijel, ekkor azonban a beteg rossz 
közérzet mellett sárga lett (alkohol- 
fogyasztást minden formában tagadott). 
Az ekkor elvégzett vizsgálatok közül a 
szérum-alanin-aminotranszferáz (ALT) 
szintje jelentősen megemelkedett, az 
ossz- és direkt bilirubinszint mellett. 
Antinukleáris és antim itokondriális 
antitestek negatívak voltak, úgyszintén 
a hepatitis A, B és C-re utaló vizsgála
tok is. A HbAlc-szint ez időben csak 
diszkréten volt emelkedett (7%).

A troglitazon adását azonnal abba
hagyták, több hónap múlva a beteg 
teljesen tünet- és panaszmentes lett, a 
kóros májműködési értékek is norm a
lizálódtak. Diabetese viszont inzulin
adag további növelését tette szükséges
sé, naponta 2 x 80 E-t kapott. A mellé 
beiktatott metformin csökkentette va
lamelyest az inzulin napi igényét. Ekkor 
gondoltak arra a szerzők, hogy a pozi
tív előzmény ellenére rendkívüli gondos 
(legalább 2 hetenkénti) ellenőrzés 
mellett rosiglitazont adnak a betegnek 
napi 2 x 4  mg adagban. Tíz hónappal 
a kezelés beiktatása óta a betegnek

semmiféle panasza nincs és valamennyi 
májműködési próbája negatív.

Iványi János dr.

Diabeteses ketoacidosis által elfedett 
thyreotoxicosis. Kunishige, M. és 
mtsai (First Dept, of Intern. Med., Univ. 
of Tokushim a School of Med., 3 
Kuramotocho, Tokushima, 770-8503, 
Japán): Diabetes Care, 2001, 24, 171.

A japán szerzők egy olyan 48 éves férfi
beteg kortörténetét közlik, akinek egy
idejűleg volt 2-es típusú diabetese és 
hyperthyreosisa is. Előzményében két 
alkalommal szerepelt diabeteses keto
acidosis, ellenőrzésekre eléggé rend- 
szertelenül járt. Napi 10 mg methi- 
mazolt kapott az inzulinterápia mellett 
és fél évvel jelenlegi intézeti felvétele 
előtt a HbAlc-szintje 11,6% és euthy- 
reoticus volt.

Egy héttel felvétele előtt gyógyszereit 
(inzulinját is?) elhagyta és típusos dia
beteses ketoacidosissal került felvétel
re. Az erre vonatkozó laboratórium i 
értékeiből a 773 mg/dl-es plazmaglükóz, 
a 14,6%-os HbAlc-szint, a7,151-es pH, 
az 5,6 mEq/l-es H C03 emelhető ki. A 
fennálló tonsillitist tételezték fel ketoaci- 
dosisa kiváltó okaként. Az EKG-vizsgá- 
lat ugyanekkor 140-es pitvarfibrillációt 
mutatott. A ketoacidosist sóbevitellel, 
az inzulinadag emelésével és antibioti
kum adásával rendezték. Visszaadták 
napi 10 mg-os adagban a methima- 
zolt és mellette 30 mg propranololt is 
adtak naponta. Néhány nappal később 
110/min, sinus tachycardiát észleltek s 
mivel ez nem  szűnt, kiterjedtebb pajzs- 
mirigyhormon-vizsgálatra került sor. 
Ezek egyértelműen a pajzsmirigy hiper- 
funkcióját mutatták. Ezért a methimazol 
adagját napi 30 mg-ra növelték. Mind
ezek ellenére a következő napon a beteg 
kómába esett és cardiopulmonalis elég
telenség következtében meghalt.

Boncolás során megnagyobbodott 
pajzsmirigyet, a follicularis sejtek papil
laris projekcióját találták, a bronchusvá- 
ladékból Serratia marcescens nőtt ki. Ez 
a lelet önmagában nem magyarázta a 
beteg halálát, amelyet a klinikai kép fi
gyelembevételével végül is thyreotoxicus 
krízissel magyaráztak. Az eset tanulsága 
az, hogy két betegség egyidejű fennállása 
során, m int ahogyan ez a beteg esetében 
is volt, semmiképpen nem szabad arról 
megfeledkezni, hogy bármilyen infekció 
a hyperthyreosist súlyosan befolyásol
hatja.

Iványi János dr.
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Új fekélyképződés, új nagy amplitúdó és 
túlélési arány azokban a diabetesesek- 
ben, akiket 1990-1993 között lábfekély 
miatt kezeltek kórházban. 6,5 éves köve
téses vizsgálat. Faglia, E., Favales, F., Mo- 
rabito, A. (Internál Med. Unit., Diabetol. 
Center, Policlin. MultiMedica, Via Mila
nese 300, Sesto San Giovanni, Milan, 
Olaszország): Diabetes Care, 2001, 24, 
78-83.

Lábfekélyes diabeteses betegek sorsának 
további alakulásáról, nyom on köve
téséről kevés irodalmi adat van, ezért 
a milánói szerzők 6,5 éves utóvizsgá
lata mindenképpen érdeklődésre tart
hat számot, mert ennyi idő elteltével 
m ár bizonyos prognosztikai tényezők 
szerepe is ismertté válhat.

1990-1993 között intézetükben 115 
diabeteses beteget kezeltek lábfekély 
miatt. 31 nő és 84 férfi alkotta ezt a be
tegcsoportot, életkoruk 60 év feletti 
volt, diabetesük átlagos időtartama 17 
év, inzulinkezelésben 60,9% részesült, a 
többi per os antidiabetikum ot kapott. 
95 betegnek (82,6%) volt bentléte során 
szenzomotoros neuropathiája, de a vib
rációs érzés zavara és az autonóm neu- 
ropathia is jelentős mértékű volt (84,4%, 
illetve 77,2%). Retino- és nephropa- 
thia jelei kb. 1/4-üknél voltak megta
lálhatók, koszorúér-betegség az ese
tek felében volt kimutatható (47,8%). 
A hypertonia ugyanilyen arányú volt 
közöttük. Artériás kalcifikáció 48,6%- 
ban volt kimutatható, perifériás angio- 
gráfiát a betegek 85,2%-ában végeztek. 
Térd alatti amplitúdóra 46,1%-ban, térd 
feletti, ún. nagy amputációra 23,5%- 
ban került akkor sor.

A betegek sorsát átlagosan 78,3 ± 
15,3 hónapon át követték nyomon. Ezen 
idő alatt azonos oldali kifekélyesedést 
13, ellenoldalit 12 epizód során észlel
tek. Összesen 3 nagy amputációra ke
rült sor, ebből 1 az ellenoldali lábon.

A 115 betegből 51 (44,3%) halt meg, 
31 nőből 24 (77,4%), 84 férfiból 27 
(32,1%). Tehát a női halálozás aránya 
szignifikánsan magasabb volt. A halál 
okai között első' helyen az ischaemiás 
cardiopathia szerepelt 60,8%-kal, 
17,6%-ban fordult elő halálos stroke, 
a többi halálok (uraemia, rákbeteg
ség, septicus shock és egyéb) jóval 10% 
alatti volt. A halálozási arány sokszo
rosa (74,1%) volt az eredetileg is nagy 
am putációban részesültek között, a fe
kély szempontjából gyógyult 31 be
teghez viszonyítva (35,2%). Prognosz
tikai szempontból a boka-brachialis 
index 0,5-nél alacsonyabb volta és a

női nem bizonyult független tényező
nek.

A szerzők jónak mondható eredmé
nyeiket azzal magyarázzák, hogy a bete
gek számára rendelt megfelelő cipők, 
protézisek és az intenzív educatiós tré
ning (beleértve a családtagokat is) ered
ményes volt a megfigyelési időszakban 
észlelt alacsony incidenciájú új fekély 
(25 eset -  12,75%) képződése és a nagy 
amputációk szempontjából.

Iványi János dr.

Dietétika
A margarin, illetve koleszterin alapú ét
rend az egyéni koleszterinválasz variáci
ójában. Denke, M. A., Adams-Huet, B., 
Nguyen, A. T. (Dept, of Internál Medici
ne, Center for Human Nutrition, 5323 
Harry Hines Blvd., Room Y3.234, Dallas, 
TX 75390-9052): JAMA, 2000, 284, 
2740-2747.

A koleszterinszint-csökkentő étrende
ket a lakosság széles köre számára ajánl
ják a koszorúér-betegség incidenciájá- 
nak mérséklésére. Az átlagos lipid- és 
lipoproteinszintek megbízhatóan meg
jósolhatok a zsír- és koleszterin-bevi
telből. A kedvező irányú étrendi válto
zások direkt kapcsolatban vannak a 
koleszterinszint redukciójával. A válto
zások populációs szinten megbízhatóan 
előre jelezhetők, az egyéni m ódosulá
sok azonban nem.

A szerzők vizsgálata arra irányult, 
hogy egy családon belül meghatározzák 
az étrendi változtatásokra bekövetkező 
egyéni koleszterinszint-válaszokat. Ön
kéntes jelentkezés alapján 46 olyan csa
ládnál végeztek megfigyeléseket, ame
lyekben legalább két gyermek volt, akik 
az apa és az anya vér szerinti leszár
m azottai voltak. A családokat 80% zsír- 
tartalmú margarinnal, illetve vajjal, to 
vábbá ugyanilyen zsiradékokkal készí
tett pékáruval látták el. Egy vizsgálati 
periódus 5 hétig tartott, amelyeket leg
alább 1 hónapos ad libitum táplálkozás 
választott el egymástól. A megfigyelés 
során vagy vajjal, vagy margarinnal 
készített ételeket, süteményeket fo
gyasztottak. 23 család vajjal, a másik 
23 margarinnal kezdett és az interval
lum után tért át a m ásik zsiradékra. 
Az étrend betartását különböző m ód
szerekkel folyamatosan ellenőrizték, 
a közreműködést honorálták. A vizs
gálati periódus 3. és 4. hetében három 
napos étrendi feljegyzést készítettek

(két hétköznap és egy hétvégi nap), 
amelyeket számítógépes program m al 
értékeltek ki. Laboratóriumi analízist 
végeztek a vizsgálat előtt és kétszer az 
utolsó két hétben (összkoleszterin, LDL- 
és HDL-koleszterin, triglicerid, kole
szterinészter, triglicerid zsírsavak, 7 a- 
hidroxiláz, apolipoprotein E genotípus
ok).

A szülők átlagos életkora 41 (SD 4) 
év, a gyermekeké 12 (SD 4) év volt. Az 
étrendre adott választ a m argarinos 
szakaszban m ért LDL-C mínusz vajas
szakasz LDL-C alapján értékelték. A 
vizsgáltak 81%-ának LDL-C-szintje volt 
kisebb a margarinos időszakban, 76%- 
nál mértek 3%-nál nagyobb csökkenést 
és ennek átlagos mértéke felnőtteknél 
11% (95% Cl -13 ... -9%), gyermekeknél 
9% (95% Cl -12 ... -9%), p m indkét 
esetben < 0,002, szignifikáns. A válasz 
nem volt kapcsolatban a testtömeggel, 
a zsiradékok sorrendjével, a korral, a 
7 a-hidroxiláz genotípussal, a nemmel. 
Szignifikáns asszociáció volt v iszont a 
testtömegindexszel, a kezdeti LDL-C- 
szinttel, az ApoE genotípussal, a kole
szterinészter 18:2 és 18:1 zsírsavtartal
mával, továbbá ezek arányának változá
sával. A gyermekeknél a családi alap 
határozta meg az LDL-C-szintet 42%- 
ban, a LDL-C-szint változását 40%-ban, 
a testtömegindex és a koleszterinész
ter zsírsav-összetételének m ódosulása 
31, illetve 26%-ban, valamennyi szig
nifikáns. A fennm aradó variációk 24, 
illetve 26%-ban ugyancsak a vérségi 
kapcsolattal magyarázhatók Valameny- 
nyi részvevőnél a nagyobb testtömeg
indexszel rendelkezők (ennek átlaga fel
nőtteknél 28,8 [SD 6,5], gyermekeknél 
19,3 [SD 4,3] kg/m2) LDL-C-szintje m a
gasabb, ugyanakkor kisebb m érték 
ben reagálnak az étrendi változásokra 
és kevésbé variábilisak a koleszterinész
terben jelenlévő zsírsavak is.

A koleszterint csökkentő étrendre  
adott válasz alapvetően genetikailag  
meghatározott, családi jellegzetességeket 
hordoz, de a testtömegindex, az elhízás 
fontos befolyásoló faktor.

Biró György dr.

Enzymopathiák
Fabry-betegség: klinikai tünetek, új 
terápiás lehetőségek. Brady, R. O. és 
Schiffmann, R. (Developmental M eta
bolic Neurology Branch, National Insti
tute of Neurological Disorders and Stro
ke, NIH, Bethesda): JAMA, 2000, 284, 
2771-2775.
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A Fabry-betegség X-hez kötött recesszív 
öröklődésű lizoszomális tárolásos be
tegség, m elynek oka az a-galaktozi- 
dáz A enzim  hiánya. A G aucher-kór 
u tán  a m ásodik leggyakoribb tárolásos 
betegség, incidenciája 1:117 000 él- 
veszületés.

Az enzim defektus következménye 
a globotriaozilceramid (Gb3) intracellu- 
láris akkumulációja, elsősorban az en- 
dothel- és simaizomsejtekben, de ki
m utatható a vese hámsejtjeiben, a myo- 
cardiumban, a perifériás idegekben és 
az agyban is.

Gyakori tünet a kezek égő fájdalmá
val jellemezhető neuropathia, mely már 
ötéves kortó l fennállhat, a tüneteket 
magas láz k ísé rh e ti. A korai stádium 
ban a fizikális és elektrofiziológiai lelet 
negatív lehet. A Gb3 további lerakódása 
vezet a jellem ző tünetekhez: stroke, 
veseelégtelenség és myocardialis in- 
farctus. A legtöbb beteg proteinuriás 
és a 3-5. évtizedben veseelégtelenség, 
akárcsak a kisereket érintő cerebro- 
vascularis betegség alakulhat ki. To
vábbi klinikai tünetek: postprandialis 
hasi görcsök, halláscsökkenés, achala
sia, angiokeratom ák, a retinalis erek 
tortuosítása.

A lizoszomális enzimek jellegzetes 
körforgást mutatnak: szekretálódnak, 
majd mannóz-6-foszfát-dependens en- 
docytosissal ju tnak  vissza a sejtekbe. 
Ez a m echanizm us teszi lehetővé az 
exogén enzim pótlást: az intravénásán 
beadott enzim et a sejtek felveszik és a 
felhalm ozódott Gb3 metabolizálódik. 
Az első ilyen terápiás kísérletek 1973- 
ban történtek, de az enzim nagymennyi
ségű előállítása csak napjainkban vált 
lehetővé hum án bőr-fibroblast-tenyé- 
szetekből.

A szerzők 26 betegen végzett kettős
vak, placebokontrollált vizsgálatukat 
ismertetik, melyben 2 hetente, összesen 
12 alkalom m al (6 hónapig) kaptak  a 
betegek 0,2 m g/kg a-galaktozidáz A-t 
intravénás infúzióban. A kezelt bete
geknél a végtagfájdalom és a szükséges 
fájdalomcsillapítók mennyisége szigni
fikánsan csökkent, a vesefunkciók ja
vultak, akárcsak a glomerularis patoló
gia és a szérum  Gb3 koncentrációja. A 
betegek jól tolerálták az infúziókat, 
neutralizáló antitesteket nem  észlel
tek.

A kedvező tapasztalatok alapján a 
szerzők a fenti kezelést alkalm asnak 
vélik a betegség progressziójának lassí
tására.

További terápiás lehetőségnek ígér
kezik a csontvelői őssejtek, valam int

mesenchymalis sejtek adenovírus-me- 
diált géntranszferje, amivel bíztató 
eredményeket értek el állatkísérletek
ben. A betegség ugyancsak befolyá
solható lenne a Gb3 termelődésének 
gátlásával.

Pál Endre dr.

A gyakorlat kérdései
A prognózis megértése (elfogadása) 
azon szü lők  körében, akiknek gyer
mekei rák b an  haltak meg. Wolfe, J., 
Klar, N., Grier, E. és m tsai (Center for 
Outcom es and Policy Research and 
Dept, o f  A dult Oncology, Dana Färber 
Cancer Institute, 44 Binney St., Boston, 
MA 02115, USA [Dr. Jane Weeks]): 
JAMA, 2000, 284, 2469-2475.

Gyerm ekkorban a rákbetegség külön
böző form ái ma is vezető helyen állnak 
a nem baleseti eredetű halálokok között. 
Korábbi tanulmányokból ismert, hogy 
a betegség végstádiumában a gyerme
kek többsége erős fájdalomtól szenved, 
ugyanakkor nem kapnak m indig meg
felelő palliativ  kezelést. Sokszor irreá
lisak az orvosi és/vagy szülői pro
gnosztikus elvárások s ez a terápiás 
célokat is megváltoztathatja. A rák
ban szenvedő felnőttek hajlamosak túl
értékelni túlélési lehetőségeiket (ez ter
mészetes dolog -  ref.) és ezen irreális 
elvárások m iatt általában az agresszív 
kezelési eljárásokat részesítik előnyben. 
Hasonló tapasztalat a gyermekekre vo
natkozóan nem ismeretes, elsősorban 
azért, m ert a végstádiumban legtöbb 
esetben a szülő a döntéshozó.

A tanulm ány célja, annak meghatá
rozása, hogy a rákban m eghalt gyer
m ekek szülei a betegség prognózisát 
m ennyire értik meg s ezt, hogy lehet 
összhangba hozni a terápiás célokkal 
és elvárásokkal.

K ikérdezték a szülőket, az onkoló
gusokat, átnézték a betegek kortörté
netét, hogy a következő kérdésekre 
választ kapjanak:

-  M ikor tudatosul a szülőben és a 
kezelőorvosban, hogy a gyógyulásra 
nincs reális esély?

-  A gyermek prognózisának meg
értése megváltoztatja-e a szülők elkép
zelését a kezelési céloknál?

-  M ilyen következményekkel jár a 
gyógyíthatatlanság tényének korai felis
merése?

A retrospektív vizsgálat során a bos
toni Dana-Farber Rákközpontban és 
Gyermekkórházban kezelt és 1990-1997

között meghalt gyermekek azon szüleit 
keresték meg, akik angol anyanyelvűek, 
észak-amerikai lakosok, gyermekük 
több m int egy évvel e vizsgálat előtt 
m eghalt és a háziorvos engedélyezte a 
családdal a kapcsolatot. A 143 család
ból 107-en egyeztek bele a felmérésbe, 
családonként 1 szülőt kérdeztek. Az 
in terjú  átiagos időtartama 113 perc volt.

Megkérdezték a gyermek onkoló
gusát, valamint áttekintették az elhal
tak kortörténetét is.

Előzetes „szakmai” felkészülés után 
került sor a beszélgetésekre. Megkér
ték a szülőket, becsüljék meg azt az 
időpontot, amikor megértették, hogy 
gyermeküknek nincs reális esélye az 
életre, megkérdezték, hogy megbeszél- 
ték-e a prognózist az orvossal, ha igen, 
ki volt jelen a beszélgetésen és hogyan 
zajlott le e beszélgetés. A szülők beszá
m oltak a kezelés fő céljáról a diagnó
zis felállításakor, ill. a végstádiumban a 
gyógyulási esélyekről, a végstádium 
tényének elfogadásáról, a gyógyítással 
kapcsolatos kom m unikáció minősé
géről, az otthoni ápolásról, pszicholó
gus igénybevételéről és a rájuk vonat
kozó demográfiai adatokról.

A szerzők az orvosokat arról kérdez
ték, m i volt a gyermek gyógyulásának 
valószínűsége a diagnózis felállítása
kor és m i volt a fő terápiás cél 1 hónap
pal a halál előtt.

A kapott adatok analízisét a SAS 
statisztikai rendszer felhasználásával 
és MacNemar-teszt alkalmazásával vé
gezték.

A szülők az interjú idején átlag 43 éve
sek voltak, 91%-uk fehér bőrű, a vá
laszadók 86%-a nő volt, 76%-uk egyete
mi végzettségű, 50%-uk katolikus val- 
lású.

A gyermekek 37%-a egy, 5%-a két 
csontvelő-transzplantáción esett át, 
20% -uk a kezeléssel kapcsolatos szö
vődményben halt meg. A válaszadók 
és a vizsgálatban nem résztvevők gyer
mekei között a nem et, a diagnózist, az 
életkort, a betegség lefolyásának hosszát 
és a csontvelő-átültetések arányát te
kintve lényeges különbség nem volt, 
egyedül az újraélesztések száma volt 
az utóbbi csoportban magasabb.

A szülőkben a halál időpontja előtt 
átlagosan 106 nappal tudatosult, hogy 
gyermeküknek nincs reális esélye a gyó
gyulásra, holott az orvosi leletek ezt 
m ár 206 nappal az exitus előtt valószí
nűsítették. A különbséget (100 nap) 
több tényező magyarázta (tumor mi
lyensége, szülők iskolázottsága, pszi
chológus bevonása stb.).
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Az anyák vagy apák 95%-a beszélt 
a kezelőorvossal a gyermek gyógyít- 
hatatlanságáról, mely beszélgetések 
74%-án az orvos, 27%-án a nővér és 
30%-án a pszichológus is jelen volt. 
(Gyermek 16%-ban volt jelen?!) A szü
lők 90%-a gondolta úgy, hogy helyes 
megbeszélni a témát az orvossal, de 
csak 38%-uk volt megelégedve a beszél
getés módjával, körülményeivel. 49%-uk 
a kezelőszemélyzettel tö rtén t beszél
getés során, 30%-uk a gyermek általá
nos állapotának, tekintetének megválto
zása kapcsán, 9%-uk „megérzésből” 
értette meg a fatális kim enetel való
színűségét.

A terápiás célok a következőképp 
változtak: a diagnózis felállításakor a 
szülők 80%-a (?!) gondolta úgy, hogy 
a kezelés primer célja a gyermek meg
gyógyulása és ugyanezt gondolták a vég
stádiumban is. E korai stádiumban csak 
13%-uk említette célként a szenvedés 
enyhítését, ma már 34%-uk kérné ezt 
legfontosabb terápiás célként.

A szerzők a gyermekeket 2 csoportra 
osztották aszerint, hogy hány nap telt 
el a halál és a gyógyíthatatlanság felis
merése közt. Azt tapasztalták, hogy 
azoknál, akiknél ez az idő hosszabb 
volt m int 50 nap, a betegek életminősé
ge jobb volt, fő céllá a szenvedés enyhí
tése vált, a szülők felkészülhettek a 
gyermek halálára, amely e csoportban 
„békésebb” volt. A diagnózis felállítá
sakor a szülők és az orvosok között 
nagyobb volt az egyetértés a kórjósla
tot illetően, később azonban, a beteg
ség előrehaladtával a gyógyíthatatlan
ság elfogadása a szülők részéről késik. 
Ennek egyik lehetséges oka, hogy az 
orvos nem mindig beszél a prognózis
ról m ár a diagnózis felállításakor, ha
nem csak a végstádiumban, főként 
azért, mert a rosszindulatú betegségben 
szenvedő gyermekek 75%-a ma már 
meggyógyul, így az orvosoknak ki
sebb a tapasztalatuk a végzetes kime
netel közlésében és nehezükre is esik 
azt megtenni. Amikor a megváltoztat
hatatlan tényt mind az orvos, mind a 
szülő felismerte és elfogadta, a palliativ 
kezelés elemeit jobban be lehetett épí
teni a gyógyításba, ápolásba. Ekkor a 
fő cél a szenvedés enyhítése volt. Ezek 
az eredmények, azt sugallják, hogy a 
halálos kimenetel korai tudatosulása 
hozzájárul a betegek életminőségének 
javulásához, javításához az élet utolsó 
szakaszában. A szülők által végigasszisz
tált végstádiumban azok többsége sze
rint a kezelés elsődleges célja a szen
vedés enyhítése, nem pedig a daganat

ellenes terápiával az élet meghosszab
bítása. A kezelés milyenségét illetően 
egyre növekszik a konszenzus, abban 
a kérdésben, hogy azoknál a gyerme
keknél, akiknek életet veszélyeztető be
tegsége van, a palliativ kezelést korán  
be kell építeni az oki kezelés mellé. 
Ezzel a hozzáállással valószínűleg a 
szülők is elégedettek lesznek, hiszen a 
tüneti kezelés folytatása nem oszlatja 
el a gyógyulásba vetett hitüket, remé
nyeiket. Ha a betegek gondozásába pszi
chológus vagy szociális munkás is be 
van vonva, könnyebb a letális kimenetel 
elfogadtatása a szülővel, így az orvos 
és a szülő nézetazonossága e kérdésben 
időben közelebb kerül egymáshoz.

A vizsgálatnak vannak természetesen 
korlátái (szubjektív megítélések, pon
tatlan dokumentáció, kiválasztás hibái 
stb.), ezzel együtt ez a tanulm ány az 
első olyan próbálkozás, mely megkísérli 
kiértékelni a kom m unikáció m inősé
gét és eredményeit az orvos és a termi
nális állapotban gyermek szülei között 
a prognózist, a kezelés célját és a végstá
diumban lévő gondozást illetően.

Tekulics Péter dr.

Venlafaxin az em lőrákot túlélők h ő 
hullámainak kezelésében: randomizált, 
kontrollált vizsgálat. Loprinzi, C. L. 
és mtsai (Mayo Clinic and Mayo Foun
dation, Rochester, Minn. 55905 + 7 más 
amerikai egészségügyi centrum): 
Lancet, 2000, 356, 2059-2063.

Menopausa időszakában lévő nők szá
mára olykor jelentős problémát okoz
nak az ún. hőhullámok, melyek keze
lésében az ösztrogénterápia általában 
jó hatású. Speciális problém át jelent a 
hőhullámok kezelése az emlőrákot túl
élt nőknél, három  okból:

1. Sok praemenopausában lévő nő
nél, akik emlőrák m iatt kem oterápiá
ban részesültek, idő előtti m enopausa 
lép fel.

2. Az emlőrák miatt kezelt betegek 
utókezelésében jelentős szerepet játszik 
a tamoxifen, amelynek leggyakoribb 
mellékhatását a hőhullámok jelentik.

3. Emlőrákos anam nézisű nőknél a 
bármilyen okból végzendő ösztrogén
terápia ellenjavallt az esetlegesen emlő- 
rák-recidívát provokáló hatása m iatt.

A hőhullámok kezelésére számos 
anyagot kipróbáltak, közülük a legjobb 
nem  ösztrogén kezelésnek a progesz- 
tagéneket tartják (megestrol acetat). 
Sok, volt emlőrákos beteg és kezelő
orvosa bizonyos ellenérzéssel viseltetik

ezen terápiával szemben, ezért szá
mos, nem horm onális hatású szer ki
próbálására került már sor a hőhullá
mok kezelésére (E-vitamin, donidin, Bel- 
lergal, phenobarbital, ergotamin, bella
donna alkaloidák, methyldopa stb.).

A szerzők előzetes vizsgálatok alap
ján jelen m unkájukban mintegy 200, 
emlőrákon átesett, a hőhullám gyako
ri jelentkezésétől szenvedő betegen 
próbálták ki egy antidepresszáns, a 
Venlafaxin hatását.

Igen gondosan tervezett és értékelt 
klinikai kísérleti vizsgálatok során, azt 
találták, hogy a Venlafaxin megfelelő 
dózisban alkalmazva, kedvezően tudta 
befolyásolni a hőhullámok jelentkezé
sét, érdemi mellékhatások nélkül. Ezért 
ezt a szert ajánlják az ilyen panaszok
ban szenvedő betegek kezelésére.

Besznyák István dr.

Hematológia
Fludarabin és chlorambucil össze
hasonlító vizsgálata a krónikus lym- 
phocytás leukaem ia prim er te ráp iá já 
ban. Rai, K. R. és mtsai (Long Island 
Jewish Medical Center, 270-05 76th Ave, 
New Hyde Park, NY 11040, USA): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1750-1757.

A krónikus lymphocytás leukaem ia 
(CLL) standard terápiáját 40 év ó ta  a 
chlorambucil (Leukerán) képezi, jólle
het azóta sem változtatott a betegség 
természetrajzán. A fludarabin (Fluda- 
ra), nukleozidanalóg viszont effektív- 
nek mutatkozott azokban a betegekben, 
akik chlorambucilra nem reagáltak, 
egyelőre meg nem  erősített vizsgála
tokban a CLL iniciális kezelésében. A 
prospektiv összehasonlító vizsgálato
kat a két gyógyszerrel 1990-ben kezdték 
el kezeletlen betegekben és ugyane
zen idő alatt két hasonló random izált 
vizsgálat eredm ényeit már közölték, 
melyek szerint a fludarabin hatáso 
sabb volt.

A közlemény 11 szerzője a m ód
szereket aprólékosan ismerteti és az 
egyes alfejezetekben az alkalmassági 
szempontokat, a random izált teráp iát 
és crossovert, a javulás kritérium ait 
taglalja, kitérve a gyógyszerek adagjá
nak a m ódosítására. Az eredm ényeket 
statisztikailag elemezték. Az eddig be
érkezett adatok szerint az eredm énye
ket 1999 júniusában lezárták. Összesen 
195 beteg kapott fludarabint, 200 chlo- 
rambucilt és 149 a két gyógyszert együtt. 
A terápiás protokoll a következő: flu-
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darabin 25 m g/m 2 öt napon keresztül 
naponta, m inden 28. napban iv. infú
zióban; chlorambucil 40 m g/m 2 per os 
naponta 28 napig, végül a harm adik  
csoportban 20 mg/m2 fludarabin a 28- 
napos periódus öt nap(a alatt naponta  
+ naponta 20 mg/m“ chloram bucil 
ugyanezen idő alatt.

A három  csoport eredm ényeit kü- 
lön-külön értékelték, mely szerint a 
betegek 20,4, ill. 24%-a került komplett 
remisszióba; parciális remissziót ennél 
jóval nagyobb mértékben észleltek, 43, 
33 és 51% -ban a kettőt együtt pedig 
63,67, ill. 75%-ban. A folyamat stabil 
volt, vagy pedig progrediált 37, 63, il
letve 39%-ban. A kombinált kezelést 
viszont kifejezett toxicitása m iatt nem  
lehetett folytatni, egyébként nem  volt 
effektívebb a fludarabinnal kezeitek
nél. A két csoportban a javulás lénye
gesen kifejezettebb volt a fludarabin
nal, mint a chlorambucillal kezeitekben. 
A remisszió tartam a a fludarabin- 
csoportban átlagosan 25 hónap , a 
progresszió nélküli élettartam pedig 
20 hónap volt a chlorambucil-csoport- 
tal összehasonlítva, ahol mindkettő 14 
hónapnak bizonyult. Hosszú volt a flu- 
darabin-csoportban az átlagos össz- 
élettartam  is, de nem különbözött lé
nyegesen a másik két csoportétól.

Súlyos infekciók és neutropenia is 
gyakrabban fordult elő a fludarabin-, 
m int a chlorambucil-csoportban, jólle
het legkifejezettebb a kombinált keze
lésnél volt. A mellékhatások közül 
thrombocytopenia, neutropenia, ill. in
fekciók fordultak  elő leggyakrabban, 
nagyjából hasonló mértékben, egyedül 
a throm bocytopenia volt a kom binált 
csoportban kifejezettebb.

Az eredmények két másik randomi- 
zált, nagyszámú hasonló tanulmányéval 
gyakorlatilag azonosak. Az egyikben 
(európai csoport) cyclophosphamid, 
doxorubicin és prednizolon (CAP pro
tokoll), a m ásik (francia) csoportban 
pedig ugyanezzel, de vincristinnel ki
egészítve (CHOP) kezelték a betegeket. 
Az eredm ények megítélését az nehe
zíti, hogy a vizsgálati kritériumok nem 
voltak egységesek, például a francia cso
portban nem történt csontvelővizsgálat.

Visszatérve saját eredményeikre, a 
fludarabin különösen a CLL I. és II. 
stádium ában, de a III—IV. stád ium 
ban is hatásosabb volt, mint a chloram
bucil (közepes fokú és nagyfokú rizikó), 
de ennek ellenére sem biztosak benne, 
hogy az intermedier csoportban való
ban jobb-e a terápiát fludarabinnal el
kezdeni. Tulajdonképpen egy hosszú

periódus végére értek, melyben a CLL-t 
főleg chlorambucillal kezelték. A prob
léma, am it meg kell oldani, más effektiv 
szerek alkalmazása fludarabinnal kom
binálva, jóval enyhébb mellékhatások
kal és szövődményekkel, amivel az élet
tartam valóban megnyújtható.

Bán András dr.

Súlyos aplasztikus anémia nagydózisú 
cyclophosphamid-kezelése: randomi- 
zált vizsgálat. Tisdale, J. F. és mtsai 
(Molecular and Clinical Hematology 
Branch, N ational Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Disorders, 
Building 10, Room 9N116, National 
Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, 
USA): Lancet, 2000,356, 1554-1559.

A szerzők prospektiv, randomizált, har
madik fázisú vizsgálatot terveztek a 
konvencionális antithymocyta globulin 
(ATG)+cyclosporin- és a nagy dózisú 
cyclophospham id-cyclosporin-keze- 
léssel elérhető eredmények összeha
sonlítása céljából. A cyclophosphamid- 
kezeléstől hasonló arányú remissziót 
vártak, relapszus és késői klonális 
hematológiai szövődmény nélkül. A 
két betegcsoport életkor, kiindulási 
retikulocyta- és throm bocytaszám  te
kintetében kiegyensúlyozottnak bizo
nyult, m íg a cyclophosphamid-csoport 
betegei kiindulási abszolút neutrofil szá
ma magasabb volt (0,86 vs. 0,4 G/l).

A terápiás válasz az ATG-csoport- 
ban jobbnak  bizonyult. A kedvezőbb 
kiindulási hematológiai param éterek 
ellenére a cyclophosphamid-csoport- 
ban lényegesen több és súlyosabb szö
vődményt észleltek; az elhúzódó neut- 
ropeniás szakban négy dokumentált in
vazív gom bás infekciót regisztráltak, 
ezek közül kettő fatális kimenetelű 
volt. A harm adik betegüket sepsisben 
vesztették el. E három korai, három 
hónapon belül bekövetkezett, nem várt 
haláleset miatt a vizsgálatot felfüggesz
tették, ekkor összesen 31 beteg szere
pelt a nyilvántartásukban.

Következésképpen megállapították, 
hogy ma számos, igen kedvező hatás- 
profilú terápiás lehetőség -  őssejt
transzplantáció, ATG, újabb specifikus 
immunszuppresszív szerek (mycophe- 
nolat mofetil, rapamycin, interleukin- 
2-receptor elleni monoklonális antitest 
stb.) -  birtokában a nagydózisú cyclo- 
phosphamid-kezelés elfogadhatatla
nul kockázatos eljárásnak számít.

Király Ágnes dr.

Intenzív betegellátás
Akut hypoxaemiás, nem  hypercapniás 
légzési elégtelenség kezelése folyama
tos pozitív légúti nyomással arcmasz
kon át. Delclaux, C., L’Her, E. és mtsai 
(Service de Béanimation Médicale, 
Hőpital Henri Mondor, 94010 Créteil, 
Franciaország [Dr- L. Brochard]): 
JAMA, 2000,284, 2352-2360.

A súlyos hypoxiával járó akut légzési 
elégtelenségben szenvedő betegek gyak
ran igényelnek gépi lélegeztetést. A léle
geztetéssel járó endotrachealis intubáció 
azonban a légúti nyálkahártya sérülésé
nek és a respirator okozta pneumoniá- 
nak a kockázatát emeli. Néhány tanul
mány azt találta, hogy krónikus ob
struktiv  tüdőbetegségben (COPD) a 
noninvazív ventiláltatás (NIV) az intu
báció szükségességét csökkenti. Ugyan
így kardiogén tüdőödéma (CPE) és 
non-CPE eseteiben is arcmaszkon át 
biztosított folyamatos pozitív légúti 
nyomás (CPAP) jó hatásúnak bizonyult. 
Ezen tanulmányok nem voltak rando- 
mizáltak és a vizsgálati végpont gyak
ran a tüdő gázcseréjének kezdeti ja
vulása volt, egyelőre meghatározott idejű 
CPAP-kezelés után. Bizonyították te
hát, hogy a CPAP javítja a hypoxiát, 
de azt nem, hogy csökkentené az en
dotrachealis tubuson át való mechani
kai ventiláltatás (MV) szükségességét.

Jelen vizsgálatban a szerzők egy 
multicentrikus, prospektiv, randomizált 
próba során hasonlították össze az arc
maszkon biztosított csak oxigén, illetve 
CPAP-oxigén hatását, akut légzési elég
telenségben szenvedő betegeken. Hat 
kórház intenzív osztályain összesen 123 
tüdőödémás beteget vontak be a vizs
gálatba, akiknél a tüdőödéma oka kar
diogén, illetve akut légzési distressz- 
szindróma (ALI, ARDS) volt. A tüdők 
oxigéndiffüzióját mérő artériás oxigén- 
nyomás/belégzett oxigén-arány hánya
dos (Pa02/Fi02) magasabb (átlagban 
203) volt az oxigén-CPAP csoportban, 
mint a standard oxigénterápiában ré
szesülők csoportjában (átlagban 151). A 
szerzők semmilyen további különbséget 
nem tudtak felfedezni a két csoport kö
zött. A noninvazív CPAP-kezelés nem 
csökkentette az endotrachealis intubáci- 
ók számát. Nem különbözött a mortali
tás a csak oxigénnel, illetve CPAP-oxi- 
génnel kezeltek között. Még az intenzív 
osztályon töltött idő sem rövidült a folya
matos pozitív légúti nyomás hatására.

Ezen, és más vizsgálatok eredményei
ből tanulságként leszűrhető, hogy non-
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invazív lélegeztetés csak a betegek egy 
részénél hoz javulást hosszabb távon. 
Igen szűk az akut légzési elégtelenség 
eseteinek azon a köre, akiknél a ha
gyományos oxigénmaszk m ár semmi
képpen nem elegendő, de az intubáció 
és erélyes légzéstámogatás még nem 
szükséges és NIV-vel áthidalható az 
az időszak, amíg a kiváltó okot mérsé
kelni tudjuk.

A fönt részletezett vizsgálatban 
nagyrészt olyan betegek vettek részt, 
akiknek légzési elégtelenségét tüdő
ödéma, tehát oxigéndiffúziós zavar 
okozta az alveolusok szintjén, és amely 
kiváltó okot nem lehetett rövid idő 
alatt megszüntetni.

Vannak légzési zavarok, melyeknél 
nagyobb sikerrel lehet kiböjtölni non- 
invazív lélegeztetéssel a légzési elégte
lenség idejét. Ilyen például a COPD fel
lángolása, ahol nem oxigéndiffúziós 
zavar a fő probléma, hanem  a kis lég
utak szűkülete és a tüdők következ
ményes fölfúvódása, a hiperinfláció. A 
folyamatos pozitív légúti nyomás ek
kor közvetlen terápia a tüdők  leeresz
tése szempontjából. Másik, hasonlóan 
jól befolyásolható eset CPAP-kezelés- 
sel a kardiogén tüdőödém a, asthma 
cardiale formájában, mely ugyan az 
alveolusok szintjén jelentkező oxi
géndiffúziós zavar, de amennyiben a 
bal kamra-elégtelenség reverzibilis, a 
kiváltó ok hamar megszüntethető, NIV- 
vel és vízhajtó kezeléssel a tüdőödém a 
néhány óra alatt drám aian javul.

Hégely Sándor dr.

Noninvazív lélegeztetés és a nosoco- 
mialis infekciók, illetve a kritikusan sú
lyos állapotú betegek túlélésének össze
függése. Girou, E. és m tsai (Unité 
d’Hygiéne et Prévention de l’Infection, 
Höpital Henri Mondor, 94010 Créteil, 
Franciaország): JAMA, 2000, 284, 2361- 
2367.

A kórházban szerzett, azaz nosoco- 
mialis fertőzések a morbiditás és mor
talitás igen fontos tényezői a kritikusan 
súlyos állapotú betegeknél. A noso- 
comialis infekció fő forrásaként az in
vazív eszközök, tehát intravénás ka
nülök és katéterek, hólyagkatéterek, 
endotrachealis tubusok stb. használa
tát tekintjük, de persze m ás kockázati 
források (immobilitás, fennálló beteg
ségek) is vannak. Jóllehet, sok eszköz 
használatát nem nélkülözhetjük, egyes 
betegségtípusoknál az endotrachealis 
intubációt elkerülhetjük jól záró arc

maszk, csutora, vagy nazális maszk se
gítségével. A választóvonalat az inva
zív és a noninvazív lélegeztetés között 
az jelenti, hogy a lélegeztető gépet és 
beteget összekötő eszköz túlhatol-e a 
gégén, a hangrésen, vagy pedig jól záró 
hangszalagokat hagyva kijjebb végző
dik. Több más szem ponton kívül az 
infekciók szemszögéből is az utóbbi 
módszerek előnyösebbek. Csökkentik 
a nosocomialis pneum onia rizikóját. 
Megőrzik az olyan természetes védő
gátakat, m int a hangrés és a m űködő 
felső légúti nyálkahártyák. Rövidítik 
a mechanikai légzéstámogatás, illetve 
intenzív osztályos kezelés szükséges 
idejét. Kisebb, vagy semmilyen szedá- 
ciót nem igényelnek, emiatt mobili- 
sabbá válnak a betegek. Mindezek más 
invazív beavatkozások szükségességét 
is csökkentik, tehát nemcsak a pneumo
nia, hanem más nosocomialis infek
ció valószínűsége is csökken.

A szerzők a noninvazív ventilálta- 
tás hatását vizsgálták a nosocomialis 
fertőzések gyakoriságára és az össze
sített túlélésre. 26 ágyas intenzív osztá
lyukon esetkontrollált, retrospektív ta
nulmányt végeztek. A vizsgálatban 100, 
krónikus obstruktiv bronchitises 
(COPD) vagyhypercapniás-kardiogén 
tüdőödém ás (CPE) beteg vett részt, 
akik közül 50-en noninvazív (NIV), 
50-en pedig invazív mechanikus (MV) 
légzéstámogatásban részesültek. Több 
ezer lélegeztetett beteg adatait dolgozták 
fel, akikből 134-nél használtak NIV-et, 
de a szigorú kritériumok (életkor, nem, 
kísérőbetegségek eloszlása egyenlő a 
kontrollcsoportéval; sokk, kóma és lég
zési distressz-szindróma hiánya) m iatt 
a fent említett 50-50 beteg maradt.

Az eredményeket egyszerűsített táb
lázatban mutatjuk meg:

NIV MV

Nosocomialis infekció (%) 18 60
Nosocomialis pneumonia (%) 8 22
Nosocomialis infekció miatt 
antibiotikumot kapott (%)

8 26

Összmortalitás (%) 4 26
ITO-s kezelés átlagosan (nap) 9 15
Légzéstámogatás átlagosan (nap) 6 10

A szerzők eredményei önmagukért 
beszélnek és más klinikai tanulmányok 
adataival is egybevágnak. Természe
tesen, arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a noninvazív lélegeztetés csak bizonyos 
betegségekben eredményes, fenti vizs
gálatban a krónikus obstruktiv b ro n 
chitis és a súlyos, hypercapniával járó

kardiogén tüdőödém a esetében. Á lta
lában véve, azokon a légzési elégtelen
ségben szenvedő betegeken mellőzhető 
az intubáció, akik rendelkeznek m ég 
bizonyos izomerő-tartalékkal. A felső 
légutak könnyen elzáródhatnak, fő
ként váladéklecsorgás vagy a nyelv 
hátraesése miatt. A respirátorhoz való 
szivárgásmentes csatlakozás a beteg 
szájával vagy orrával, egyúttal a légút 
nyitvatartása, a köhögési és nyelési ref
lexek kivitelezése jelentős aktív közre
működést feltételez a beteg részéről, 
így a tanulmányban említett sokk, kóma 
vagy légzési distressz-szindróma m el
lett a súlyos hypoxaemia is kudarccá 
válhat a noninvazív lélegeztetés szá
mára, bár van pozitív ilyen irányú  
vizsgálat is. A noninvazív légzéstám o
gatás az akut légzési elégtelenségnek 
mindenképpen korai fázisában aján l
ható; több órája fuldokló, kifáradt, 
hanyatló beteg esetében intubáció és 
erőteljesebb lélegeztetés választandó.

Hégely Sándor dr.

Vérzés és tüdőgyulladás előfordulása 
stressz-ulcus ellen ranitidin- vagy suc- 
ralfat-profilaxisban részesülő, in te n 
zív osztályon kezelt betegeknél. Mes- 
sori, A., Trippoli, S., Vaiani, M. és 
mtsai (Laboratorio SIFO di Farm aco- 
economia, Azienda Ospedaliera Careg- 
gi, 50134 Flrence, Olaszország): BMJ, 
2000,321, 1103-1106.

Intenzív osztályokon széles körben al
kalmaznak ran itid in t vagy sucralfatot 
stressz-ulcus profilaxisa céljából. Jóllehet 
a ranitidin vált első számú H2-receptor- 
antagonistává e területen, hatékonysá
gának placebóval történő metaanaliti- 
kus összehasonlítására ezidáig nem  ke
rült sor. A szerzők ezért azt a célt tűzték 
ki, hogy m etaanalitikai módszerekkel 
feldolgozva 1966-tól 1999-ig a Medline- 
on, az Iowa-IDIS systemben és a 
Drugdexen hozzáférhető angol nyelvű 
tanulmányok adatait, m eghatározzák 
a ranitidin és a sucralfat hatékonysá
gát placebóval szemben az ulcus pre
venciója vonatkozásában és m egálla
pítsák, milyen mértékben befolyásolják 
e szerek a nosocom ialis pneum oniák 
előfordulásának valószínűségét.

19 kontrollált tanulmány adatainak 
feldolgozásával arra a meglepő sta 
tisztikai eredm ényre jutottak, hogy a 
ranitidin nem hatékonyabb a place- 
bónál a stressz-ulcus megelőzésében. 
A sucralfattal végzett tanulmányok a kis 
betegszám m iatt nem  adtak konkluzív
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eredm ényeket. Placebóval kontrollált 
tanulm ányokban egyik szernek sem 
volt hatása a nosocomialis pneumoniák 
gyakoriságára, de a két szert egym ás
hoz viszonyítva ranitidin alkalm azá
sakor szignifikánsan magasabb volt a 
tüdőgyulladás előfordulása. A kis be
tegszám m iatt végzett 5 m etaana- 
lízisből még nem  vonhatók le biztos 
végső következtetések.

Mivel a ranitid in  nem csökkentette 
statisztikailag kimutatható m értékben 
a gastrointestinalis vérzések jelentke
zését intenzív osztályon kezelt bete
geknél, a szerzők véleménye szerint revi
deálni kellene a stressz-ulcus-profilaxis 
eddig kialakult indikációit és m ódsze
reit. Szükséges lenne nagy betegszámmal 
új tanulmányok tervezése, amelyekben 
nemcsak az egyes szerek egymáshoz 
viszonyított, hanem placebóval szem
beni hatékonyságát is tesztelnék. Placebo 
kontrollcsoport felállítása etikai szem
pontból megkérdőjelezhető, azonban 
e problém a áthidalható lenne a ran- 
domizált betegek intenzív gastrointes
tinalis monitorizálásával. Amennyiben 
a nasogastricus aspirátumok elemzése 
során felmerül a vérzés legkisebb lehe
tősége, még mindig agresszív antisecre- 
toricus kezelés indítható el.

Apor A strid  dr.

Patológia
Colorectalis carcinoma őrszem nyirok
csomóinak patológiai értékelése. Wiese, 
D. A. és mtsai (Michigan State Univer
sity, Flint, Michigan): Arch. Pathol. Lab. 
Med., 2000, 124, 1759.

A vastagbélrákok nyirokcsom ó-átté
teinek azonosítása lényeges a beteg
ség stádium ának meghatározásakor. 
Ugyanakkor a patológiai feldolgozás 
során a sebészileg eltávolított nyirok
csom óknak esetleg csak egy része kerül 
felismerésre és vizsgálatra, és ezek nem 
feltétlenül a tumor nyirokelvezetésének 
közvetlen útjában található nyirokcso
mók.

A szerzők a cikkben arra keresnek 
választ, hogyan lehet azokat a nyirok
csomókat azonosítani, am elyek leg
nagyobb valószínűséggel tarta lm az
zák az áttéteket és ezeket milyen ala
possággal célszerű vizsgálni.

A melanoma és az emlőrák őrszem 
nyirokcsomó-vizsgálatain felbátorodva, 
83 colorectalis carcinomás betegnél 
intraoperativ vitális kék festéssel igye
keztek meghatározni a sentinel nyi

rokcsom ókat. A festék beadására a 
vastagbélszakasz mobilizációját köve
tően került sor, peritumoralisan és sub- 
serosalisan. A rövid időn belül észlelt 
kék festékelfolyás révén az első négy 
kékre festődő nyirokcsom ót öltéssel 
megjelölték és ezeket a nyirokcsom ó
kat később a patológiai vizsgálatkor 
elkülönítették. Minden nyirokcsom ót 
több (tíz) szinten hematoxilin-eozin 
festéssel és negativitás esetén citokera- 
tin kimutatására irányuló immunhisz
tokémiai reakcióval is megvizsgáltak. 
Az első 25 esetet követően, csak az őr
szem nyirokcsomókat dolgozták már 
fel ilyen alapossággal, mivel a nem őr
szem nyirokcsom ók között csak két 
m etasztázist sikerült a részletes vizs
gálattal azonosítani.

Sentinel nyirokcsomót 82 esetben 
sikerült fellelni (99%).

Daganatonként átlagosan 1,9 őrszem 
nyirokcsom ót találtak. Az őrszem nyi
rokcsom ók voltak 17 esetben az átté
tek kizárólagos helyei, 14 betegnél to
vábbi nyirokcsomók is tartalm aztak 
m etasztázist és 3 betegnél a sentinel 
nyirokcsomó negativitása mellett talál
tak egyéb nyirokcsomóban áttétet (9%- 
os fals negatív arány).

A részletes feldolgozás alapján, úgy 
tűnik, hogy 4, kb. 20 m ikron  távolság
ra lévő hem atoxilin eozin festett met
szet és egy immunhisztokémiai festés 
elegendő az áttétek jelentős részének 
(ezen tanulmányban 100%-ának) kimu
tatására. A fentiek alapján a szerzők, 
úgy vélik, hogy az in traoperativ  nyi- 
rokút-térképezés alapján azonosított 
nyirokcsom ók azok, am elyek a legna
gyobb valószínűséggel tartalmaznak 
áttéteket. Ugyanakkor azt is elismerik, 
hogy vannak  olyan tum orok  is, ahol 
nincs értelm e az őrszem nyirokcso
mók azonosításának, például nyilván
való távoli vagy regionális áttétek ese
tén. Lényeges még azt is kiemelni, hogy 
a műtét menetét a kékre jelölődő nyi
rokcsom ók áttétes vagy áttétm entes 
volta alapján  sohasem m ódosították 
és nem is javasolják ezt megtenni; azaz, 
a sebészi radikalitást az így azonosít
ható nyirokcsom ók patológiai lelete 
nem befolyásolja, pusztán a stádium 
helyesebb m eghatározására alkalmas 
a m ódszer.

[Ref: Izotóp Te)-jelölt kolloid
alkalm azása esetén meglepő nyirok- 
drenázsra colorectalis carcinomák ese
tén is gyakran lehet példát találni és ez 
olykor a műtét kiterjesztését teheti indo
kolttá!]

Cserni Gábor dr.

Emlőrák gyom oráttéteinek klinikai 
megjelenése, endoszkópos jellemzői és 
kezelése. Taal, B. G. és m tsai (Nether
lands Cancer Institute, Amsterdam): 
Cancer, 2000, 89, 2214.

1977-1997 között 7768 lokoregionális 
és 8215 távoli áttétes emlőrákos bete
get észleltek a fenti intézményben. 
Ugyanezen periódus alatt mintegy 
16 000 felső gastrointestinalis endosz
kópos vizsgálatot végeztek. Ez idő alatt 
51 esetben azonosították a gyomorba 
áttétet képező emlőrákot.

Ezeknél a betegeknél leggyakrabban 
(22 eset, 43%) csontrendszerben jelent
kezett először a távoli áttét, de gyako
riságban ezt a gyom orban észlelt első 
távoli metasztázis-manifesztáció követ
te (14 eset, 27%). Bár az emlőrákos be
tegeknek csak 8%-ában állt fenn in
vazív lobularis carcinoma, az 51 
gyom oráttétes em lőrák közül 36 
(71%) felelt meg ennek a típusnak, 
míg 10 invazív ductuscarcinom a és 5 
egyéb típusú emlőrák volt. Szteroid- 
hormon-receptor-pozitivitás 40%-ban 
m utatkozott. A gyomoráttétet 41 eset
ben szövettan is megerősítette, míg 10 
esetben csak az endoszkópos kép alap
ján, negatív szövettani lelet ellenére 
m inősítették az észlelt laesiókat áttét
nek.

A klinikai tünetek aspecifikusak 
voltak: anorexia (71%), epigastrialis 
fájdalom  (53%), hányás (41%). Ezen
kívül gyomorvérzés 6 betegnél (12%) 
jelentkezett.

Endoszkópia során diffúz infiltrációt 
57% -ban, külső kompressziót 25%-ban 
és lokális elváltozást (fekély, erosiok, 
polypoid laesio) 18%-ban találtak.

A gyomoráttét diagnózisától szá
m íto tt médián túlélés 10 hónap volt, 
míg a kétéves túlélés aránya 23%-nak 
bizonyult. Egyes betegeknél kemoterá
piával vagy endokrin terápiával meg
felelő palliációt sikerült elérni, a 37 
kezelt beteg 46%-ában valamilyen fo
kú regresszió m utatkozott.

Cserni Gábor dr.

A pajzsm irigy follicularis laesiója.
DeMay, R. M. (University of Chicago 
Medical Center, Chicago, USA): Am. 
J. Clin. Pathol., 2000, 114, 681.

Az aspirációs citológiai vizsgálatok 
(FNAC) elterjedése jelentős változá
sokat eredményezett a pajzsmirigy-be- 
tegségek megítélésében és ez a pajzs- 
m irigym űtétek számának csökkenését
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eredményezte jelentős költségcsökke
nések mellett. Ennek ellenére még min
dig sok pajzsmirigy-beteget feleslegesen 
műtenek meg, mert a follicularis laesio 
FNAC diagnózisa magában foglalhatja 
a follicularis carcinomát is.

Follicularis laesio alatt a szerző jelen 
közleményében a follicularis adenomát, 
a follicularis carcinomát és a golyva 
göbét érti, kizárja a jellegzetes citológiai 
képpel bíró follicularis variánsú papilla
ris carcinomát, illetve a Hürthle-sejtes 
tum orokat. Ezeket a follicularis laesi- 
ókat tradicionálisan nehéz elkülöníteni 
egymástól és ezért a rák  lehetősége 
miatt, a diagnosztikus nehézséget általá
ban a laesio műtéti eltávolításával ellen
súlyozzák.

De milyen gyakori is a follicularis 
carcinoma, amelynek lehetősége miatt 
ezeket a műtéteket végzik? Az iroda
lom 5-20%-os gyakoriságról beszél, 
de a szerző tapasztalatai és néhány 
frissebb közlemény ennek ellentm on
danak. A follicularis carcinom a jód- 
hiánnyal összefüggést m utató daganat 
és a jódhiány a só jódozásával egyre 
ritkább lesz, ennek következtében a 
follicularis carcinoma gyakorisága is 
csökken. A follicularis carcinomának 
diagnosztizált esetek egy része is a pa
pillaris rák follicularis variánsának felel 
meg. (Maga a follicularis adenoma is 
vélhetően szövettanilag túl gyakran kerül 
kórismézésre és a multinodularis goly
va egy-egy domináns vagy pseudoen- 
capsulált göbére is rásütik ezt a diag
nózist.) A follicularis carcinom a gya
koriságára jellemző adat, hogy a 
szerző intézményében 5 év alatt (1994- 
1998) 693 pajzsmirigy szövettani anyag
ból 197 bizonyult m alignusnak, ezek 
közül 2 (1%) volt follicularis carci
nom a -  FNAC egyikből sem történt.

FNAC során a follicularis laesio kol
loid nodulus, cellularis nodulus vagy 
follicularis neoplasia kategóriákba so
rolható a kolloid mennyisége és a sejt- 
dússág alapján. Az első ezek közül be- 
nignus diagnózis és önm agában nem 
képez műtéti indikációt. Az utóbbi kettő 
esetében gyakran kerül műtőasztalra 
a beteg a rák lehetősége miatt; ezt az 
irodalom  ilyen FNAC-vélemény ese
tén 20-25% körülinek tartja (minimum 
10%, maximum 60%), ami ismét túl
becslése lehet a valós kockázatnak. A 
chicagói egyetem fenti intézményében 
5 év alatt 1155 pajzsmirigy FNAC min
tát értékeltek, ezek közül 733 follicu
laris laesio volt, 138 beteg pedig műtétre 
is került. Bár 22 follicularis adenoma, 8 
(köztük 6 incidentalis) papillaris carci

nom a és 2 follicularis variánsú papilla
ris rák is eltávolításra került, follicularis 
carcinoma nem  volt az esetek között. 
A kolloid nodulusok 10%-a, a cellularis 
nodulusok 19%-a és a follicularis neo
plasia FNAC kategóriájú laesiók 37%-a 
bizonyult valódi neoplasiának. Az in 
tézményben a cellularis nodulus és a fol
licularis neoplasia kategóriák „kockáza
tos” citológiai leletet jelentenek és ezért 
a betegeket műtét felé szokás orientálni, 
de az adatsort megvizsgálva, az derül 
ki, hogy 3 okkult laesiót nem szám ol
va, 1%-ban sikerül csak valódi rákot 
azonosítani ezekben az esetekben is. 
A malignitást figyelembevéve, a kocká
zatosnak minősített diagnosztikus kate
góriák hamis pozitivitása rendkívül m a
gas; az incidentalis rákokat is beleért
ve 95%. A diagnosztikus vizsgálatok 
prediktív értékét a kórismézendő be
tegség gyakorisága lényegesen befo
lyásolja, ezért nem  meglepő, hogy a 
ritka follicularis carcinom ára a folli
cularis laesio diagnózis, még magas 
cellularitás esetén is nagyon alacsony 
prediktív értékű -  az idézett sorozat
ban 0%-os.

A FNAC, korlátái ellenére is, nagyon 
hasznos diagnosztikus eljárás a pajzs
mirigy vizsgálatában, s talán a legjobb 
konzervatív vizsgálati eljárás. A négy 
gyakori pajzsmirigyrák közül három  
(papillaris, medullaris, anaplasticus) 
felismerésére messzemenően alkalmas, 
míg a negyedik diagnosztikus problé
m át jelent. Ugyanakkor a follicularis 
laesiók jelentős többsége benignus 
(golyva, thyreoiditis, adenoma). Ezért 
az atípusos vagy a tisztán malignus ese
teket kizárva, a cellularis nodulus vagy 
follicularis neoplasia esetén is csak 2% 
körüli (de nem 0!) a nem okkult malig
nus daganatok kockázata. Ezt a betegek 
tudomására kell hozni, hogy eldönthes- 
sék, hogy inkább klinikai követést 
vagy azonnali sebészeti kezelést válasz
tanának, annak minden kockázatával.

Cserni Gábor dr.

Tüdőgyógyászat
A felnőttkori Pneumocystis carinii- 
pneum onia (PCP) kezelése és prognó
zisa 1985-1995. M ansharamani, N. G. 
és mtsai (Division of Pulmonary and 
Critical Care Medicine, Palmer Building, 
Room 108, Beth Israel Deaconess 
Medical Center, One Deaconess Rd. 
Boston, MA 02215, USA): Chest, 2000, 
118, 704-711.

A HIV-epidémia kezdetén a fertőzöttek 
75%-ában fordult elő PCP, amelynek 
m ortalitása igen magas volt. Azóta le
hetőség nyílt a HIV-fertőzötteken a 
PCP rizikójának m eghatározására 
(CD4+ lymphocytaszám), profilakti- 
kus terápia alkalmazására, a kórokozó 
jobb kórismézésére, új kezelési p ro to 
kollok kialakítására (antim ikrobás + 
antiretrovirális szerek + szteroid) és 
javultak az intenzív ellátás lehetőségei 
is. Mindezek következményeként a 
HIV-fertőzöttek PCP-morbiditása 
csökkent, a mortalitás javult. Ezzel egy
idejűleg azonban a nem  HlV-fertőzöt- 
tek PCP-morbiditása nőtt és ebben a 
csoportban a mortalitás > 50%. A nem 
HIV-fertőzés m iatt csökkent védeke
ző képességű populációban még nem 
határozták meg a rizikócsoportokat.

A szerzők 11 év anyagából 638 
hisztológiailag igazolt PCP-s epizód 
(605 HIV-pozitív, 33 egyéb ok m iatt 
im m unszupprim ált) dokumentációját 
tanulm ányozták retrospektiven.

A HIV-pozitív csoportban a legtöbb 
megbetegedést 1987-ben regisztrálták, 
azóta a megbetegedések száma fokozato
san csökkent és a hospitalizációt igénylők 
aránya is kisebbedéit (91,6%-ról 51,6%- 
ra). Mérsékelten emelkedett az intenzív 
ellátásra és a gépi lélegeztetésre szorulók 
aránya. Az összmortalitás 11,7%-ról 
6,6%-ra csökkent, de az intubáltak mor
talitása változatlanul 50% felett volt.

A nem H/V-fertőzéssel kapcsolatos 
megbetegedések 97%-át 1987 után ész
lelték, csaknem valamennyien intenzív 
ellátást igényeltek és kétharm adukat 
intubálni kellett. Az összmortalitás 39, 
az intubáltak m ortalitása 59% volt.

Megállapítják, hogy amíg a HIV-fer- 
tőzöttek PCP-jának prognózisa folya
matosan javul, addig az egyéb im m u- 
noszuppresszióval összefüggő meg
betegedések száma nő. Az intenzív ellá
tásra és gépi lélegeztetésre szorulók 
mortalitása vél mindkét csoportban ma
gas. Úgy vélik, hogy a PCP -  és ezen belül 
a légzési elégtelenségre veszélyeztetettek 
-  rizikócsoportok pontosításával lehet
ne a PCP prognózisát tovább javítani.

Károlyi Alice dr.

Idiopathiás pulmonalis fibrosis (IPF). 
A diagnózis és a kezelés gyakorlati 
megközelítése. Michaelson, J. E. és mtsai 
(Atlanta VA Medical Center, Pulm o
nary Section, Rm 12091, 1670 Clair- 
mont Rd. Decatur, GA 30033, USA): 
Chest, 2000,118, 788-794.
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Az IFP állandóan változó pulm onalis 
entitás, mivel a betegség több aspek
tusa (patogenezis, diagnózis, kezelés) 
ellentm ondásos. A szerzők az ellent
m ondásokkal kapcsolatos irodalm i 
adatokat tekintik át, mivel a betegség 
incidenciája, prevalenciája és m ortali
tása folyamatosan nő.

A z IPF meghatározása. A hagyomá
nyos definíció alapján az IPF nem külö
níthető el más interszticiális tüdőbe
tegségektől (azbesztózis, kollagén 
vascularis megbetegedések, krónikus 
hiperszenzitív pneum onitis stb.), ame
lyek patogenezise, lefolyása és kezelése 
jobban ismert. Űjabban a morfológiai 
jellemzők alapján az IPF 4 nagy cso
portját különítik el: idiopathiás inter
szticiális pneum onia (UIP), desqua
mativ interszticiális pneumonitis (DIP), 
akut interszticiális pneumonitis (AIP), 
nem  specifikus interszticiális pneum o
nitis (NSIP). Ezek a szövettani form ák 
magyarázzák a betegség eltérő k lin i
kai és radiológiai megjelenését.

Szükséges-e IPF gyanúja esetén min
dig szövettani diagnózishoz ju tn i?  Ez 
nehezen megválaszolható kérdés. Rövi
den összefoglalva: a vizsgálat nem m in
den esetben kötelező, de lehetőleg 
szövettani megerősítésre kell töreked
ni. Mérlegelni kell a diagnosztikus és 
prognosztikus lehetőségeket (életkor, 
várható szövődmények és kilátások, 
sebészi és patológiai feltételek, teráp i
ás lehetőségek, életminőség).

A hisztológiai vizsgálómódszerek 
kvantitatív és szemikvantitatív formáját 
alkalmazzák, de a két m ódszer össze
hasonlítása még nem történ t meg. 
Pontrendszer alapján határozzák meg 
a fibrosis és a sejtes elemek arányát, a 
desquam atio és a kötőszövet előfor
dulását. A terápiára bekövetkező válasz 
jobb, a túlélés hosszabb azokban az 
esetekben, amelyekben kevesebb a fib
rosis és több a sejtes elem.

Szövettani vizsgálathoz megfelelő 
m ennyiségű anyagot nem lehet trans- 
bronchialis biopsziával nyerni, ezért 
thoracoscopiás vagy thoracotom iás 
anyagvétel szükséges. A műtéti anyag
vételt számos egyéb, kevésbé invazív 
m ódszerrel próbálták -  sajnos sikerte
lenül -  helyettesíteni. Újabban a high- 
resolution CT (HRCT) látszik olyan 
lehetőségnek, amellyel a sebészi biop- 
sziára szorulók körét pontosabban meg 
lehet határozni.

Mi a HRCT szerepe? A HRCT termé
szetesen nem  specifikus vizsgálat, de a 
fibrosis és a sejtes elemekre jellemző 
kép alapján következtetni lehet arra,

hogy érdemes-e tüdőbiopsziát végezni. 
Ha a celluláris elemek dom inálnak, il
letve a fibrosis aránya 25%-nál keve
sebb, a biopsziás anyag szövettani ered
ménye alapján a beteg kilátásait javító 
kezelés beállítására lehet remény.

Kell-e valamennyi bizonyított, vagy 
IPF-re gyanús beteget kortikoszteroiddal 
kezelni? A z  újabb, precíz szövettani 
diagnózis alapján osztályozott beteg
csoportok kortikoszteroid kezelésének 
értékelése szerint úgy látszik, hogy az 
IPF csoportból a UIP nem reagál a te
rápiára, a többi forma azonban igen. 
Ezt az észlelést azonban még prospektiv, 
random izált, placebokontrollos vizs
gálatnak is meg kell erősíteni. A szer
zők, úgy vélik, hogy a hosszú, nagydózi- 
sú (> 3 hónap és > 10 mg/nap) szteroid- 
kezelést -  az esetleges mellékhatások 
miatt -  csak akkor helyes alkalmazni, 
ha a szövettani lelet az IPF várhatóan 
reagáló form ájának fennállását való
színűsíti. A nem reagáló esetekben tü
dőtranszplantáció végzésének lehető
ségét kell mérlegelni.

Károlyi Alice dr.

Az inspiratorikus kapacitás jelzi a ter
helhetőséget COPD-ben. Diaz, O. és 
mtsai (Pontifiia Univ. Católica de Chile 
és McGill Univ., Montreal): Eur. Respir. 
]., 2000,16, 269.

A FEVj sokkal kevésbé jelzi a terhel
hetőséget a krónikus obstruktiv tüdő
betegeken, m int a dinam ikus hiperin- 
flatáltságra utaló inspiratorikus kapacitás 
(IC). A kilégzés akadályozottsága (FL) 
a tüdő felfújtsága felé tolja el a légzést, 
de mi a helyzet a kilégzésben nem  aka
dályozott COPD-betegeken?

Az 55 betegen a Negative Expira
tory Pressure technikával (Eur. Respir. 
J„ 1995, 8, 306-313., J. Appl. Physiol., 
1997, 82, 723-731.) m érték a kilégzési 
akadályt. Akiknél nem volt ilyen aka
dály, norm ális volt az IC, míg az FL 
többnyire kisebb IC-vel já rt együtt. A 
percenként 5-10 Wattal emelkedő ke
rékpárterhelés során elért legnagyobb 
oxigénfelvétel és Watt, nagyon szoro
san korrelált az IC-vel és a FEVyFVC- 
aránnyal. Az alcsoportokban elvégzett 
lépcsős regressziós elemzés azt iga
zolja, hogy a kilégzési akadállyal bíró 
betegeken az IC, a nem obstruktiv be
tegeken a FEVj/FVC (Tiffeneau-index) 
a terhelhetőség fő előrejelzője.

Apor Péter dr.

C ardiorespiratoricus teljesítm ény és 
az izom  nagysága cystás fibrosisban.
Moser, C. és mtsai (Univ. Calif. Irvine 
és Long Beach Memorial Med. Ctr.): 
Am. J. Respir. Crit. Care. Med., 2000, 
162, 1823.

A CF-esek aerob teljesítőképessége ki
sebb, az edzés ezen és az életkilátáso
kon jelentősen javít. Nyilvánvaló a 
tápláltság és a légzőrendszer szerepe a 
kisebb teljesítményben. Hogyan függ 
össze az izomfunkció és az oxigén
felhasználás a CF-es betegeken?

A m unkacsoport (Dan. M. Cooper) 
vezette be az izomkeresztmetszetre vo
natkoztatott oxigénfelhasználás méré
sét. A 22, 6-18 éves CF-es betegen és 
az 54 egészséges kontrollszemélyen 
NMR-rel 2 cm-es szeletekben mérték 
a combizom keresztmetszetét és a comb
középen talált értéket vették számí
tásba. Ez jól korrelál az izomtömeg
gel. A rám pa-típusú, percenként 10 
W attal emelt kerékpárterhelés során 
légvétről légvétre analízissel történt a 
spiroergom etriás tesztelés.

A CF-esek testtömegindexe átlagban 
16,2, a kontrolioké 17,9 kg/m 2 volt, az 
ideális súly 99%-át érték el a betegek 
(a légzésfunkciós adataikat nem közli 
a cikk), tehát jó állapotban lévők voltak.

Az elért legnagyobb oxigénfogyasz
tás 956 ml, a kontroliokon 1473 ml/perc 
volt, de a terhelés m inden szintjén ke
vesebb oxigént használtak fel ugyan
azon Watt-terhelés teljesítésére a bete
gek, m int az egészségesek Ez vagy jobb 
aerob hatásfokra utal, vagy nagyobb 
anaerob igénybevételre. (Ez utóbbira 
utaló param étert nem vizsgáltak.) A 
fül-oximetriával m ért szaturáció 97% 
körüli értéken m aradt a terhelés so
rán m indkét csoportban.

A vizsgált CF-esek izomkeresztmet- 
szete nem volt kisebb, mint a kontrollo- 
ké, de a keresztmetszetre vonatkoztatott 
oxigénfelvételük minden terhelési szin
ten alacsonyabb volt, mintegy 30%-kal. 
Az adott terhelésnövekedésre kevésbé 
nőtt az oxigénfelvétel a CF-es betegek ter
helése során a kontrollcsoporthoz képest.

A pulzus meredekebben nőtt a CF- 
esek terhelése során, mint az oxigénfel
vétel, ez a verővolumen érintettségére 
utal. Másik rendellenesség az, hogy a 
szén-dioxid kiürítése nagyobb perc- 
ventilációt igényel, mint a normálokon 
-  ez várható a tüdő betegsége (a na
gyobb holttér) és esetleg a kemore- 
ceptorok érzékenységi pontjának el
tolódása m iatt [Refi: De az edzetlen 
személyeken is észlelhető jelenség.].
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Adatok jelentek meg arról, hogy a 
terhelés során az oxigénfelvétel kineti
kája lassabb, m int az egészségeseké. 
[Ref: Ez a szívbetegre is jellemző], hogy 
ebben az izomzat a ludas, azt P-mág- 
neses rezonancia spektroszkópiával is 
igazolták, amely lassúbb ATP turnovert 
bizonyított. A tápláltság és a gyulla
dásos m ediátorok a gyanúsítottak a 
mechanizmus magyarázatában.

A szerzők szerint az izomzatban ke
resendő a csökkent oxigén-felhaszná
lási képesség/lehetőség magyarázata, 
de a mechanizmus ismeretlen.

[Ref.: Még a 80-as évek végén hét, 
súlyos CF-es fiatalon a combizomzat- 
ból tűbiopsziával nyert mintában a gli- 
kolitikus enzimaktivitások igen magas 
voltát mértük. Efiatalok a terhelés során 
extrém hypoxaemiát és hypercapniát 
voltak képesek elviselni.]

Apor Péter dr.

A mellkasröntgen-felvételen látható kis 
gócok. Megbecsülhető a méret alap
ján  a kalcifikáció? Ketai, L. és mtsai 
(Department of Radiology, University 
of New Mexico Health Science Center, 
915 Camino de Salud, Albuquerque 
NM 87131, USA): Chest, 2000, 118, 
610-614.

Az 1 cm-nél kisebb átm érőjű primer és 
metasztatikus malignomák a hagyo
mányos mellkasfelvételen csak ritkán 
láthatók, míg az ugyanilyen nagyságú 
meszet tartalmazó gócok általában fel
fedezhetők.

A szerzők a gócátmérő, a mésztarta- 
lom és a hagyományos mellkasfel
vételen való felfedezhetőségét vizsgál
ták, oly módon, hogy 185 beteg 236 
CT-vel felismert 1 cm -nél kisebb át
m érőjű gócát és a hagyományos rön t
genfelvételt hasonlították össze retro
spektive.

Azt találták, hogy a CT-vel ábrázolt 
7 mm-nél kisebb átm érőjű gócok fele 
a hagyományos röntgenfelvételen nem 
volt látható és a CT-n látható elvál
tozások csupán 7%-a tartalm azott 
meszet. A mellkasfelvételen is felis
merhető gócokban szignifikánsan gyak
rabban (60%) lehet meszet kimutatni.

A vizsgálat második szakaszában, 
azokat a felvételeket, amelyeken az első 
leolvasó kis gócot talált (42), a CT- 
képet nem ismerő kollegáknak is meg
mutatták. Ennél, a „m ásodik” leolva
sásnál a meszet is tartalm azó gócok 
91, míg a meszet nem  tartalmazók 
33%-át ismerték fel, valam int további

40 olyan gócot találtak, amelyek a CT-n 
nem voltak láthatók (fals pozitív). Ez 
utóbbi észlelés oka az volt, hogy ebben 
a retrospektív vizsgálatban a CT-sze- 
letek vastagsága különböző (8-10 mm) 
volt. A kis, centrálisán meszes gócok 
felismerésének aránya akkor optim á
lis, ha a CT-szeletek vastagsága a gócok 
átmérőjének a fele (a jelen esetben 
3-4 mm). Nem vizsgálták, hogy a di
gitális technika javítja-e a kis gócok 
felfedezhetőségét, ezt a vizsgálatot 
ugyanis az irodalom  a hagyományos 
mellkasfelvételnél szenzitívebbnek vé
leményezi.

A szerzők a retrospektív vizsgálat 
eredményei alapján, úgy vélik, hogy 7 
mm-nél kisebb gócok észlelése esetén 
az előzménnyel való összehasonlítás, 
illetve a röntgenvizsgálattal való köve
tés ajánlható. Vékony szeletű CT készí
tése, csak akkor indokolt, ha a malig- 
nitásra komoly gyanú van. További 
vizsgálatoknak kell m eghatározniuk 
azokat a magas rizikójú csoportokat 
(dohányzás, helyi endémiás gombás 
fertőzések stb.), amelyekben 7 mm- 
nél kisebb gócok észlelése esetén CT 
készítése indokolt.

Károlyi Alice dr.

A szelektív béta-1 blokkoló nebivolol 
és a celiprolol egyszeri adagja azonos 
m értékű légzésfunkció-rom lást okoz 
asztmásokon. Cazzola, M. és mtsai 
(Ospedale A. Cardarelli, Nápoly): Chest, 
2000,118, 1322.

A hypertoniás, angina pectorisban, rit
muszavarban szenvedő asztm ások ke
zelésében indokolt lenne béta-blok
kolót is használni, ha azok hörgőszűkítő 
hatása ezt nem tenné nehézzé. A béta-1 
antagonista és enyhe béta-2 agonista 
hatású szerek kínálkoznak enyhíteni 
a problémát.

A celiprolol béta-1-szelektív adre- 
nerg blokkoló, perifériás béta-2 serken
tő és alfa-2 gátló és részben agonista, a 
várakozások szerint tágítja a hörgők 
simaizmait.

Az akut vizsgálatban 12, enyhe aszt
más személy vett részt, akik egyszeri 5 
mg nebivololt vagy 200 mg celiprololt, 
illetve placebót vettek be. A gyógyszer 
után megismételték a 20 percenként 
100-tól 400 pg-ig növekvő m ennyisé
gű albuterol beszívása után elvégzett 
spirometriás méréseket (bronchodi- 
látor-teszt).

Mindkét szer -  a placebo nem  -  
azonos mértékben (3-4 dl-nyit) csök

kentette a FEVj értékét. Az albuterol 
hörgőtágító hatása a vizsgált szerek 
után kisebb mértékű volt, mint a szerek 
nélküli állapotban. A vérnyomás és a 
pulzusszám m indkét szernél azonos 
m értékben változott (20, illetve 10 
Hgmm körüli csökkenés a szisztolés 
és a diasztolés értékben, 12-15 ütés- 
/perc a pulzusban).

Ezek a béta-blokkoló szerek sem 
mentesek az asztmát rontó m ellékha
tástól.

Apor Péter dr.

Terhelésre bekövetkező tejsavszint- 
emelkedés krónikus obstruktiv  tüdő
betegeken. Engelen, M. és mtsai (Univ. 
Hosp. of M aastricht): Am. J. Respir. 
Crit. Care Med., 2000, 162, 1697.

Ismert, hogy a COPD-esek egy részén 
m ár egész alacsony terhelésintenzitás 
kiváltja a tejsavszint jelentős emelkedé
sét. Összefügg-e ez a jelenség az izomban 
rendelkezésre álló szubsztrát-mennyi- 
séggel?

Huszonhét COPD-s beteg, 7 fizika
ilag aktív, egészséges személy és 12 
inaktív, egészséges személy növekvő 
kerékpárterhelése alatt mérték a vénás 
vér tejsav-, glutamin-, alanin-, piro- 
szőlősav-szintjének változását, ismé
telt perkután tűbiopsziával a com b
izomban a glutamin, az alanin, a laktát, 
a piruvát és a glikogén koncentráció
ját. A tejsavküszöböt a tejsav és az 
oxigénfelvétel log-log transzform áci
ójával nyert értékeken átvezetett egye
nessel jellemezték, Beaver szerint. A 
végkilégzésben végzett öt nagyfelol- 
dású CT-scan-en ítélték meg, hogy ész
lelhető-e makroszkópos emphysema.

A laktátküszöböt az emphysemát 
m utató COPD-sek 0,561/min-s oxigén- 
felvételnél érték el, a nem emphyse- 
m ásokon ez 0,75, az inaktív egészsége
seken 0,94, az aktív egészségeseken 1,49 
liternél volt. A COPD-sek izmában ma
gasabb volt a tejsav, valamint a piro- 
szőlősav és alacsonyabb a glutamin- 
szintje a nyugalomban és a terhelés 
csúcsán is. A tejsavküszöb és a gluta- 
m inszint korrelált az emphysema mér
tékével és a diffúziós kapacitás csökkent 
voltával.

Az adatok, arra utalnak, hogy a be
tegek csökkent fizikai aktivitása követ
keztében alacsony izom-glutamintarta- 
lom számottevő szerepet játszik az arté
riás hypoxaemia és a csökkent diffúziós 
kapacitás mellett a betegek csökkent 
terhelhetőségében.
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A glutaminnak a szabad aminosavak 
között abban van jelentősége, hogy a 
piroszőlősav alaninná alakulását teszi 
lehetővé, tejsav helyett, másrészt indu
kálja a citrátköri trikarbonsavak kelet
kezését. A hypoxaemiás, hipoperfun- 
dált állapotok a váz- és a szívizomban is 
csökkent glutaminszinttel járnak együtt.

Apor Péter dr.

A tibialis an terior izom anyagcsere
m uta tó i súlyos, prednizolont szedő 
COPD-s betegeken. Pouw, E. M. és mtsai 
(M aastricht University): Eur. Respir. 
J., 2000, 16, 247.

A csökkent terheléstűrésért és dys- 
pnoéért részben az izomgyengeség tehe
tő felelőssé. Az izomtömeg kisebb lehet 
rosszabb táplálkozás, fizikai inaktivi
tás és szteroid tartós szedése m iatt is. 
Észlelhető-e izomelváltozás a tibialis 
anteriorból conchotom m al nyert bi- 
opsziás mintában a szteroidot nem sze
dő, az átlag 7,8 m g/nap adagban 4,8 
éve szteroidot szedő krónikus obstruk
tiv tüdőbetegeken, szem ben az egész
séges, kontrollszemélyekkel szemben?

A válasz röviden: nem.
A 26 mg-os izomdarabkában folya- 

dékkromatográfiával az ATP-AMP stb., 
fluorometriával a kreatinfoszfát és krea- 
tin, oxidativ enzimként a citrát-szinte- 
táz és a hidroxiacetil CoA-dehidroge- 
náz, glikolitikus enzimként a hexokináz 
és a tejsavdehidrogenáz aktivitása került 
m érésre. Hisztokémiai analízis is tö r
tént. A légzésfunkciós m utatók  között 
a diffúziós kapacitás, a maximális ki- 
és belégző nyomás, valam int a pletiz- 
m ográfiás mérés is szerepelt, a zsír
m entes testtömeget deutérium  hígí
tással határozták meg. Nem történt 
viszont izomfunkció-mérés és a telje
sítőképesség definiálása.

Nem volt jelentős kapcsolat a szub- 
sztrátszintek és az enzim aktivitások 
között.

Az izomanyagcsere-jellemzők nem 
különböztek az egészséges kontrolioké
tól és a tartósan szteroidot szedő bete
gek izma sem különbözött jelentősen. 
Egyetlen tekintetben különböztek a 
szteroidot nem szedők a többiektől: 
az inozin-monofoszfát szintjük volt ma
gasabb, ez talán az ATP-szintézis egyen
súlyi zavarára utal. Az asztm ások iz
m ában gyakrabban láttak centrális 
sejtm agot és myopathiára utaló egyéb 
eltérést.

Az eddig ism ert adatok a com b
izom  vastus laterálisára vonatkozó myo-

pathiás jeleket írtak le a COPD-s betege
ken. A tibialis, kevésbé súlyt hordó izom, 
a fizikai inaktivitást kevésbé tükrözi, 
m int a delta, vagy a combizom s ez is be
folyásolhatja a kapott eredményeket.

[Ref: Irigységgel olvastam a széles 
metodikai kelléktárat.]

Apor Péter dr.

Urológia
Hypertensio: A vesesejtrák ritka meg
nyilvánulása. Moein, M. R. és mtsa (De
partment of Urology, Rahnemoon Hos
pital, Shahid Sadooghi Medical Univer
sity, Yazd, Iran): J. Urol., 2000,164,2019.

Az 56 éves férfinak egy hónapja fájt a 
feje és orrvérzésről panaszkodott. A 
215/120 Hgmm-es vérnyom ását ate- 
nolollal kezelték. Két hónap után álla
pota nem  javult. A kardiológián a has 
jobb oldalában masszát találtak, majd 
a szerzőkhöz küldték.

A betegnek nem fájt a dereka, vize
lési panasza nem volt. Az étvágya jó 
volt, nem fogyott, nem izzadt. Atenolol 
és captopril ellenére a vérnyomása 
180/100 Hgmm volt. A jobb bordaív 
alatt 1 0 x 4  cm töm ött, nem érzékeny 
m asszát tapintottak.

Az ESR 35 mm/h. Negatív lett a vize
letanalízis és -tenyésztés, a vér urea- 
nitrogén, kreatinin, AP, a 24 órás va- 
nillilmandulasav, a perifériás plazma- 
reninaktivitás. A kiválasztásos urográfia 
a jobb vesében masszát jelzett, amely 
nyomta a jobb pelvicalicealis rendszert. 
A CT a máj és a jobb vese között vese- 
sejtrákot sejtető szolid tum ort m uta
tott, közepén hypodens résszel.

Jobb radikális nephrectomiát végez
tek. Zavartalan m űtéti szakasz után az 
antihypertensiv szereket elhagyták. A 
vérnyom ás stabilizálódott és a beteg 
az 5. nap hazam ehetett. A szövettan 
granuláris típusú vesesejtrákot igazolt.

A vesesejtrák a felnőtt rák esetek 
3%-ában fordul elő és változatos tü 
neteket okoz. Nyomja a környezetét. 
A daganatsejtek horm onszerű anyagot 
is kiválaszthatnak. Ez a paraneoplasz- 
tikus hatás hypertensio képében is je
lentkezhet, amely 14-35%-ban szerepel, 
és a renin-angiotenzin rendszer akti
válódása váltja ki. Betegüknél a m a
gas vérnyomás volt az egyetlen tünet, 
ami igen ritka.

A hypertensiót is be kell vonni a vese
sejtrák differenciáldiagnosztikájába.

Kollár Lajos dr.

Virtuális realitás
Virtuális kongresszusok és az első vir
tuális kardiológiai kongresszus (1999. 
október 1.-2000. m árcius 30.) előké
szítése. Lecueder, S. és Manyari, D. E. 
(Jose Ellauri 768 ap. 301,11300 Monte
video, Uruguay): JAMA, 2000, 7, 21-27.

[Ref.: A korszerű orvostudományban 
a „virtuális” kifejezést több értelemben 
használják. A „virtuális realitáson”ala
pulnak a korszerű sebészeti szimuláto
rok. Különféle képalkotó eljárásokkal 
nyert kétdimenziós képekből komputer
rel megalkothatok különféle szervek há
romdimenziós „virtuális” modellje, 
amelyek alapján például „virtuális” en
doszkópja végezhető. Végezetül „virtuá
lisnak” nevezik azokat a kongresszuso
kat, amelyek helye az internet vagy 
valamilyen más telekommunikációs esz
közzel, például videokonferencia révén 
valósulnak meg. Az alábbiakban refe
rálásra kerülő cikk az időközben már 
lezajlott első virtuális kardiológia kong
resszus előkészítését írja le. A cikk és a 
referátum utal egy, immáron már ha
gyományokkal rendelkező virtuális 
kongresszusra, az INABlS-ra, amelynek 
szervezői között örömmel fedeztem  fel 
honfitársunkat, Németh János dr.-t, a 
budapesti szemklinikáról.]

Minden orvosnak érdeke, hogy szak
májában folyamatosan továbbképezze 
magát. Ennek egyik eszköze a nyom
tatott tudásanyag (könyvek, szakmai 
folyóiratok), míg másik eszköze a kong
resszusokon való részvétel. A techno
lógiai fejlődés hozta magával azt, hogy 
a hagyományos kongresszusokon kívül 
megjelentek a virtuális kongresszusok 
is. Ma még sokan vannak, akik azt 
gondolják, hogy a telekommunikációs 
eszközökkel megvalósuló virtuális 
kongresszusok idővel kiszorítják a ha
gyományos kongresszusokat, amit so
kan sajnálnának, hiszen akkor nem 
lenne lehetőség távoli, szép városokba 
utazni, személyes barátságokat kötni 
és a tudományos eredményeket alkal
masint egy bár pultjánál koktélivás köz
ben megbeszélni. Másfelől azonban az 
is igaz, hogy a virtuális kongresszuso
kon lakásunk szobájából is részt ve
hetünk, nem maradunk le egyetlen elő
adásról sem, valamint az előadásokat 
tetszőleges időben és idő alatt tekint
hetjük át. A virtuális kongresszusok 
attól virtuálisak, hogy valamilyen tele
kommunikációs eszközzel, az esetek 
többségében az interneten keresztül 
valósulnak meg (cyber session).
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A szerzők kutatást végeztek az in
terneten, hogy a korábbi virtuális kong
resszusokról adatokat gyűjtsenek. En
nek során kiderült, hogy az első ilyen 
típusú kongresszust 1994-ben tartották 
(First Internet World Congress for Bio
medical Sciences, INABIS), amit azután 
gyors egymásutánban továbbiak kö
vettek (The Virtual Congress of Patho
logy, The Fourth Oncological Reunion, 
The First Ibero-American Virtual Ne
urology Congress). Az első kardioló
giai virtuális kongresszus (First Virtual 
Congress of Cardiology, FVCC) kigon- 
dolói argentin orvosok voltak, akik a 
szervezés megindításakor, 1998 októ
berében, a világ minden részéről 60 
további orvost vontak be az előkészítő 
munkálatokba.

Először is web-oldalakat, levelező- 
listákat és IRC-csatornákat nyitottak az 
interneten. Az FVCC 1999 októberé
ben indult és 2000. március 30-ig tar
tott. A program hoz tartoztak előadá
sok, kerekasztal-megbeszélések, szim
póziumok, kurzusok és eredeti cikkek 
megjelenítése. 1999 júniusáig 79 ország
ból 3433-an jelezték a részvételi szán
dékukat. Az irányító csapatnak 45, a 
tudományos csapatnak 66 tagja volt. 
A résztvevők és támogatók között 54 
nemzeti és nemzetközi orvosi társa
ság, 16 alapítvány és 13 orvosi egyetem 
volt. A szervezők összesen 6000 részt
vevővel számoltak. A résztvevők kö
zött orvosok, egyetemisták, mérnökök 
és kom puteres szakemberek egyaránt 
voltak. Az absztraktok beküldésének 
határideje 1999. július 31-én zárult le. 
Összesen 515 kivonatot küldtek be, ami
ből 407-et fogadtak el. A hozzászólá
sokat elektromos postával (E-mail), 
levelező-listákon és chat-room  segít
ségével lehetett továbbítani. A részvé
telért ugyan nem  kellett semmiféle re
gisztrációs díjat fizetni, de a távlati 
tervek között szerepel, hogy a jövőben 
erre már sort fognak keríteni. A részt
vevőkkel szembeni egyetlen technikai 
elvárás, hogy rendelkezzenek internetes 
hozzáféréssel. A tudományos program 
internetes címe a következő volt: http:// 
www.fac.com.ar/virtual/index.htm.

A cikk a továbbiakban leírja a vir
tuális kongresszusok előnyeit és hátrá
nyait. Végezetül megállapítja, hogy a 
virtuális kongresszusok nem fogják so
ha kiszorítani a hagyományos kong
resszusokat és az emberi kapcsolatok
nak egy új form áját jelentik.

Dervaderics János dr.

V irtuális realitás a radiológiában.
Peitgen, H. O. és Preim, B. (MeVis, 
Centrum für Medizinische Diagnose
systeme und Visualisierung, Univer- 
sitaetsalle 29, D-28359 Bremen, Német
ország, E-mail: peitgen@mevis.de): 
Radiologie, 2000, 40, 203-210.

A virtuális realitás (VR) fogalmát a 
kom putergrafikusok alkották meg. A 
csak komputeren belül létező VR világá
ban a valós világ egy részét képezik le 
a legnagyobb lehetséges valósághűség
gel. A VR-alkalmazások célja, hogy a 
virtuális világban ugyanúgy lehetséges 
legyen a tájékozódás, a mozgás és az 
interakciók, m int a valós világban. A 
VR világába különféle segédeszközök
kel lehetséges a „belemerülés” (immer- 
zió). Ezek közé tartoznak a sisakba be
épített és 3D-s látást lehetővé tevő kép
ernyők, a hangszórók, valamint a vir
tuális világ tárgyainak „megragadását” 
biztosító adatkesztyűk, amelyek ká
belek segítségével állnak kapcsolat
ban egy számítógéppel.

A VR-alkalmazások jelentősége 
abban áll, hogy a geometriai modelle
zésen kívül, lehetővé teszi a funkcio
nális modellezést is, azaz a m anipulá
ciókat és a mennyiségi elemzést. A 
VR-alkalmazások kezdetben nem orvo
si célúak voltak. Ezek közé tartozik az 
épületek, gépjárművek, repülőgépek 
és gyárak tervezése, amelyek a VR se
gítségével mintegy bejárhatók és ennek 
során részleteik módosíthatók. A VR-t 
alkalmazzák a nem orvosi célú oktatás
ban is, így például a pilóták oktatásá
ban. A VR-alkalmazásokhoz szüksé
ges kom puteres eszközöknek igen 
nagy teljesítményűeknek kell lenniük, 
ezért rendkívül költségesek.

A matematika és a fizika területén 
a komputerek alkalmazásának kezdet
ben komoly ellenfeleik voltak. Ma azon
ban m indez már a múlté. A m atem ati
ka területén belül időközben megszüle
tett a „Scientific Com puting”, amely 
olyan témák matematikai megoldásai
val foglalkozik, amelyek komputerek 
alkalmazása nélkül megoldathatatla- 
nok lennének (például computational 
fluid dynamics). A fizika területén belül 
pedig megszületett a komputeres fizi
ka, amely például olyan rendkívül 
komplex és rendkívül sok számítást 
igénylő témákkal foglalkozik, m int a 
klímakutatás.

Manapság a radiológusok ugyan
olyan dilemma előtt állnak, mint a ma
tematikusok és fizikusok hajdanán. A 
legnagyobb kihívást a komputermodel-

lekre alapozott diagnózis m egbízha
tósága jelenti. Tény azonban, hogy az 
ehhez hasonló kétségeket más tu d o 
m ányterületeken m ár áthidalták és ez 
reménnyel tö ltheti el a radiológuso
kat is. A radiológiában a modellképzés 
képalkotó eljárásokon alapul és ennek 
során nincs lehetőség a részletek vál
toztatására, m int ahogy ez például egy 
autótervezés so rán  alapkövetelmény. 
A radiológiai képfeldolgozás során az 
összetartozó képleteket azonosítani és 
elemezni kell, m ajd  a sok-sok k é td i
menziós képből meg lehet alkotni egy 
három dim enziós modellt. A d iagnó
zis létrehozását támogató VR-technikák 
tehát különböznek a modellképzési ille
tően a VR más területeken való alkal
mazásaitól. A VR radiológiai alkalm a
zásának az a célja, hogy pontos diagnó
zis és terápiás döntés szülessen. Ezen 
célok megvalósításának érdekében, 
olyan modellek létrehozása a cél, am e
lyek anatómiailag, a funkcionális tu 
lajdonságokat illetően és a patológiás 
elváltozások vonatkozásában specifi
kusak az egyes betegeket illetően. M ind
ehhez figyelembe kell venni, hogy a 
képalkotó eljárások során torzulások, 
zajok és mozgási artefaktumok lép 
nek fel, továbbá, hogy a valóság csak 
behatárolt feloldás mellett képződik le. 
A kihívás abban áll, hogy ezen p o n ta t
lanságok figyelembevételével szülesse
nek meg a vizualizációk, azaz ne tü k 
rözzenek olyan fokú pontosságot, ami 
a valóságban nem  létezik.

Időközben a radiológusok vélem é
nye is megváltozott munkájuk kom pu
teres támogatását illetően, és m a m ár 
nagy az elvárásuk ezzel kapcsolatban. 
Ehhez a véleményváltozáshoz az alábbi 
tények járultak hozzá: 1. Olcsóbbá vál
tak a kom puterek és a képernyők. 2. A 
komputeres radiológia standardjai (pél
dául DICOM) széles körben ism ertté 
váltak. 3. Az internet és az ezen keresz
tüli képtovábbítás széles körben elter
jedt és így lehetővé vált a teleradiológia.
4. Megszülettek az említettek jogi sza
bályozásának eszközei.

Manapság nagyszabású fejlődés ta 
pasztalható olyan szakterületeken, 
amelyekben a radiológusok és a m a
nuális sebészi szakmák képviselői kom 
puteres támogatással együttműködnek. 
Ezt a fejlődést tükrözi, hogy 1994 óta 
évente rendeznek konferenciákat a kö
vetkező témában: „Medicine M eets 
Virtual Reality.” A témában speciális 
szakfolyóiratok is létrejöttek. A rad io
lógusok és a különféle sebészi te rü le
teken működő orvosok együttm űkö
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dését jelzi az is, hogy megszületett a 
CARS (Computer-assisted radiology and 
surgery) fogalma. Világszerte alakulnak 
olyan intézmények, amelyekben orvo
sok, mérnökök, informatikusok és kom 
puteres szakemberek dolgoznak együtt, 
abból a célból, hogy olyan új m ódszere
ket fejlesszenek ki, amelyek a képekre 
alapozott orvosi szakmákat támogatják. 
Mindezek következtében a radiológia 
m atem atikai módszerei és szoftverei 
rendkívül sokat fejlődtek. Ennek ellené
re a radiológusok hétköznapi munkája 
továbbra is a megszokott m ódon folyik 
és a digitális képfeldolgozás, valam int a 
háromdimenziós vizualizáció továbbra 
is alárendelt szerepű.

A komputerrel támogatott radioló
giai képkiértékelés igénye nem  a radio
lógián belül született meg és m ég a k u 
tató radiológusok is olyannak tekintik a 
komputeres támogatást, m in t amit 
m unkájuk során ki tudnak használni, 
de nem  foglalkoznak aktív és kreatív 
m ódon ezen módszerek fejlesztésével.

A múltban komoly erőfeszítések tör
téntek annak  érdekében, hogy a kép- 
feldolgozás és a vizualizáció alapvető 
algoritm usait úgy m ódosítsák, hogy 
azok a radiológiában is alkalmazhatók 
legyenek. Ennek következtében m eg
születtek azok a komputeres módsze
rek, am elyek lehetővé teszik a diag
nosztikus munka támogatását. A kivi
telezéshez azonban szükség van  arra 
is, hogy a személyzet megfelelően ki 
legyen képezve. Ez azonban m a még a 
radiológiai kutatóintézetekben is a rit
ka kivétel közé tartozik. Az aktuális 
fejlesztések közös jellegzetessége, hogy 
nem általános, hanem speciális kér
dések megoldásával foglalkozik (példá
ul a m ammográfiás képen található 
mészlerakódások vagy a virtuális kolo- 
noszkópia során talált polipok azonosí
tásával). Ennek során különféle filterek 
alkalmazásával lehetséges olyan meny- 
nyiségi eljárások kivitelezése, amelyek 
segítségével például elváltozások rossz
indulatúsága is megállapítható. így az 
orvos m integy „előszűrve” k ap ja  a le
leteket és koncentrálhat a gyanús vagy 
tisztázatlan esetekre. A radiológiai 
kom puteres támogatás lehetőségei 
azonban továbbmennek m indezeknél 
és a diagnózist, valamint a te ráp iá t il
letően új form ák megszületését is le
hetővé teszik. Ezek közé tartoz ik  az 
idegsebészeti műtétek betegspecifikus, 
individuális tervezése MRI és m ás képi 
adatok egyesítése alapján.

A cikk a májsebészet példáján  írja 
le a sebészek és radiológusok lehetséges

együttműködését a m űtéti tervezést és 
kivitelezést illetően. Ennek során a vir
tuális képi világ aszerint m ódosítható, 
hogy m agát egy eret, vagy egy nagyobb 
ér ellátási területét kell vizualizálni. A 
rekonstruált vizualizáció kapcsán a ve
szély abban áll, hogy ez olyan fokú 
pontosságot tükrözhet, ami a valóság
ban nem  létezik. Például egy tumor 
szélét élesnek tünteti fel, holott az a 
valóságban életlen. A képi megjelení
tés so rán  ezt valahogy tükrözni kell. 
Ennek egyik eszköze lehet, hogy a szín
kódolt metasztázis széleinek színe folya
matosan megy át a környezet színébe. 
A tényleges elváltozást illető efféle és 
más bizonytalanságot igen fontos figye
lembe venni a mennyiségi értékelés (tér
fogatmérés, távolságmérés, intenzitásel
oszlás megállapítása) során, ami igazán 
csak kom puterrel végezhető. Az ennek 
során felléphető hibaforrásokat azon
ban előzetesen modelleken kell elemez
ni. Mivel a VR-képek rekonstrukciójá
ból jön  létre és sok szem pontból hibás 
lehet, ezért alkalmasint szükséges az 
eredeti adatokkal való összevetése.

A radiológusok feladata abban áll, 
hogy a komputeres támogatást vezessék 
be a leletek kiértékelésébe és segítsék 
ennek továbbfejlesztését. Fontos az is, 
hogy a komputerrel tám ogatott radio
lógia m arkáns helyet foglaljon el a ra
diológiai szakfolyóiratokban és kong
resszusokon. Mindehhez megfelelő to
vábbképző tanfolyamokat is szükséges 
szervezni a gyakorló radiológusok szá
mára. A kutató radiológusok fontos 
feladatai közé tartozik, hogy kidolgoz
zanak egy olyan írást, am ely tükrözi a 
kom puteres radiológia aktuális isme
reteit a lelet-kiértékeléseket illetően, 
és jellem zi ennek nehézségeit és lehe
tőségeit. Ez haladáshoz vezetne, úgy a 
betegségek kezelését, m int az elérhető 
költségcsökkentést illetően. Ki kellene dol
gozni azt is, hogy kom puterrel tám o
gatott radiológiának m ilyen techno
lógiai és szervezési feltételei vannak. 
Ennek példája lehet az Egyesült Álla
m okban 1999-ben m egírt „Report of 
the Joint Working G roup on Image- 
Guided Diagnosis and Treatm ent”. Az 
újabb módszerek és rendszerek meg
alkotásának célja csak a betegellátás
beli alkalmazás lehet. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ne szülessenek olyan 
projektek, amelyek gyakorlati haszna 
nem  várható  a közeli jövőben.

Érdem es ennek kapcsán arra emlé
kezni, hogy a CAD (com puter aided 
design) elve és gyakorlata m ár akkor 
megszületett, amikor az ehhez szüksé

ges technikai feltételek (óriási teljesít
ményű komputerek, nagyfelbontású 
képernyők) még nem is léteztek. Ha
sonló víziókból és körülmények között 
született meg a molekulák kom pute
res, interaktív megjelenítése, ami nél
kül ma már elképzelhetetlen lenne a 
gyógyszerkutatás. Efféle messzetekin- 
tő  elképzelések azonban ma még nem 
jellemzik a kom puteres radiológiát. 
Fontos lenne az is, hogy a radiológiai 
képzéshez- és továbbképzéshez hozzá 
tartozzanak az orvosi információs-rend
szerekkel, képfeldolgozással és vizua
lizációval kapcsolatos ismeretek.

A komputerrel támogatott radiológia 
problém áit természetesen nem tudják 
a radiológusok maguk megoldani. Ve
lük együttműködő mérnökök, termé
szettudósok és informatikusok munká
ja, kreativitása, szívóssága vezethet csak 
ahhoz, hogy a kom puteres radiológiát 
illetően áttörés következzen be. A fej
lesztéseknek alkalmazkodniuk kell a 
radiológusok megszokott terminológiá
jához. Ä radiológiai klinikák radikális 
megváltozása csak akkor következhet 
be, ha elemzésre kerülnek a komputeres 
radiológia eszközeinek és megszerve
zésének költségei. A komputeres radio
lógiával együtt jár a radiológiai klini
kák messzemenő digitalizálása, amely 
új lehetőségekkel (gyorsabb képcsere, 
mennyiségi képelemzés, filmköltség ki
iktatása) jár együtt. Ennek kockázata 
közé tartozik azonban, hogy a digitá
lis világ eszközeit állandóan fejlesztik, 
ezért elavulásuk ideje meglehetősen 
rövid. A digitális világ fejlesztéseit illető
en, fontos szempont, hogy annak egyes 
részei egymással kompatibilisek legye
nek. A komputeres radiológiai támoga
tásra csak akkor kerülhet sor, ha elis
mert, széles körben alkalmazott standar
dok léteznek és kerülnek alkalmazásra 
az összes számbajövő adatot illetően. 
Pontosan kell definiálni mindazt, ami
nek az alapján a szoftver-fejlesztők al
kalm as programokat tudnak kidolgoz
ni. Ilyen iniciativa m ár megszületett 
1998-ban „Integrating the Healthcare” 
néven, amelyen belül 12 szakmai szer
vezet és 20 nagy cég (például Siemens, 
Philips, General Electronics, Toshiba) 
m űködik együtt, standardok megal
kotását illetően. A komplex szoftve
reknek a klinikai gyakorlatba való in
tegrációjával kapcsolatos gyakorlati kö
vetkezmények közé tartozik a megfelelő 
szolgáltatásokat nyújtó intézmény létre
hozása. Az adatok előkészítését, a há
romdimenziós modellek elkészítését és 
a mennyiségi elemzéseket végezhetnék
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erre szakosodott intézmények. A kom 
puteres támogatásnak ez a módja ugyan 
nem minden esetben alkalmazható (pél
dául sürgősségi esetekben), de igen sok 
más esetben (például onkológiai m ű 
tétek tervezésénél) elegendő idő van 
arra, hogy az adatok feldolgozása meg
történhessen.

Dervaderics János dr.

WHO tájékoztató
Élelmiszer-biztonság és élelmiszer köz
vetítette megbetegedések. WHO Fact 
Sheet, 237. 2000. szeptember.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
tájékoztatása szerint, az élelmiszer-biz
tonság népegészségügyi jelentősége 
világszerte folyamatosan növekszik. Az 
élelmiszer közvetítette fertőzések és 
mérgezések számát nehéz megítélni, 
de az Egészségügyi Világszervezet adatai 
szerint egyedül 1998-ban 2,2 millió em
ber, köztük 1,8 millió gyermek hunyt 
el hasmenéses megbetegedés követ
keztében. Az iparilag fejlett országok
ban is a lakosság közel 30%-a betegszik 
meg évente szennyezett élelmiszer fo
gyasztása következtében. A fejlődő 
országokban még nagyobb jelentőségű 
az élelmiszer eredetű megbetegedések

H ÍR E K

Meghívó
a Gyermeknephrológiai Szekció tava
szi ülésére
Az ülés ideje: 2001. május 11.
Az ülés helye: SE I. Gyermekklinika 
tanterm e, 1083 Budapest, Bókay u. 54. 
Az ülés kezdete: 10 óra 
Tudományos program:
1. 10.00-10.30 Reusz Gy.: Újabb adatok a 
hypophosphataemiás rachitis pathoge- 
nesiséről
2. 10.30-10.40 Kis E., Verebély T., Vár- 
konyi I., Máttyus 1.: Multicystás dyspla- 
siás vese: kórlefolyás, az ellenoldali 
vese növekedésének összehasonlítása a 
solitaer és a normális vese növekedé
sével (SE I. Gyermekklinika)

problémája. A megbetegedések sok 
esetben sporadikusak és nem  kerülnek 
bejelentésre sem, de időnként kiter
jedt járványok is előfordulnak. 1994- 
ben az USA-ban például jégkrém  köz
vetítésével közel 224 ezer ember bete
gedett meg szalmonellosisban, Kínában 
pedig kagyló fogyasztása következté
ben 300 ezer megbetegedéssel járó hepa
titis A-járvány alakult ki.

A WHO jelenleg a szalmonellosist, 
a campylobacteriosist, az enterohaemor- 
rhagiás E. coli törzsek (például E. coli 
0157) által okozott fertőzéseket, a lis- 
teriosist és a kolerát tartja a legjelentő
sebb élelmiszer-fertőzéseknek. Jelentős 
élelmiszer-biztonsági problémát jelen
tenek még a természetben előforduló 
mérgező anyagok (penészgombák által 
termelt mycotoxinok, mérgező gombák, 
tengeri állatok és növények által ter
melt méreganyagok), a környezetben 
folyamatosan fennm aradó szerves 
szennyeződések (dioxinok, poliklóro- 
zott bifenilek) és az egészségre ártal
mas fémszennyeződések is.

Új élelmiszer-biztonsági kérdésként 
jelentkezik a Bovin Spongiform Ence- 
phalopathia (BSE) gyanított összefüggé
se a Creutzfeldt-Jacob-kór új variánsá
val (nv CJD), valamint a genetikailag 
m ódosított élelmiszerek kérdések is 
nagyon alapos m egfontolást igényel. 
A nagyüzemi állattartási, takarmányo

3. 10.40-10.50 Bárdi E.: Malignus be
tegségben szenvedő gyermekek ACE 
gén polymorfizmus vizsgálata (DE)
4.10.50-11.00 Bodrogi T.: Vizelési pa
naszok és speciális kórokozók által ki
váltott urethritis kapcsolata gyermek
korban (Gyermekkórház, Kiskunhalas)
5. 11.00-11.10 Papp F., Endreffy E„ 
Bereczki Cs., Sümegi V., Haszon I., 
Baji S., Bodrogi T„ Túri S.: ACE 1/D 
polymorfizmus prim er vesico-urete- 
ralis refluxban (SZTE Gyermekgyó
gyászati Klinika, Semmelweis Kórház, 
Kiskunhalas, Pándy K. Megyei Kórház, 
Gyula)
6. 11.10-11.20 Bereczki Cs., Friedman
A., Túri S., Haszon I., Papp F., Németh: 
ACE inhibitor captopril hatása az oxi
dativ stresszre juvenilis essentialis 
hypertoniában. (SZTE Gyermekgyó
gyászati Klinika, Dept. Pediatrics 
Univ., Wisconsin)

zási technikák is vezethetnek élelmi
szer-biztonsági szem pontból aggályos 
változásokhoz. A megváltozott techno
lógiával előállított csont- és húslisztek 
felhasználása a kérődző állatok tak ar
mányozásában hozzájárult a BSE terje
déséhez. A hozamfokozóként kis 
mennyiségben alkalmazott antibiotiku
m ok az antibiotikum-rezisztencia foko
zódásához vezethetnek. A növényvédő 
szerek, állatgyógyászati szerek, élelmi- 
szeradalék-anyagok csak szigorú enge
délyezési szabályok és megfelelő ellenőr
zés esetén biztonságosak.

Az élelmiszer-biztonsági kérdések 
előtérbe kerüléséhez hozzájárult az élel
miszer-előállítás és -kereskedelem világ
méretűvé válása, az életstílus változása, 
az utazás és turizmus növekedése, vala
m int a környezet szennyeződése és a ter
mészeti vagy egyéb katasztrófák előfor
dulása is. Az élelmiszer egyre hosszabb 
és bonyolultabb ú to n  ju t el az előállí
tó tó l a fogyasztóig, így több lehetőség 
van a szennyeződésre.

A WHO fentiek miatt az élelmiszer
biztonság fokozása érdekében komoly 
erőfeszítéseket készül tenni és ezt ja 
vasolja minden egyes tagállamnak is.

Az egészségügyi szektor szerepét és 
tevékenységét az élelmiszer-biztonság
gal összefüggő valam ennyi területen 
fokozni kell.

Szabó Mária dr.

7. 11.20-11.30 Merksz M., Kiss A., Pirot 
L., Nyirady P.: Hasi fájdalmak kapcsán 
diagnosztizált urológiai kórképek gyer
mekekben (Heim Pál Gyermekkórház, 
Budapest)
8. 11.30-11.40 Haszon  /., Bereczki Cs., 
Megyeri P., Papp F., Sallay Á., Túri S.: 
A procalcitonin diagnosztikus értéke 
krónikus veseelégtelenségben (SZTE 
Gyermekgyógyászati Klinika)
9. 11.40-11.50 Losonczi K', Szabó L.1, 
Mikos B.2, Süveges L.2: CAVH-kezelés 
az akut gyermekgyógyászati ellátásban 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei K ór
ház, Gyermek Eü. Központ, N ephro- 
logia', Intenzív osztály2, Miskolc)
10. 11.50-12.00 Szabó L.', Lombay B.2, 
Csizy I.3, Réti Gy., Kis Á.\ Losonczi 
K.1, Nyári E.2, Borbás É.2: Makroszkó
pos hematuria ritka oka két eset k ap 
csán (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház, Gyermek Eü. Központ, Neph-
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rologia1, Radiológia , Sebészet1, Miskolc, 
DEOEC, Gyermekklinika, Gyermek- 
sebészet, Debrecen)
12.00-12.30 Diszkusszió
12.30-13.00 Ebédszünet -  Büfé
11. 13.00-13.10 Várkonyi /., Máttyus /., 
Kis É.: Lobaris nephronia-esetbem u- 
tatás (SE I. Gyermekklinika)
12. 13.10-13.20 Meichelbeck K., Gom
bos É., Pirót, Keszléri: Üjszülöttkori 
sacralis lipom ák késői nephrológiai 
szövődm ényei (Heim Pál Gyermek- 
kórház, Budapest)
13.13.20-13.30 Fekete A., VeérÁ., Ko
csis I., Vannay Á., Héninger E., Szabó
A.: Nemi különbségek a vese ischae- 
miás-reperfúziós károsodásában: a 
Na/K ATP-áz és a HSP72 szerepe 
(SE I. Gyermekklinika, MTA Kutató
laboratórium )
14. 13.30-13.40 MáthéZ., Hemangshu 
P., Gál Z., Alföldy F., Perner F.: Vese- 
transzplantált betegek vérnyomásának 
és vesefunkciójának változása siroli- 
musra történt átállítás után (SE Transz
plantációs Klinika)
15. 13.40-13.50 Nemesi 1., Herpay M., 
dr. Visy M.: Az újszülöttkori haemo- 
lyticus uraem iás szindróm a és követ
kezményei. (SE ÁOK II. Gyermekkli
nika, Fodor József Országos Köz
egészségügyi Központ)
16. 13.50-14.00 Vannay Á., Fekete A., 
Héninger E., Müller V., Szabó A.: A 
histamin szerepe a vese ischaemiás- 
reperfúziós károsodásában (SE I. Gyer
mekklinika, MTA Kutatólaboratórium)
17. 14.00-14.10 Poczok M., Kiss K, 
TombáczA., Verebély T.: Egy tünetmen
tes pyelectásia diagnózisa és megoldása 
(Gyermekkórház, Eger, SE I. Gyer
m ekklinika)
18. 14.10-14.20 Vásárhelyi B.: A  renin- 
angiotenzin rendszer genetikai poly- 
morfizmusának jellegzetességei újszü
löttkori veseelégtelenségben (SE I. Gyer

mekklinika, MTA Kutatólaboratórium)
19. 14.20-14.30 Kocsis J.: A vörösvér- 
sejt C a++ ATP-áz vizsgálata hypercal- 
ciuriában szenvedő gyermekekben 
(SE I. Gyermekklinika, MTA Kutató
laboratórium )
14.30-15.00 Diszkusszió

Az Országos Reumatológiai és Fiziote- 
rápiás Intézet (ORFI) és a Budai Irgal- 
m asrend i Kórház (BIK) 2001. május 
14-én, 14.30 órai kezdettel tudományos 
ülést ta r t az ORFI Lukács Klubban, 
m elynek programja:
Dr. Bély Miklós: klinikopathologia.

A Szent János K órház Tudományos 
B izottsága 2001. m ájus 31-én, csütör
tökön 14 órai kezdettel tudományos 
előadást rendez.
Témája:
„A polytraum atizáltak ellátása” 
Előadó: Dr. Detre Zoltán  
Helye: A kórház Auditórium a,
1125 Budapest, D iósárok 1. 
Üléselnök: Prof. Dr. Lipcsey Attila

Orvosi rendelő kialakítására alkal
mas 38 m 2 alapterületű, két szoba össz
kom fortos földszinti ingatlan VIII. ke
rületben eladó. Érd.: 06-30-9661-867, 
06-20-9277-808

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán haté
kony kezelésére ITCH STOPPER1'1 
ORKI által m inősített speciális ameri
kai therm otherápiás készülékek kap
hatók. „A hatékonyság 91,4%” egy 
klinikai teszt eredménye. Keressék a 
patikákban. A patikák a legnagyobb 
gyógyszer-nagykereskedőktől rendel
hetik  meg. Kérjük ajánlják betegeik-

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Fővárosi Ö nkorm ányzat Visegrádi 
Rehabilitációs Szakkórház főigazgató
ja (2026 Visegrád, Gizella-telep) felvé
telt hirdet belgyógyászati és mozgás- 
szervi rehabilitációs osztályaira szak
orvosok részére.
Feltétel: fenti szakirányokhoz kap
csolódó szakvizsgák egyike, vagy an
nak megszerzése folyamatban van.
Az állásokhoz nyújtott kedvezmények: 
folyamatos szakmai képzés, szükség

esetén szolgálati lakás, szakkórházi 
mikrobusz-járat Budapestről munkába 
járáshoz (útidő: 1 óra), bérezés meg
egyezés szerint.
Jelentkezni lehet szakm ai önéletrajz
zal és a végzettségeket igazoló okmá
nyokkal a fenti címen, dr. Radnai Zol
tán főigazgatónál.
Előzetes érdeklődés fogadása:
Tel.: 26-397-012, Fax: 26-398-072 
E-mail: virehab@mail.matav.hu

nek! BIOPTRON lám pák javítása, bér
beadása! Sax Kft., Tel: 409-3643, 
E-mail: saxkft@gepaard.net

Meghívó
a Magyarországi Bálint Mihály Pszi
choszomatikus Társaság Pécsett, 
2001. május 12-én, szombaton de. 10 
órai kezdettel tartja, fennállásának 
10. évfordulója alkalmából, a XIV. 
Magyarországi Bálint Konferenciát.
A  konferencia helyszíne: PTE ÁOK 
Elméleti Tömb III. sz. előadóterem. 
Pécs, Szigeti út 12.
Részvételi díj: aktív dolgozóknak 
2000.- Ft/fő, nyugdíjasoknak 1000.- Ft/fő, 
védőnőknek és eü. szakdolgozóknak 
500.- Ft/fő, egyetemi hallgatóknak 
200.- Ft/fő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Program:
9.00-10.00 Regisztráció 
10.00 Megnyitó

Centenáriumi Bálint Érem átadása
10.30-12.00 Plenáris ülés 
Üléselnök: Dr. Harrach Andor 

Prof. Dr. Nagy Lajos
Előadások:
Dr. Harrach A ndor  (Németország): 
Pszichoterápiás tartás az orvosi gya
korlatban
Dr. Schnell Endre: Bálint a XXI. szá
zadban
Dr. Bobay Kornélia: A  Bálint-módszer, 
m in t a szakmai és egyszeri elidegene
dés ellenszere napjainkban 
Beszámoló a junior Bálint csoportokról 
Vita
12.10-13.40 Bálint-nagycsoport 
13.40-14.40 Ebédszünet, jelentkezés 
Bálint kiscsoportokba 
14.45-16.15 Bálint kiscsoportok
16.20-16.50 Kerekasztal, a konferen
cia zárása

A nógrádgárdonyi Megyei Tüdő
gyógyintézet igazgatója (Nógrádgár- 
dony, Kórház út 1.) pályázatot hirdet 
2 fő  tüdőgyógyász szakorvosi vagy bel
gyógyász szakorvosi, vagy általános or
vosi állás, valamint 1 fő  tüdőgondozó ve
zető  főorvosi állás betöltésére, azonnali 
belépéssel. A tüdőgondozó vezető főor
vosi állásához tüdőgyógyász szakvizsga 
és legalább 5 év gyakorlat szükséges.
A pályázathoz csatolandó: szakmai ön
életrajz, végzettséget igazoló okiratok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi er
kölcsi bizonyítvány.
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Lakás megbeszélés szerint. Bér az ér
vényes Kjt. szerint.
Jelentkezni lehet: dr. Póczi Magdolna 
igazgatónál
Levélcím: 2661 Balassagyarmat, Pf. 23. 
Telefon: 35/371-511 
Fax: 35/371-527
E-mail: ngpulmo@matavnet.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kór
háza főigazgatója (8800 Nagykanizsa, 
Szekeres József út 2-8.) pályázatot 
hirdet az intézmény Szemészeti Osztá
lyára orvosi állásra.
Az állásra szakorvos vagy szakor
vos-jelölt pályázatát várjuk.
Pályázati feltétel: általános orvosi dip
loma, szakorvos esetén szakirányú 
szakképesítés.
Pályázathoz csatolandó: pályázati ké
relem, szakmai önéletrajz, orvosi d ip
loma, szakorvos esetén szakorvosi 
képesítés másolata, MOK-tagság iga
zolása, OONY-ba vételről igazolvány 
másolata, működési nyilvántartásba 
vételről igazolás és 3 hónapnál nem ré
gebbi erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés Kjt. szerint.

Pályázati határidő: a megjelenéstől 
számított 30 napon belül.
Pályázatok elbírálása után az állás 
azonnal betölthető.
Pályázatokat a Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Kórháza címére, dr. Szabó 
Csaba főigazgató részére kell benyúj
tani. Érdeklődni: a 93-502-090-es tele
fonszámon lehet.

B.-A.-Z. Megyei Ö nkorm ányzat II. 
Rákóczi Ferenc Kórház (3800 Szikszó, 
Kassai út 45-49. sz.) igazgató főorvo
sa pályázatot hirdet orvosi állásokra az 
alábbi osztályokra:
-  Belgyógyászat: 2 fő,
-  Szülészet-nőgyógyászat: 2 fő.
Az állások azonnal betölthetők. 
Bérezés: valamennyi esetben megegye
zés szerint.
Miskolcról naponkénti munkába járás 
kórházi mikrobusszal munkanapokon 
megoldott.
Két orvosi álláshoz szolgálati lakást is 
biztosítani tudunk.
Érdeklődni: dr. Tóth Imre kórházigaz
gató főorvostól lehet, a 46/396-122-es 
telefonszámon vagy személyesen.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., 5601 
Békéscsaba, Pf. 49) főigazgató főorvo
sa pályázatot hirdet a Traumatológiai 
osztályra osztályvezető főorvosi állás 
betöltésére.

Pályázati feltételek: orvosi diploma, 
traumatológiai szakvizsga, tudományos 
m inősítés előnyt jelent, idegennyelv
ism erete és nyelvvizsga, m inimum 10 
éves szakgyakorlat, vezetői jártasság, 
pályázati kérelem, erkölcsi bizonyít
vány (3 hónapnál nem  régebbi), tudo
mányos m unkák jegyzéke, eddigi tu 
dom ányos és szakm ai m unkájának 
részletes ismertetése, Országos Nyil
vántartás igazolása, MOK-tagság iga
zolása, jövőbeli elképzelése az osztály 
működésével kapcsolatban, hozzájá
rulás ahhoz, hogy a pályázatot elbírá
lók az anyagot megismerhessék. 
Bérezés Kjt. szerint. Családosoknak 
lakás is szóba jöhet. Egyedülállóknak 
garzonlakást biztosítunk.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat a kórház (5601 Békés
csaba, Pf. 49.) dr. Nagy Balázs főigaz
gató főorvos címére kell benyújtani.

OH-QUIZ

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

Indoklások:
CIX/1. D. A krónikus pancreatitisre nem jellemző a Curvoi- 

sier-tünet (fájdalmatlanul kialakuló icterus, tapint
ható epehólyag), ez a pancreasfej-carcinoma jele.

CIX/2. D. A gyomorrák incidenciája csökkent az utolsó öt év
tizedben.

CIX/3. D. A hepatitis Delta-vírus (HDV) nem okozója a non- 
A, non-B hepatitisnek. A HDV inkomplett RNS-ví- 
rus, infektivitásához igényli a HBV felszíni antigén
jét (HBsAg), ez képezi a vírus burokproteinjét. A 
HDV-fertőzés történhet egyidejűleg a HBV-infek- 
cióval (koinfekció), akut hepatitis képében, vagy 
már meglévő HBV-hordozó állapotra történik a fe- 
lülfertőződés (szuperinfekció), ez gyorsan cirrho- 
sisba progrediáló krónikus hepatitist eredményez. 
A parenteralisan akvirálható non-A, non-B hepati
tis okozója a hepatitis C-vírus (HCV), az enteralis 
non-A, non-B hepatitis etiológiai tényezője pedig a 
hepatitis E-vírus (HÉV).

CIX/4. B. Az autoimmun hepatitis egyik jellemző vonása, hogy 
gyakran jár cirrhosissal, ami már fiatalkorban ma
nifesztálódik.

CIX/5. E. A felsoroltak mindegyike érvényes primer scleroti- 
záló cholangitisre.

CIX/6. E. A hepatocellularis carcinoma etiológiai tényezői kö
zött elvileg bármilyen eredetű cirrhosis szerepelhet, 
azonban nem jellemző, hogy az autoimmun hepati
tis talaján alakulna ki a májrák.

CIX/7. E. Epekövesség nem jellemző manifesztáció haemo- 
chromatosisban.

CIX/8. E. A primer biliaris cirrhosis kezelésére számos im- 
munszuppresszív gyógyszert alkalmaztak már, be
leértve az imurant, a cyclosporint és a methotre- 
xat-ot, azonban a legjobban az ursodeoxycholsav 
vált be.

CIX/9. D. Az autoimmun hepatitis kezelésére a vincristint nem 
használják.

CIX/10. A. A fájdalmatlan ulcerált, teleangiectasiával kísért 
bőrdaganat leginkább basalioma (basalsejtes car
cinoma).
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CX. sorozat

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

CX/1. Melyik bőrdaganatot nem a humán papillomavirus 
okozza?
A. penis bowenoid papulosisa
B. condyloma acuminatum
C. molluscum contagiosum
D. verucca plantaris
E. verucca plana

CX/2. Pyoderma gangraenosum melyik állapottal társul, KI
VÉVE?
A. gyulladásos bélbetegség
B. primer biliaris cirrhosis
C. trauma
D. antibiotikus kezelésre refrakter
E. vasculitis

CX/3. Egy 20 éves nőbetegnek néhány napos láz és conjunc
tivitis után a csuklók, térdízületek duzzanata és az ar
con, majd a törzsre is terjedően diszkrét rózsaszín ma- 
culák jelentkeztek. Mi lehet a diagnózis?
A. toxikus sokk-szindróma
B. porphyria cutanea tarda
C. Reiter-szindróma
D. rubeola
E. gonococcus-bacteriaemia

CX/4. Melanoma fokozott kockázatát jelenti, KIVÉVE:
A. nagy kongenitális melanocytás nevus
B. multiplex dysplasiás nevusok
C. melanoma a családi anamnézisben
D. ún. IV. típusú, súlyosan pigmentált bőr

CX/5. Tizenhét éves lánynak 2 cm átmérőjű, gyűrű alakú, ró
zsaszín bőrelváltozásai lettek combjain, majd két héten 
belül kisebb, ovális rózsaszínű elváltozások a testhajla
tokban és a törzsön is jelentkeztek, szájnyálkahártya- 
laesio és adenopathia nélkül. A valószínű diagnózis?
A. tinea versicolor
B. psoriasis
C. lichen planus
D. pityriasis rosacea

CX/6. Stomatitis aphthosára érvényes állítások, KIVÉVE:
A. 10-14 napon belül gyógyul
B. gyakran észlelhető Behcet-szindrómában
C. rendszerint coxsackievirus tenyészthető ki a laesiók- 

ból
D. Crohn-betegséggel társulhat
E. a népesség 20%-ában előfordulhat

CX/7. Melyik kórkép okoz generalizált exfoliatív dermatitist?
A. erythema multiforme
B. pemphigus vulgaris
C. mycosis fungoides
D. angiokeratoma corporis diffusum

CX/8. HIV-infekcióban melyik elváltozás előfordulása nem 
jellemző?
A. morbilliform exanthema
B. oralis hairy leukoplakia
C. dermatitis herpetiformis
D. bacillaris (vagy epitheloid) angiomatosis
E. súlyos seborrhoeás dermatitis

CX/9. Herpes zosterre érvényes, KIVÉVE:
A. varicellavírus okozza
B. csoportosan elhelyezkedő ulcerált és heggel gyó

gyuló elváltozásokat eredményez
C. legalább az esetek 20%-ában kiújul
D. nem fertőző azokra az egyénekre nézve, akik koráb

ban átestek bárányhimlőn
E. malignus lymphomával szoros a kapcsolata

CX/10. Psoriasisra jellemző, KIVÉVE:
A. a népesség kb. 2%-át érinti
B. a laesiók ritkán fordulnak elő a hajas fejbőrön, de ha 

igen, úgy hajhullást okoznak
C. a feszítő felszíneken piros papulák vagy plakkok
D. a körmökön onycholysis
E. kísérő arthritis fordulhat elő

A megfejtések beküldés határideje: 2001. május 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, Pf.: 857 1463)
A helyes választ beküldők között egy jutalom könyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (ném i indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét a következő 
havi m ásodik szám unkban közöljük.
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EuroCare Magyarország
E g é s z s é g ü g y i  S z o l g á l t a t ó  Rt .

EN ISO 9001 / EN 46001 
Zertifikate Nr. 20 105 0930

/ i z  elsőknek sosem jut kikövezett út

Mi mégis elsőként hoztunk létre magánegészségügyi hálózatot - az EuroCare Nephrologiai Hálózatát, 

elsőként vezettünk be számos szakmai újítást, amely a betegek magas szintű ellátását szolgálja és most 

abban is elsők vagyunk, hogy a hazai dialízisszolgáltatók között elsőként szereztük meg az ISO 9001 

minőségbiztosítási tanúsítványt.
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T A N Ú S Í T V Á N Y
A  T Ü V  C E R T  ta n ú s í tó  H elye a  

T Ü V  Ö s te r r e ic h
a TÜV CERT eljárás alapján ezennel igazolja, hogy a

EuroCare Magyarország Egészségügyi 
Szolgáltató Rt.

H-1023 B udapest
a

hum án e gészségügy i e llátás - nefroiógiaí szo lgálta tás

érvényességi területen minőségbiztosítási rendszert 
vezetett be é s  alkalmaz.

Egy audit során, melynek jelentés száma: 201050930 BZ 
bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel az

EN ISO  9001: 1994, EN 46001: 1996
szabvány követelményeinek 

Ez a tanúsítvány a aiaptanúsítvánnyal együtt érvényes 
2003 novemberé-ig.

A tanúsítvány jegyzékszáma. 20 105 0930 / 01
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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 
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Útm utató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.

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

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), 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 mon
datban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi 
bevezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.

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

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.

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

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

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

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

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön 
lapon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetle
ges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepel
jen.

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
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Az adrenomedullinról: élettani és kóros állapotokban

Ruzicska Éva dr., Tóth Miklós dr.1, Tulassay Zsolt dr. és Somogyi Anikó dr.
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)
I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: de Chátel Rudolf d r.)1

Az adrenomedullin 52 aminosavból álló peptidmolekula, 
melyet eredetileg emberi phaeochromocytomából izolál
tak. Lokálisan autokrin és/vagy parakrin vasoaktiv hormon
ként értágító, vérnyomáscsökkentő hatású. Az adrenome
dullin endokrin feladatokat lát el különböző szövetekben, 
főként az elektrolit- és a folyadék-homeosztázis fenntar
tásában. Feltételezik, hogy e peptid a kóros folyamatok 
során felszabaduló vasoconstrictor molekulák hatását 
kompenzálja. Egészséges emberekben plazmakoncent
rációja alacsony, hypertoniában, congestiv szívelégte
lenségben, krónikus vesebetegségben szintje a betegség 
súlyosságának megfelelően emelkedik. Cukorbetegségben 
az adrenomedullin pontos szerepére vonatkozó ismere
teink hiányosak. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy 
diabeteses angiopathiákban az adrenomedullin plazma
koncentrációja emelkedett, mely arra utalhat, hogy az 
adrenomedullin-szint és a késői diabeteses érszövődmé
nyek között lehet kapcsolat. Nem tisztázott, hogy szö
vődményes cukorbetegségben a meg növekedett adreno- 
medullin-termelés a vasoconstrictor tényezőket kompenzá
ló mechanizmus része-e, vagy a szövődményeket elősegítő 
tényező. Mindezek alapján az éreredetű adrenomedullin- 
termelés befolyásolása új terápiás lehetőségként kínál
kozhat a cukorbetegség késői érszövődményeinek keze
lésében.

Kulcsszavak: adrenomedullin, diabetes mellitus, endothelialis 
diszfunkció, vasoactiv peptidek, atherosclerosis

A diabetes m ellitusban szenvedő betegek életminőségét, 
életkilátásait főképp a késői szövődmények határozzák 
meg. A késői szövődmények patomechanizmusának vizs
gálata a kutatások előterébe került.

Rövidítések: AM = adrenomedullin; ACE = angiotenzinkonvertáló enzim; 
ÁGII = angiotenzin II; cGMP = ciklikus guanozin-monofoszfát; CGRP = 
caldtonin-gén-related-peptid; CRH = cortikotropin releasing hormon; 
CRLR = calcitonin-receptor-like receptor; EDRF = endothelium derived 
releasing factor; ET-1 = endothelin 1; IL = interleukin; LDL = low density 
lipoprotein; LPS = lipopoliszacharid; mRNS = messenger ribonukleinsav, 
NF = nukleáris faktor; NO = nitrogén-monoxid; PAI = plazminogén- 
aktivátor-inhibitor; PAMP = proadrenomedullin; PGI = prosztaglandin; 
RAMP = receptoraktivációt modifikáló protein; RT-PCR = reverse trans
cription polymerise chain reaction; TNF = tumornekrózis faktor; VIP = 
vasoactiv intestinalis peptid

Adrenomedullin under physiological and pathologi
cal conditions. Adrenomedullin (AM) is a novel 
52-aminoacid-peptide hormone, originally isolated from 
human phaeocromocytoma. Adrenomedullin acts as a 
local autocrine and/or paracrine vasoactive hormone 
and has vasodilator and blood lowering properties, but 
its exact role is still uncertain. Adrenomedullin is consid
ered to  play an important endocrine role in various tis
sues maintaining the electrolyte and fluid homeostasis. 
Its normal plasma concentration is low. In hypertension, 
chronic renal failure and congestive heart failure its 
plasma concentration increases parallel to  the serious
ness of the disease. It is assumed that this peptide may 
be im portant under pathologic conditions compensat
ing the effects of the vasoconstrictor molecules. Till now, 
investigations have proved tha t in diabetic angiopathies 
the levels and the production of vasoconstrictor factors 
and adrenomedullin were increased, while, those of 
other relaxing substances including nitrogenoxid were 
decreased. It is still uncertain whether increased release 
of adrenomedullin in diabetes is a compensatory mecha
nism or a coincidental event. Although, the  precise role 
of adrenomedullin in the pathogenesis of diabetic com
plications is still to be elucidated, the elevated concent
ration of adrenomedullin in diabetes -  which influences 
the vascular functions -  let us speculate tha t there might 
be a certain interaction between adrenomedullin induc
tion and vascular functions in diabetes. Thus, the induc
tion of vascular adrenomedullin could be a new target of 
a therapeutic approach to  the diabetic complications.

Key words: adrenomedullin, diabetes mellitus, endothel dys
function, vasoactive peptides, atherosclerosis

A késői szövődmények alapja a diabetesben fokozottan 
kialakuló atherosclerosis. Az erek kiterjedt érelmeszese
dése egyaránt érinti a kis- és nagyartériákat.

A progresszív atherosclerosis kialakulásához hozzájárul
hat a cukorbetegségben bizonyított endothelialis disz
funkció is (43,44). Megváltozik az endothelium  által te r
melt faktorok bioszintézise és szekréciója, fokozódik az 
erek permeabilitása és ezáltal csökken a barrier-funkció 
és az endothelium antithrom boticus aktivitása. A 
throm bocytaadhézió és -aggregáció felerősödik. A plaz
ma megnövekedett Ca2+ és csökkent Mg +-szintje az első 
lépése lehet a felgyorsult thrombocytaaggregációnak. A 
szérum  angiotenzinkonvertáló-enzim (ACE)-koncentrá- 
ciója emelkedik, ennek következtében növekszik az angio
tenzin II (AGII)-szint. Ez az emelkedés stimulálja a sima
izomsejtek hipertrófiáját, proteinszintézisét, elősegítve
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az extracelluláris m átrix proliferációját és a szív bal kam 
ra  falának megvastagodását. Inzulinrezisztenciával járó 
állapotokban az endothelsejtek lipoproteinlipáz aktivitá
sa csökken és ennek következtében emelkedik a szérum 
szabad  zsírsav-, triglicerid- és oxidált LDL-szintje (4, 5). 
A hypercholesterinaemia és a hypertriglyceridaemia csök
k en ti az endothelium-függő érfalrelaxációt. Az en- 
dothelialis diszfunkció kialakulásához diabetesben hozzá
járu lhat a proteinek és lipidek nem enzimatikus glikációja és 
oxidációja, a von W illebrand faktor term elődésének nö
vekedése, a prosztaglandin 12 (PGI2) vasodilatator csökke
nése és a plazminogénaktivátor-inhibitor 1 (PAI1) szintjé
nek növekedése is, melyet a hyperinsulinaem ia serkent 
és m elyek a vér homeosztázisát az alvadás irányába tolják 
el (42). A hyperglykaemia az endothelsejt m átrixproduk
c ió ját megváltoztatja, amely közrem űködhet az érfal el- 
vékonyodásában. Diabetesben m egváltozik a kollagén 
IV és a fibronektin termelése is, és a kollagénszinté
zisben  résztvevő enzimek aktivitása is nő. A hypergly
kaem ia  késlelteti a sejtosztódást és a kóros oxidációs, va
lam in t glikációs folyamatok elősegítik az endothelsejtek 
gyorsabb pusztulását.

E folyamatok együttesen az érfal szerkezetének átala
ku lásá t eredményezik, vasculopathiához és a késői szö
vődm ények kialakulásához vezethetnek diabetesben.

Az endothelium által termelt faktorok közé tartozik 
egy vasoactiv peptid, az adrenomedullin is, mely autokrin, 
parak rin  és endokrin m echanizmusokon keresztül részt 
vesz az elektrolit- és vízháztartás szabályozásában és a 
sejtproliferáció, -migráció, -differenciáció irányításában.

Az adrenomedullin felfedezése
Az adrenomedullint (AM) elsőként 1993-ban Kitamura és mtsai 
emberi pheochromocytoma-sejtekből izolálták a thrombocyta- 
cAMP-aktivitás emelkedését vizsgálva. Megfigyelték, hogy hi- 
potensiv pepiidként viselkedik, melynek potenciális vasodilatator 
hatása is van (24). Az endothelialis sejtekben az NO-szintézisen 
keresztül hat, míg az érpálya simaizomsejtjein közvetlenül fejti 
ki hatását. Az AM 52 aminosavból áll, tartalmaz egy intramole- 
kuláris diszulfid cisztein-cisztein aminosavhidat és egy C ter
minális aminocsoportot. Mivel nemcsak a tumormasszában ta
lálták megnövekedett koncentrációban, hanem a normális 
mellékvesevelőben is, ezért adrenomedullinnak nevezték el. A 
peptid C terminális részében 27%-os hasonlóságot mutat a calcito- 
nin-gén-related-peptidhez (CGRP) és valószínűleg a CGRP gén
családhoz tartozik (24). A CGRP-nek erős érlazító hatása van, 
de nem az érpályában termelődik, hanem az erek körül találha
tó idegekből szabadul fel, illetve a vérből is kimutatható. A 
vasodilatation kívül az AM-nek diureticus és natriureticus hatása 
is van, amelyet a glomerulációs filtrációs ráta emelkedése és a 
distalis tubularis nátrium-visszaszívódás szabályoz.

Szerkezet és molekuláris biológia
Ishimitsu és mtsai fedezték fel, hogy az AM gén a 11-es kromo
szóma single locusán található (16). A génszakaszon 4 exon és 3 
intron van. Az AM-fehérje a 4-es exonon kódolt. Az AM gén 5’ 
régiója TATA, CATT és GC boxokat tartalmaz, kötőhelyeket a 
protein 2 (AP2) számára és egy cAMP által reguláit helyet. Ezért 
feltételezik, hogy a génexpresszió szabályozásában a pro- 
teinkináz C és a cAMP által szabályozott visszacsatoló mecha
nizmus játszik szerepet. A transzkripció regulációjában a 
NF-IL-6 (nukleáris faktor), az AP2 és a TATA box vesz részt. Ez 
megmagyarázza az AM génexpressziójának növekedését fertő
zésekben és szövetsérülésekben. Kitamura és mtsai a humán

phaeochromocytomasejt génszakaszait feltérképezték és meg
határozták az AM előfehérjéjének (prekurzorának) génjét is 
(23). Az adrenomedullin előfehérjéje (preproadrenomedullin) 
185 aminosavból áll és magában foglalja az AM-t meghatározó 
génszakaszt is. A preproadrenomedullin gén egy másik 
vasoactiv, 20 aminosavból álló reziduális pepiidet is tartalmaz, 
a proadrenomedullin N-terminal 20 pepiidet (PAMP). E peptid 
indirekt fejti ki vasodilatator aktivitását -  praesynapticusan 
átolja a simaizomsejteket beidegző adrenerg idegvégződése- 
et és gátolja a katecholamin-felszabadulást a mellékvesevelő

ben (38, 52).

Eloszlás
Az AM lehetséges szöveti és vérpályán belüli eloszlását radio- 
immunoassey-vel és immunhisztokémiai módszerekkel vizs
gálták, illetve szöveti AM-mRNS-t mutattak ki reverz transz
kripciós PCR-rel (38). Megfigyelték, hogy az immunoreaktív 
AM több emberi szövetben is kimutatható -  beleértve a mellék
vesevelőt, a szívet, az aortát, a vesét, az agyat, a tüdőt, az emész
tőrendszert, a lépet és a pajzsmirigyet (14). Legmagasabb kon
centrációban a mellékvesevelőben található, utána következik 
a szívpitvar, de itt csak a mellékvesevelőben található koncent
ráció 3-4%-a mutatható ki. Az emberi agyban legmagasabb 
koncentrációját a hypophysisben éri el (40). Hasonló eloszlást 
mutattak ki állatkísérletes modellekben is. AM-mRNS-t tudtak 
kimutatni különböző emberi szövetekben, beleértve a mellékve
sevelőt, a kamrákat, a tüdőt és a veséket. A sejtek közül a tüdő
ben, a pancreasban, a myocardialis és az érfali endothelsej- 
tekben, a vascularis simaizomsejtekben, a renalis glomerularis 
és tubularis sejtekben, a juxtaglomerulans sejtekben mutattak 
ki AM-mRNS-t (23).

Az adrenomedullin inaktiválódása, lebomlása és kiürülése 
valószínűleg a tüdőn keresztül történik. Az AM végtermékei a 
vérpályából transsudatióval kerülnek a légtereket bélelő folya
dékba (tracheobronchialis szekrétum), majd a mucustransz- 
porttal a légutakon át távoznak. A plazma AM-koncentrációja 
alacsonyabb az aortában az artéria pulmonalisban mérthez ké
pest (36). A bal pitvarba történő AM-injekció disznóban a 
szisztémás és pulmonalis artériás középnyomás csökkenésé
hez vezetett, míg a jobb pitvarba adott AM-injekció csak a 
pulmonalis artériás középnyomást csökkentette. Ez azt sugallja, 
hogy az AM egy része a pulmonalis keringésben first pass me
chanizmussal csökken (39).

Plazma és szöveti AM-eloszlások 
egészséges, illetve kóros állapotokban
Egészséges körülmények között a plazma AM-szint alacsony (2,93 
± 0,32 pmol/1 = átlag ± S. E.) (32). A plazma AM féléletidő kb. 22 
perc, a metabolikus clearance hányados 27,4 mg/kg/min. Kóros ál
lapotokban, mint például primer hyperaldosteronismusban és 
hypertoniában a betegség súlyosságával arányosan nő az AM-szint 
a plazmában (15, 22, 34). Vesekárosodásban az AM-szint 
2-3-szorosa a normális értéknek. Amikor egészséges, hypertoniás 
és vesebeteg egyének adatait összevetették, szignifikáns korreláció 
volt kimutatható a plazma AM-, noradrenalin-, pitvari natriure
ticus peptid-, cAMP- és kreatinin-szintje között. E változások nem 
függtek az életkortól (38). Congestiv szívelégtelenségben a betegség 
súlyosbodásával együtt emelkedett az AM-értékek, amelyek a keze
lés hatására csökkentek. Akut myocardialis infarctusban az AM- 
értékek 48-72 óra múlva megemelkedtek és 3 hétig a normális ér
téknél magasabb szinten maradtak.

Patkányban az artéria cerebri media lekötése cerebralis ischae- 
miát okoz. Az AM az mRNS-expresszió szignifikáns emelkedé
séhez vezet: 17,4-szeres emelkedés a normális értékekhez ké
pest 3 órával a lekötés után (p < 0,05), 21,7-szeres emelkedés a 
normális értékekhez képest 6 órával a lekötés után (p < 0,05) és 
9,6-szoros növekedés a lekötés utáni 15. napig (p < 0,05) (viszo
nyított denzitometriás értékek) (51).

Kimutatták, hogy feltételezett szerepe lehet a tüdő cardnoge- 
nezisében és a respiratoricus homeosztázis fenntartásában. Az AM 
bronchodüatator hatású, amely gátolja az acetilkolin és a hisztamin
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által indukált bronchoconstrictiót (19). Puknonalis hypertensióban 
szintén magasabb plazmakoncentrációt mértek (28).

Összefoglalásként elmondható, hogy egészséges embe
rekben az AM plazmakoncentrációja alacsony (2-4 pmol/1), 
hypertoniában, congestiv szívelégtelenségben, krónikus ve
seelégtelenségben, szeptikus sokkban és egyes műtétek után 
a betegség súlyosságának megfelelően emelkedik szintje (53).

Szintézis
Az érendothel szintetizál és szekretál AM-t (45). Ennek a szekré- 
tumnak a mennyisége kevesebb, mint az endothelin 1-é. Az AM- 
mRNS expressziója az érfali endothelsejtekben 20-40-szeres a 
mellékveséhez viszonyítva. Az erek simaizomsejtjei szintén ter
melnek adrenomedullint. Vizsgálták in vitro, hogy mely anyagok 
serkentik és mely anyagok gátolják az AM termelését (38,47). IL-1, 
TNF, lipopoliszacharid (LPS), adrenokortikoszteroidok (legin
kább a kortizol és kevéssé az aldoszteron, nemi hormonok igen kis 
hatással) és a retinolsav serkentették a termelést a simaizom
sejtekben. Különlegesen erős hatása volt az IL-ß-nak és a 
TNF-a-nak, amelyek mintegy 6-szoros emelkedést idéztek elő 14 
órás inkubáció alatt (38). Gyengébb hatásúak voltak: fibroblast 
növekedési faktor, endothelialis növekedési faktor, thrombo- 
cyta-derived növekedési faktor, angiotenzin II, endothelin 1, 
bradykinin, substance P és a tiroxin. Az AM-termelést igen erősen 
gátolták: forsokolin (adenilát-cikláz-aktivátor), kb. 30%-kal a 
trombin és gyengébben gátolta az interferon, VIP (38). Más vizs
gálatok bizonyították az IL-1 csoport AM-termelést befolyásoló 
hatásának fontosságát -  az IL-1 kis koncentrációban 3-6 óra inku
bációs idő alatt az AM-mRNS-t maximumára emeli (46).

Ezek az in vitro adatok, azt sugallják, hogy az endothelium AM- 
termelése komplex reguláció által több szinten szabályozott. Olyan 
kóros állapotokban, mint a keringési sokk, az atheromatosus érbe
tegség vagy a szisztémás fertőzés a keringő AM-szintje emelkedhet.

Receptorok
Ismert az AM azon hatása, hogy megemeli a cAMP szintjét az 
érfal simaizomsejtjeiben (17). Ez a hatás propranolol vagy indo- 
methacin jelenlétében nem változott, feltételezve, hogy az ad- 
renoreceptortól és ciklooxigenáztól független mechanizmus (6). 
Az AM számára specifikus kötőhelyeket mutattak ki az en- 
dothelsejtek felszínén, melyek CGRP-vel nem voltak gátolható- 
ak (37). Más helyeken azonban, például a szívben, a cAMP-ter- 
melés gátolható volt CGRP-vel. További vizsgálatok különböző 
molekulatömegű kötőhelyeket találtak a különböző szervek
ben, melyből azt a következtetést vonták le, hogy az AM-recep- 
tor kötőhelyei szerv- és szövet szerint specializálódtak (38).

A patkánytüdőből izolált és molekuláris biológiai módszerekkel 
meghatározott AM-receptomak 45196 Da tömegű, 7 a-helikális 
transzmembrán doménje van, amely általános a G-fehérjéhez kö
tött receptorcsaládban (20). Nemrégiben felfedeztek egy kalcito- 
nin-receptorhoz hasonló receptort (CRLR), amely CGRP és AM- 
receptorként funkcionál és egy receptoraktivációt-modifikáló pro
tein (RAMPl-2)-fuggő (31). Az újonnan felfedezett RAMP-fehérje 
148 aminosavból áll, egyedülálló transzmembrán dómén szerkezet
tel bír és 3 altípusa van - RAMP1,2 és 3. A CRLR egy 7 transzmem
brán doménból álló receptor, melyhez a RAMP-fehéijék egyike kö
tődhet. A RAMP-fehérjék szállítják a CRLR-t a plazma-memb
ránba. A RAMP1 a CRLR-rel CGRP-receptort képez, míg a 
RAMP2 AM-receptort formáz. A RAMP2 gén nagy mennyiségben 
expresszálódik a szívben, az agyban, a tüdőben, a pancreasban és az 
immunrendszerben. A lehetséges interakció az AM és a CGRP kö
zött egymás receptorain egyelőre nem tisztázott.

Másodlagos hírvivők
Számos vizsgálatnak sikerült kimutatnia, hogy az AM egyes 
szövetekben és sejtekben dózisfüggően emeli a cAMP koncent
rációját, ezért feltételezik, hogy a cAMP az AM-nak a fő másod

lagos hírvivője (17,41). A NO szerepe -  mint alternatív jelátviteli 
út -  szintén bizonyítást nyert. Az AM-receptorokhoz ade- 
nilát-cikláz kötődik a^G-proteinen keresztül, ez szintén dózisfüg
gő, intracelluláris Ca -koncentráció-emelkedés figyelhető meg. 
Az intracelluláris Ca -emelkedés az, amely a továbbiakban 
serkenti a foszfolipáz-C aktivációján keresztül az arginin NO- 
vá és citrulinná való átalakítását, inozitol-l,4,5-trifoszfát kiala
kulásán keresztül. Az NO az érfal simaizomsejtjeiben aktiválja 
a cGMP-mediált simaizom-kontrakciót (18).

Az adrenomedullin élettani szerepe
Vérnyomáscsökkentő hatása intenzív, hosszan tartó és dózis
függő patkányban, nyúlban, kutyában, macskában és bárány
ban. Csökkenti a teljes perifériás rezisztenciát, tágítja a rezisz
tenciaereket és megnöveli a perctérfogatot (7).

Embereken végzett vizsgálatokban egészséges önkéntesek 
artériás középnyomását szignifikáns mértékben csökkentette 
(27). N-G-monometil-L-arginin -  az NO hamis szubsztrátjá- 
nak infúziója -  gátolta az AM ezen hatását (2).

Az AM gátolja a szívben kontraktilis faktorok, mint például 
az endothelin termelődését és felszabadulását (25). Kimutatták 
antiproliferativ és migrációt gátló hatását is emberi corona- 
ria-simaizomsejtekben (13). Az antiproliferativ hatást mesan- 
gialis sejtkultúrákban igazolták. Az AM gátolja az apoptosist az 
endothelsejtekben és ezáltal véd a patológiás vascularis remo
delling ellen (21). A direkt szívhatások közé tartozik a pozitív 
ino- és kronotrop hatás, amely még szignifikáns perifériás hypo- 
tensiónál is érvényesül és nem gátolható a- vagy ß-adrenerg 
blokáddal (48).

Az AM a cardiomyocyták hipertrófiáját gátolhatja. Állatkí
sérletek során, AGII-vel előidézett szívhipertrófiában emelke
dett AM-gén expressziót találtak a szívben (8). Üjszülött pat
kány cardiomyocyta-sejtkultúrát vizsgálva, kimutatták, hogy 
angiotenzin II-vel (ÁGII), illetve egyéb szívhipertrófiát induká
ló növekedési faktorokkal kezelve e sejteket, az általuk termelt 
AM gátolta a de novo proteinszintézist (50). Ezen eredmény 
feltételezi az AM szabályozó szerepét a szívhipertrófia gátlásá
ban (49). Patkány szívkamra AM-szintjét vizsgálva, azt találták, 
hogy a bal kamra AM-szintje a szívhipertrófia kifejlődésével 
időben korrelálva emelkedett (33). Immunhisztokémiával bi
zonyították, hogy az AM-et a hipertrofizált szívizomsejtek ter
melik. Bizonyították azt is, hogy az ACE-gátlók csökkentik az 
AM-szinteket és a bal kamrahipertrófiát is. Az exogén AM eny
hítette a bal kamrahipertrófiát, ami arra utal, hogy az emelke
dett AM-szint a bal kamrahipertrófia regressziójának irányában 
hat.

Vesehatások: feltehetőleg parakrin hatásánál fogva emeli a 
vese vérátáramlását, a só és a vizelet kiválasztását (12). A mesan- 
gialis sejtekben emeli a cAMP-szintet, gátolja a mitogenesist és 
az endothelin-termelést. A juxtaglomerularis sejtekben viszont 
dózisfüggően serkenti a renintermelést és -felszabadulást.

Mellékvese: a mellékvesevelőben a PAMP gátolja a kate- 
cholamin-felszabadulást. Az AM és a PAMP egyaránt gátolja az 
angiotenzin II által stimulált aldoszteron-szekréciót (20).

Pancreas: AM-expressziót mutattak ki inzulint termelő ß- 
sejtekben. Az AM dózisfüggően gátolja az inzulinszekréciót 
patkány izolált szigetekben. Intravénás AM-injekció humán 
vizsgálatban csökkentette a plazma inzulinszintjét és növelte a 
plazmaglükóz-szintet. Ezért feltételezik, hogy az AM-nek az in
zulinszekrécióban és a glükóz-metabolizmusban is van re
gulák) szerepe (29).

Hypophysis: intravénás AM csökkenti a keringő ACTH szintjét, 
melyből arra következtettek, hogy közvetlenül gátolja az elülső 
hypophysisben az ACTH-szekréciót. Dózisfüggően gátolja mind 
a bazális, mind a CRH által serkentett ACTH-felszabadulást. A 
PAMP csak a bazális ACTH-szekréciót gátolja (38).

Agy: a hypothalamus területén lokalizálták AM-pozitív neuro- 
nokat. Valószínűleg autokrin módon hat -  csökkenteni tudja a 
hyperosmolaritas vagy hypovolaemia miatt növekedett vazo- 
presszin-szintet. Serkentő hatással van a cerebralis véráramlás
ra, a kollaterális hálózat növelésével (54).

A tényleges hatások tisztázására Kurihara és mtsai génsebé
szeti módszerekkel AM-gént ültettek megtermékenyített egér 
petesejt nucleusába és az így létrehozott transzgenikus állaton
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vizsgálták az adrenomedullin-termelést az érpályában. Ezek
ben az egerekben 8,5-szeres volt az AM-termelés mind az aorta 
endothelsejtjeiben, mind az ér simaizomsejtjeiben. A kontroll
csoporthoz képest ezen állatok vérnyomása csökkent, de a szív
frekvenciában nem volt különbség. A szerzők azt a következte
tést vonták le, hogy az endothelium által termelt, krónikusan 
emelkedett AM hypotensiót okoz (26).

Adrenomedullin cukorbetegségben

Hayasi és m tsai rossz szénhidrát-anyagcseréjű, de más 
betegségben nem szenvedő cukorbetegekben magasabbnak 
találták a plazma adrenomedullin-szintjét (11). Ugyanezen 
szerzők további vizsgálatokban em elkedettnek találták 
az AM-mRNS-szinteket magas glükóztartalmú ér- és sima- 
izom sejt-kultúrában és kísérletesen diabeteses patkányok 
aortájában. Feltételezik, hogy a plazma AM -szintjének 
emelkedését a hyperglykaemia indukálta, azáltal, hogy 
fokozott endothelialis AM -expressziót eredm ényez. Ez 
bizonyítékul szolgálhat a hyperglykaemia és a vascularis 
funkciók közötti kapcsolatra. Natamura és m tsa i a 2-es 
típusú diabetes mellhúsban fellépő késői szövődm ények 
és a plazma AM-szintek közötti összefüggéseket vizsgálták 
(35). M egállapították, hogy ebben a betegcsoportban a 
plazma glükózkoncentrációja nem  befolyásolta az AM- 
szintet, ugyanakkor a késői szövődményekkel, így a dia
beteses nephropathia és re tinopath ia  súlyosságának fo
kával együtt változtak a plazm a adrenom edullin-szintek. 
Pozitív korreláció volt k im utatható  a szérum kreatinin- 
szint, a fehérjeürítés, a szisztolés vérnyomás és a plaz- 
ma-adrenomedullin-szint között. Feltételezik, hogy a micro- 
angiopathia fokától függő, em elkedett adrenom edullin- 
szint az endotheliumból szárm azik és központi szerepet 
játszhat cukorbetegekben a microvascularis zavarok meg
előzésében. Szintén a plazm a-adrenom edullin-szint és a 
m icrovascularis szövődmények kapcsolatával foglalkoz
tak 1-es típusú cukorbetegekben Garcia-Unzueta és mtsai 
(9). Azokban a betegekben, akik  renalis insufficienti- 
ában szenvedtek, em elkedettnek találták a plazm a- 
adrenom edullin- és cAMP-szintjét. Az AM és a cAMP kö
zött -  am ely másodlagos hírvivőként szerepet tö lt be a 
keringési rendszer szabályozásában -  lévő pozitív korrelá
ció tám ogatja azt a hipotézist, hogy az adrenom edullin 
aktív szabályozó szerepet tölt be a vasoregulatióban. Elő
segíti a natriu resist és valószínűleg gátolja a throm bocy- 
taaggregációt, ezzel mintegy „kivédi” a vasoconstrictiót. 
A vizsgált betegekben a cukorbetegség fennállásának idő
tartam a szoros összefüggést m uta to tt a plazma AM-szint- 
jével, a betegség időtartamával párhuzamosan em elkedett 
a plazma adrenomedullin szintje. Garcia-Unzueta és mtsai 
ezért arra következtettek, hogy  az emelkedő adreno- 
m edullin-szint a cukorbetegségben megjelenő endo the
lialis diszfunkció késői jele lehet.

M indezen védőhatásokkal ellentétben M artinez  fel
veti, hogy egyes esetekben a 2-es típusú cukorbetegség 
okaként szerepelhet az em elkedett adrenom edullin-kon- 
centráció (30). Kísérletesen cukorbetegekké te tt patká
nyokon AM-befecskendezés hyperglykaemiát okozott, 
míg AM-antitest befecskendezése csökkentette a vércukor- 
szintet. Ez az eredmény azt sugallja, hogy az AM -szint 
változtatása egy újabb kezelési ú t lehet egyes diabeteses 
betegek terápiájában. Az AM és a hozzá kapcsolódó pep- 
tidek szabályozzák az inzulin és más horm onok, például

a katecholaminok, az adrenokortikotropinok, az aldo- 
szteron és a pitvari natriureticus peptid  felszabadulását. 
Ezek a hatások egy specifikus membránreceptoron keresztül 
valósulnak meg, am ely adenilát-ciklázt aktivál és szabá
lyozza a Ca2+-beáram lást a célsejtekbe. Ez a receptor pat
k ány  pancreason is kimutatható in situ hibridizációs mód
szerekkel és nagy számban expresszálódnak a Langerhans- 
sziget ß-sejtjein is. További kutatások igazolták azt is, 
hogy az AM ellen term elt antitest emeli az inzulinszekré
ció t az AM semlegesítésén keresztül (30). Ezek a megfi
gyelések vezették a szerzőket ahhoz a következtetéshez, 
hogy az AM feltehetőleg közrem űködik a károsodott 
ß-sejt-funkciok kialakulásában 2-es típusú diabetesben. 
Az eddigi egyetlen hatékony AM -antagonista, egy mo- 
noklonális antitest -  IgA. A további kutatások új anta- 
gonistákat állítanak elő, például az AM molekula karboxi 
vége (AM 22-52) és egy középső szakasza (AM 16-31) el
len term elt antitestek, úgy tűnik, hogy gátolják az adre
nom edullin  hatásait (1, 3). Egy új és hatékony antago- 
n ista  felfedezése a gyógyszeres terápia alapját jelentheti, 
különösen azokban a betegekben, akik magas koncent
rációban termelnek adrenom edullint. Ellentétes adatok 
szólnak a hyperglykaemia és az AM-expresszió közti ok
okozati kapcsolatról. Hayashi és mtsai úgy gondolják, hogy 
a hyperglykaemia em eli az endothelium  AM-expresz- 
szióját egy proteinkináz-C függő ú ton és ennek megfele
lően  cukorbetegekben az emelkedett plazma-AM-szint a 
glükóz indukálta vascularis AM-expresszióból szárma
zik (10). Feltételezik az AM károsító szerepét a cukor- 
betegség késői szövődményeinek kialakulásában és ezáltal 
génexpressziójának csökkentése új terápiás lehetőséget 
je len thet ezen szövődmények kezelésében.

A plazma AM-szintje és a diabeteses szövődmények 
közti összefüggést kutatva Garcia-Uzueta és mtsai (9) 
nem  találtak különbséget az AM -szintben a hypergly- 
kaem iás betegekben hypoglykaemiással összehasonlít
va, ső t nem találtak összefüggést a plazm a glükóz-, a 
H bA lC  és az adrenom edullin szintje között. Feltételezik, 
hogy a metabolikus kontroll nem befolyásolja cukorbe
tegekben az AM-szinteket.

Konklúzió
A diabetes mellitus leggyakoribb szövődménye az athero
sclerosis. Kialakulása a mai napig nem  tisztázott. Az utób
bi évek kutatási eredm ényei azt m utatják, hogy az endo
thelialis diszfunkció az érszövődmények kialakulásának 
első lépése lehet, a pon tos mechanizmus azonban nem 
ism ert. A folyamat kialakulásának tisztázása közelebb 
v ihet nemcsak az érelmeszesedés kialakulásának ponto
sabb megértéséhez, de annak kezeléséhez is. Ha korai 
stádium ban lehetőségünk nyílik a terápiás beavatkozás
ra , akkor cukorbetegségben az érszövődmények m iatti 
m orbiditás, ill. m ortalitás jelentősen csökkenne, javulna 
a betegek életminősége.

Számos faktort ismerünk már, amelyek vasoconstrictiót, 
ill. vasodilatatiót okoznak és ezáltal az endothelialis disz
funkció kialakulásában szerepelhetnek. Az adrenom e
dullin  az utóbbi években felfedezett, jól vizsgálható peptid- 
molekula. Az AM és a PAMP sokrétű endokrin-feladatot 
lá t el a különböző szövetekben, főként az elektrolit és a 
folyadék-homeosztázis fenntartásában. Egészséges emberek-
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ben vasodilatator, vérnyomáscsökkentő hatásúak, plazma
koncentrációjuk alacsony. Hypertensióban, congestiv szív
elégtelenségben, krónikus vesebetegségben szintjük a be
tegség súlyosságának megfelelően emelkedik. Feltételezik, 
hogy ezek a peptidek mintegy fiziológiás kompenzálás
ként szabadulnak fel kóros állapotokban. Az eddigi ku ta
tások, arra utalnak, hogy a diabetes során kialakuló angio- 
pathiákban a vasoconstrictor faktorok szintje, ill. term e
lődése fokozódik és az EDRF (NO) szintje csökken. Az 
adrenomedullin, m int vasodilatator molekula, elvileg védi 
az érfalat. Felderítetlen, hogy cukorbetegségben az endo- 
theliumból származó megnövekedett adrenomedullin-ter- 
melés kompenzatorikus mechanizmus része-e, vagy részt 
vesz a cukorbetegség szövődményeinek kialakulásában. 
Az eddigi eredmények tükrében egyelőre az állítható biz
tosan, hogy kapcsolat van az AM-termelés, a megválto
zott vascularis funkciók és a cukorbetegség között. Ha az 
adrenomedullin kóros szerepe igazolódik cukorbeteg
ségben, az endothelium-függő AM-termelés csökkentése 
új terápiás lehetőségként kínálkozik a cukorbetegség ké
sői szövődményeinek kezelésében.

A munka „A hepatológia immunológiai és szabadgyökös vo
natkozásai” Ph.D. program „A diabetes mellhússal kapcsolat
ban kialakuló késői szövődmények pathomechanizmusának 
vizsgálata” alprogramja keretében, a 245/2000. számú ETT és T 
025920/1998-2000. számú OTKA pályázatok és a Zsigmond 
Diabetes Alapítvány támogatásával készült.
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Az akut nekrotizáló pancreatitis kezelésének 
összehasonlító vizsgálata

Szentkereszty Zsolt dr., Kerekes László dr., Hallay Judit dr., Kovács Gábor dr., Bodnár Zsolt drd. 
és Sápy Péter dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, II. Sebészeti Klinika 
(igazgató: Sápy Péter dr.)

A szerzők összehasonlítják két különböző periódusban 
akut nekrotizáló pancreatitis miatt kezelt 97, ill. 24 beteg 
kezelési eredményeit. Az „A" csoportban 1991. május 
31. és 1997. december 31. közötti periódusban, 97 be
tegnél intenzív kezelés és antibiotikum-prevenció mellett 
késői necrectomiára és peripancreaticus zárt öblítő dre- 
názsra törekedtek. Jejunalis szondatáplálást csak korlá
tozott számban 52 betegnél (53,6%), többnyire a máso
dik m űtét után alkalmaztak. A „B" csoportban 1998. 
január 1. és 1999. december 31. közötti időtartamban 
kezelt 24 betegnél minden esetben az intenzív kezeléssel 
egyidőben antibiotikum-prevenciót, korai nasojejunalis 
táplálást és szükség esetén CT-vezérelt perkután peri
pancreaticus drenázst alkalmaztak. Műtéti beavatkozás 
esetén necrectomiát és peripancreaticus zárt öblítő dre
názst végeztek. Az „A" csoportban szignifikánsan több 
korai m űtét történt, mint a „B" csoportban (31, 32,0% 
vs. 2, 8,3%; p < 0,05). Az „A" csoportban a reoperációk 
száma is több volt, a betegek 83,5%-ában összesen 91, 
míg a „B" csoportban csak 75,0%-ban, összesen 18 
reoperáció történt. A „B" csoportban a mortalitás kisebb 
volt (12,5%, n = 3), mint az „A" csoportban (17,5%, n = 
17). Az eredményesebb kezelést a szerzők a korai jejunalis 
táplálás, a CT-vezérelt perkután peripancreaticus dre- 
názs és az antibiotikum-prevenció bevezetésének tulaj
donítják.

Kulcsszavak: akut nekrotizáló pancreatitis, korai nasojejunalis 
táplálás, CT-vezérelt perkután peripancreaticus drenázs, anti
biotikum-profilaxis

Treatment of acute necrotizing pancreatitis: a com
parative study. The authors compared the therapeutic 
results of acute necrotizing pancreatitis during two sepa
rate time periods involving 97 and 24 patients, respec
tively. In the group „A", the tim e period lasted betw een 
May 31, 1991 and December 31, 1997. This group con
sisted of 97 patients, who, in addition to undergoing in
tensive treatm ent and antibiotic prophylaxis, later un
derwent late necrectomy and closed peripancreatic 
drainage. Jejunal nutrition only occurred in a limited 
number of 52 patients (53.6%), and was mostly used af
ter a second operation. The group „B" consisted of pa
tients from the time period betw een January 1, 1999 
and December 31, 1999, and consisted of 24 patients 
treated in each case with intensive treatm ent in addition 
to antibiotic prophylaxis, early nasojejunal nutrition, and 
if necessary CT-guided percutaneous peripancreatic drain
age was used. In the case of surgical intervention nec
rectomy and closed peripancreatic rinsing drainage was 
used. In group „A", significantly more early operations 
were performed than in group „B" (31 patients, 32.0%  
vs. 2 patients, 8.3%). In group „A" the number of re
operations was also higher as a total of 91 (83.5%) w ere 
reoperated as compared to group „B" in which a to tal of 
18 (75.0%) reoperations took place. In the group „B", 
mortality was also lower (12.5%), than in the „A" group 
(17.5%). The authors attribute the  successful therapy to  
the early jejunal nutrition, CT-guided percutaneous peri
pancreatic drainage and to the  introduction of prophy
lactic antibiotics.

Key words: acute necrotizing pancreatitis, early nasojejunal nut
rition, CT-guided percutaneous peripancreatic drainage, antibi
otic prophylaxis

Az akut nekrotizáló pancreatitis kezelésében egyre nagyobb je
lentőséget tulajdonítanak az első műtét halasztásának, ill. el
kerülésének (5, 17,18, 21). Magunk és mások tapasztalatai 
alapján a korai műtétek halálozása magasabb (1,18,21).

Tanulm ányunk célja volt, hogy összehasonlítsuk az 
1998. január 1. és 1999. december 31. közötti időben, új 
elvek szerint kezelt 24 beteg és az azt megelőző 1991. má
jus 31. és 1997. december 31. közötti időszakban kezelt 
97 beteg terápiás eredményeit. Vizsgáltuk a korai és ké
sői m űtétek arányát, a szövődményeket, a reoperációk 
számát és okait, valamint a túlélést.

Rövidítések: ANP = akut nekrotizáló pancreatitis; MOF = multiorgan 
failure; PD = perkután drenázs; ERCP = endoscopos retrograd cholan- 
giopancreatographia; ARDS = aduit respiratoricus distressz-szindró- 
ma; DIC = disseminált intravascularis coagulatio

Betegek és módszer
Az „A” csoportba soroltuk azt a 97 beteget, akiket a II. Sebészeti 
Klinikán 1991. május 31. és 1997. december 31. között, a „B” 
csoportba azt a 24 beteget, akiket 1998. január 1. és 1999. de
cember 31. között kezeltünk akut nekrotizáló pancreatitis mi
att.

A betegek nem és kor szerinti megoszlását az 1. táblázatban 
tüntettük fel. Mindkét csoportban csak azok a betegek szere
peltek, akiket kezdettől fogva klinikánkon kezeltünk, más inté
zetből átvett betegeket a vizsgálatból kizártuk.

A betegség kialakulásában szereplő leggyakoribb etiológiai 
faktor a csoportokban, szignifikáns különbség nélkül az alko
holfogyasztás és az epekövesség volt (2. táblázat).

Az „A” csoportban (1991. január l.és 1997. december 31. kö
zött) a 97 betegnél a nekrózis kórismézésében UH-vizsgálat va
lamennyi, kontrasztdúsításos CT-vizsgálat csak az esetek közel 
felében történt.
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1. táblázat: ANP miatt kezelt betegek nem- és kor szerinti 
megoszlása

„A” csoport 
(n=97)

„B”csoport
(n=24)

Férfi 74/97 (76,2%) 16/24 (66,6%)
Nő 23/97 (23,8%) 8/24 (33,3%)
Átlagéletkor (év) 46,7 (21-80) 49,9 (27-87)
Férfiak átlagéletkora (év) 42,3 41
Nők átlagéletkora (év) 55,1 58,9

ANP= akut nekrotizáló pancreatitis

2. táblázat: Az ANP etiológiája

Etiológia „A” csoport (n=97) 
(%)

„B” csoport (n=24) 
(%)

Alkoholfogyasztás 71/97 (73,2) 17/24 (70,8)
Epekövesség 21/97 (21,6) 6/24 (25)
Ismeretlen ok 3/97 (3,1) 3/24 (12,5)
ERCP után 2/97 (2,1) 2/24 (8,3)
Baleset 1/24 (4,2)

ANP= akut nekrotizáló pancreatitis; ERCP= endoscopos retrograd 
cholangiopancreatographia

A diagnózis megállapítása után intenzív kezelést indítottunk. 
Valamennyi beteg preventív antibiotikum (ceffriaxon-metro- 
nidazol, később imipenem) kezelésben részesült.

Korai műtétet akkor indikáltunk, ha akut has tünetei, inten
zív kezelés ellenére nem javuló MOF, ill. romló általános álla
pot alakult ki. Az első műtétet lehetőleg prolongáltuk.

Egy héten túl a műtéti indikációt szeptikus állapot, átmeneti 
javulást követő állapotromlás és a hasnyálmirigy területén jelen
lévő szeptikus góc képezte. Műtét során necrectomiát, a peri- és 
a retropancreaticus tér feltárását, peripancreaticus drenázst és 
tartós, zárt bursa omentalis öblítést alkalmaztunk. Biliaris eredet 
esetén cholecystectomiát, choledocholithiasis gyanújakor EST-t 
végeztünk. Abban az esetben, ha második reoperáció történt, 
például újabb necrectomia, tápláló jejunostomiát is készítet
tünk és enteralis táplálást kezdtünk.

A „B”csoportban (1998. január 1. és 1999. december 31.) kö
zött a 24 ANP diagnózisához UH- és laboratóriumi vizsgálatok 
mellett valamennyi esetben kontrasztdúsításos CT-vizsgálat is 
történt. A kezelés során törekvéseink arra irányultak, hogy az 
első héten ne operáljunk. E cél érdekében az intenzív terápia 
(folyadék-elektrolit-náztartás és vérgáz-értékek rendezése, 
ARDS, MOF, veseelégtelenség kezelése stb.) mellett preventive 
antibiotikumot (imipenem) alkalmaztunk. Egy-két napon be
lül endoszkóp segítségével nasojejunalis táplálószondát he
lyeztünk be a második jejunum-kacsba, melyen keresztül 
azonnal megkezdtük az enteralis táplálást. A szükséges táplá
lék mennyiségét (1500-2000 ml Stresson, Stresson Multifibre, 
Nutrison Fibre, azaz 25-30 kcal/tskg/nap) fokozatosan, hígítva 
állítottuk be 4-5 nap alatt. A tápszert 90-100 ml/h cseppszám- 
mal enterális pumpával adagoltuk. Fájdalomcsillapítás és sym- 
pathicolysis céljából tartós, magas epiduralis kanült helyez
tünk be. Amennyiben a CT-vizsgálat során folyadék-tartalmú 
üreg ábrázolódott, annak perkután drenázsát végeztük el nem 
szeptikus esetben is. A behelyezett drénen keresztül bakterio
lógiai vizsgálatra anyagot vettünk. Korai műtétet csak akut has 
tünetei miatt végeztünk. Az egy héten túli műtétet szeptikus ál
lapot, intenzív kezelés ellenére nem javuló MOF, ill. peritonitis 
tünetei miatt indikáltunk. A műtéti kezelés szempontjából ha
sonló elveket követtünk, mint az „A” csoportban, azonban két 
esetben retroperitonealis feltárást is alkalmaztunk.

Az „A” és a „B” csoportban is szeptikus nekrózis esetén so
rozattenyésztéseket végeztünk. A leggyakoribb kórokozó mindkét 
csoportban az E. coli, az enterococcusok és a pseudomonas tör
zsek voltak. E baktériumok közül az E. coli és az enterococcusok

imipenemre minden esetben érzékenyek voltak. Ceftriaxonra né
hány esetben rezisztenciát észleltünk, ilyenkor célzott antibio
tikum-kezelést alkalmaztunk. Pseudomonas törzsek jelenlétekor, 
ha imipenem-rezisztenciát észleltünk, a kezelést kiegészítettük 
amikacin adásával.

A két csoport adatait Fisher-féle exact teszt, ill. Student-féle 
t-próba alkalmazásával hasonlítottuk össze és számoltunk 
szignifikanciát.

Eredmények

Az „A” csoportban 97 (100%), azaz valamennyi beteg 
m űtétre került. Egy héten belül 31 (32%) beteget operál
tunk. A m űtétek indikációit a 3. táblázatban  tüntettük 
fel. A reoperációk szám a 21 betegnél egy, négy betegnél 
2, három  betegnél 3, egy betegnél 4 és két betegnél 5, 
összesen 52 volt. A reoperáció okaként szeptikus góc, 
vérzés, peritonitis és ileus szerepelt (5. táblázat).

3. táblázat: ANP miatt korai műtéttel kezelt betegek adatai

„A” csoport 
(n=97) 

(%)

„B” csoport 
(n=24) 

(%)

Egy héten belüli műtét* 31/97 (31,9)* 2/24 (8,3)*
Műtéti indikáció:

Romló ált. áll. 18/31 (58,1)
MOF- 9/31 (29)
Ismeretlen okú akut has 4/31 (12,9) 2/2

Reoperált betegek 31/31 1/2
Reoperációk száma 52 1
Mortalitás 12/31 (38,7)
Halálok

Tüdőgyulladás 5/12
MOF 4/12
ARDS 3/12

MOF-= intenzív kezelés ellenére nem javult MOF;
ANP= akut nekrotizáló pancreatitis; MOF= multi organ failure;
ARDS= aduit respiratoricus distressz-szindróma
* szignifikáns különbség: p<0,05

4. táblázat: ANP miatt késői műtéttel kezelt betegek adatai

„A” csoport „B” csoport
(n=97) (n=24)

(%) (%)

Egy héten túli műtét 66/97 (68,1) 17/24 (70,8)
Műtéti indikáció:

Szeptikus góc 29/66 (43,9) 10/17 (58,8)
MOF- 3/17(17,6)
Peritonitis 4/66 (6,1)
Romló ált. áll. 33/66 (50) 4/17 (23,5)

Reoperált betegek 23/66 (34,8) 9/17 (23,5)
Reoperációk száma 29 17
Mortalitás 5/66 (7,5) 2/17(11,8)
Halálok

DIC 3/5 (30) 1/2 (50)
Card-resp. insuff. 1/5 (20)
Peritonitis 1/5 (20)
MOF 1/2 (50)

Összmortalitás 17/97 (17,5) 3/24(12,5)
MOF-= intenzív kezelés ellenére nem javult MOF;
ANP= akut nekrotizáló pancreatitis; MOF= multi organ failure;
DIC= disszeminált -intravascularis coagulatio

994



5. táblázat: ANP miatt kezelt betegek reoperációinak okai

„A” csoport 
(n=97) 

(%)

„B” csoport 
(n=24) 

(%)

Egy héten belül operáltaknál n= 52 n= 1
Szeptikus góc 48/52 (92,3) 1/2 (50)
Vérzés 2/52 (3,9)
Peritonitis 2/52 (3,9)

Egy héten túl operáltaknál n=29 n=17
Szeptikus góc 19/29(65,5) 8/17(47,1)
Vérzés 5/29 (17,2) 4/17 (23,5)
MOF- 3,17(17,7)
Peritonitis 3/29 (10,3)
Ileus 1/29 (3,5)
Colonnekrózis 1/29 (3,5) 2/17(11,8)

MOF-= intenzív kezelés ellenére nem javult MOF;
ANP= akut nekrotizáló pancreatitis; MOF= multi organ failure;

Egy héten túli m űtét az „A” csoportban összesen 66 
betegnél (68%) történt, a 4. táblázatban feltüntetett indiká
ciók miatt. Az egy héten túl operált betegeknél összesen 
29 reoperáció történt, 19 betegnél egy és 2-2 betegnél 
kettő, ill. három  alkalommal. A reoperációt szeptikus 
góc, vérzés, peritonitis, ileus és colonnekrózis indokolta. 
A colonnekrózis m iatt H artm ann-m űtétet végeztünk (5. 
táblázat).

Az „A” csoportban sebészi szövődményt összesen 14 
(14,4%) esetben észleltünk. A leggyakoribb komplikáció 
7 esetben nagyobb artériás, vénás, ill. diffúz vérzés volt, 
amelyet ligatura felhelyezésével, 01. tamponálással láttunk 
el. Egy colonperforációt, amelyik a haránt vastagbél rész
leges elhalása m iatt alakult ki, H artm ann szerint resze
káltunk. Az 5 műtét után kialakult peritonitis miatt újabb 
necrectom ia és a hasüreg átmosása, a belek szétválasztá
sa történt.

Az „A” csoportban az átlagos ápolási idő 59,6 (1-128) 
nap volt. Összesen 17 beteget vesztettünk el, ez a betegek 
17,5%-a. A korai műtétes csoportban a mortalitás 38,7% 
(n = 12), a késői műtétes csoportban 7,5% (n = 5) volt.

A „B” csoportban a 24 beteg közül összesen 19 (79,1%) 
beteget operáltunk meg. Korai, egy héten belüli műtétre csak 
2 (8,3%) beteg került. Mindkét első műtétet akut has tüne
tei indikálták (3. táblázat). A két beteg közül egyben később 
reoperációt is végeztünk szeptikus góc miatt (5. táblázat).

Késői, egy héten túli m űtétet a „B” csoportban 17 
(70,8%) betegnél végeztünk. E betegek közül nyolcban 
CT-vezérelt perkután drenázzsal tudtuk a m űtét idő
pontját prolongálni, így sikerült a nekrózis demarká- 
cióját kivárni. A m űtéti indikációkat a 3. táblázatban 
tüntettük  fel. Reoperációt 9 betegnél összesen 17-szer vé
geztünk, 4 betegnél egyszer, 3 betegnél kétszer és 1-1 be
tegnél három szor, ill. négyszer az 5. táblázatban feltün
tetett indikációk miatt. A haránt vastagbél részleges el
halása m iatt H artm ann szerinti reszekció történt.

Összesen 5 (20,8%) beteg nem került műtétre. Három be
teg a CT-vezérelt perkután drenázs után, egy beteg csak dre- 
názs nélküli konzervatív kezelésre gyógyult. Egy beteg, 
akit tüdőödéma tüneteivel vettünk fel klinikánkra és kerin
gése csak időlegesen rendeződött, légzési és keringési elégte
lenség m iatt meghalt, így m űtétet nem  tudtunk végezni.

A „B” csoportban a PD során a beavatkozással kap
csolatos szövődményt nem észleltünk. Egy esetben a drén 
kicsúszott, de azt m ár nem kellett visszahelyezni.

A m űtétre került betegek között 6 sebészi szövőd
ményt észleltünk. Két betegnél a harán t vastagbél részle
ges elhalása m iatt H artm ann szerinti reszekciót, két a rté 
riás vérzés m iatt az ér aláöltését és két diffúz vérzés m iatt 
tam ponálást (Penrose-drén) végeztünk.

A „B” csoportban az átlagos ápolási idő 51,5 nap (2-121) 
volt. Az összm ortalitás 12,5% (n = 3), a nem  operált be te 
gek körében 20,0% (n= 1), a késői m űtétes csoportban 
11,8% (n = 2) volt.

A két csoport között nem és kor szerinti megoszlás, 
valam int az etiológia tekintetében szignifikáns (p < 0,05) 
különbség nem volt. Az „A” csoportban szignifikánsan 
(p < 0,05) több volt a korai műtét. Ebben a csoportban 
szignifikánsan (p < 0,05) több beteg kerü lt reoperációra 
és magasabb volt a m ortalitás. Az ápolási napok szám á
ban a két csoport között szignifikáns (p < 0,05) kü lönb
ség nem  m utatkozott.

Ügy gondoljuk, hogy a „B” csoportban a korai m ű té 
tek és a reoperációk számának csökkenése, a nem operált 
betegek szám ának növekedése és a m ortalitás csökkené
se a vázolt kezelési elveinknek tulajdonítható.

Megbeszélés

Az ANP kezelésének egyik sarkalatos pontja a m űtéti in 
dikáció és a műtét optimális időpontjának meghatározása. 
A konzervatív kezelés eredményességének köszönhető
en az utóbbi években a műtét indikációs területe je len tő
sen beszűkült. A sebészi beavatkozás aku t has és több n a 
pig tartó  konzervatív kezelésre nem  javuló MOF, ARDS 
és a szövődményes, ill. inficiálódott nekrózis kialakulása
kor javaik (5, 7, 8, 10, 14, 16-18, 20, 24, 33, 34). Jelentős 
erőfeszítések történtek  a műtét időpontjának prolongá
lására. Sokan felhívták a figyelmet a korai műtéti kezelés 
hátrányaira (5,17,18, 20,21,28,29). A 7-10. napon belül 
végzett m űtét során a nekrózis dem arkálódása még nem  
fejeződött be, ezért a reoperációk szám a nagyobb (18,21, 
28, 29). A m űtétek során a nekrózis felülfertőződése jö 
het létre. A m ortalitás az egy héten belül operált betegek 
körében lényegesen magasabb (1, 18, 21,28,29).

A másik lényeges kérdés a nekrózis felülfertőződésé- 
nek problémája. A mortalitás oka leggyakrabban a szepti
kus szövődmények jelenlétével hozható összefüggésbe 
(4-8, 10,13-16, 19, 28, 29). E rettegett szövődmény kivé
désére és ily m ódon a m űtét prolongálására számos ke
zelési lehetőség áll a sebész és intenzív terapeuta szám á
ra.

Az első ilyen lehetőség a széles körben  alkalmazott és 
bizonyítottan effektiv antibiotikum-profilaxis (10-11,13-15, 
18,25,27,32,34). Fontos olyan antibiotikum  alkalmazása, 
mely a hasnyálmirigybe jól penetrál, ott magas koncentráci
ót ér el és hatékony az enteralis kórokozókkal szemben. 
Ilyen antibiotikum  az imipenem, a harm adik generációs 
cefalosporinok és a fluorokinolonok kombinációja (4, 
10, 13-15,18, 25, 27, 34).

A második lehetőség az ANP-vel kapcsolatos szeptikus 
állapotok megelőzésére és a műtét időpontjának p ro lo n 
gálására a korai enteralis táplálás alkalmazása.

Ismert, hogy az inficiálódott pancreatitis létrehozásában 
szerepet játszó kórokozók gyakorlatilag megegyeznek a bél
rendszerben találhatókkal (12,15,19-22,25,27,30,31,34). A 
totális parenteralis táplálás hatására a bélbolyhok atrófiája
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alakul ki, a bélfal vérkeringése romlik és permeabilitása fo
kozódik. E tényezők elősegítik az enteralis baktériumok 
transzlokációját, a steril pancreaselhalás felülfertőződését. 
Tény, hogy az enterális táplálás mindezek ellen védelmet 
nyújt és emellett kedvező immunológiai hatása is van (12,19, 
25,31—33). A jejunalis-enteralis táplálás nem fokozza a has
nyálmirigy exokrin tevékenységét, így kiválóan alkalmas az 
ANP-s betegek táplálására (6, 12,18,19,25,30, 31).

M ások véleményével egyetértve súlyos hasnyálmirigy
gyulladásban minden esetben  a korai nasojejunalis táp
lálást részesítjük előnyben.

A nekrózis felülfertőződésének elkerülésére, a műtét 
időpontjának  minél későbbre halasztására, vagy annak 
elkerülésére a harmadik, „félkonzervatív” lehetőség a 
CT-vezérelt perkután peripancreaticus drenázs. Amennyi
ben ANP esetén CT-vizsgálat során  folyadékdenzitású te
rület észlelhető a hasnyálmirigy környékén, szám os szer
ző annak  drenázsát javasolja (2, 6, 9, 22, 34). E kezelés 
hatására  bizonyos esetekben a betegség m ű té t nélkül is 
gyógyítható (1 ,3 ,6,9,11, 22, 23,26,34). Beteganyagunk
ban a „B” csoportban 3 ilyen m ódon kezelt betegünk mű
tét nélkül gyógyult. A beavatkozás másik előnye, hogy le
hetőséget nyújt a műtét időpontjának halasztására (9,22, 
34). PD alkalmával lehetőség nyűik antibiotikum -érzé
kenységre m intát venni, m ely  a későbbi célzott antibio- 
tikus kezelés miatt nélkülözhetetlen (1, 2, 6, 26). Vastag 
őréneken keresztül m osással történő törm elék-eltávolí
tással Echenique jó eredm ényekről számolt be (6). 
A m ennyiben a PD ellenére a betegség javulást nem  m u
tat, a fenti indikációk m ellett a műtéti kezelés javasolt (9, 
22,34). Egyes szerzők szerint a PD hátránya, hogy a keze
lés so rán  a nekrózis felülfertőződése jöhet létre (26).

Az em lített három, terápiás, ill. preventív tevékenység 
term észetesen egymásnak nem  alternatívája, hanem  egy
más m ellett alkalmazható lehetőség. Magunk úgy véljük, 
hogy az antibiotikum -profilaxis és a korai enteralis táp
lálás m inden  esetben nélkülözhetetlen az ANP kezelésé
ben, m íg a PD olyan lehetőség, mely a CT-vizsgálat során 
észlelt peripancreaticus folyadék evakuálására alkalmas 
és ilyen esetben első beavatkozásként indokolt. A műtéti 
kezelés csak konzervatív terápiával egyensúlyban nem 
tartható  ARDS, MOF, a szövődményes, ill. inficiálódott 
nekrózis kezelésére javasolt.
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ÚJABB DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK

13-as trisomia praenatalis diagnózisának megerősítése 
comparativ genomialis hybridisatio (CGH) módszerrel

M arton Tamás dr., Angela Thein dr.1, Bán Zoltán dr., Peter Soothill dr.1, Oroszné N agy Judit és 
Papp Zoltán dr.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, I. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika 
(igazgató: Papp Zoltán dr.)
University of Bristol, Fetal Medicine Research Unit, St. Michael’s Hospital (igazgató: Peter Soothill d r.)1

Genetikai amniocentesissel igazolt 13-as trisomia miatt 
került sor vetélésindukcióra az 50 éves betegnél. A magzat 
cyclopiát, proboscist és semilobaris holoprosencephaliát 
m utatott, mely megfelelt a Patau-kór fenotípusos meg
jelenésének. Fagyasztott májszövetből DNS-t extrahál
tak, majd comparativ genomialis hybridisatióval (CGH) 
reprodukálták a citogenetikai vizsgálat során kapott diag
nózist. A CGH a 90-es években Kallioniemi és munkatár
sai által leírt módszer, melyet eleinte rákkutatásban 
használtak kiegyensúlyozatlan kromoszóma-elváltozások 
igazolására. Az utóbbi években egyre inkább alkalmazzák 
a genetikai diagnosztikában is. Jelentős eredményt azokban 
az esetekben várhatunk a módszer alkalmazásától, amelyek
ben a kromoszómatöbblet vagy -hiány a hagyományos 
citogenetikai módszerrel nem m utatható ki, vagy azért, 
mert a szövetek tenyésztésre már nem alkalmasak (pél
dául postmortalis anyagból), vagy pedig azért, mert a 
kromoszómaelváltozás mérete miatt nem látható. További 
előnye, hogy egy vizsgálattal a teljes genomra vonatko
zó információ nyerhető. A CGH módszerének az alapja 
fluoreszcens in situ hibridizáció, amelyben egy ép kromo
szómákat tartalmazó célmetafázisra hibridizáltatnak zöld 
és vörös fluoresceinnel jelölt, emésztett genomiális DNS-t. 
Számítógépes program segítségével elemzik a zöld/vörös- 
arányt a kromoszómák mentén. Az arány zöld irányba 
történő elmozdulása genetikai többletre, míg vörös irányba 
történő elmozdulása deletióra utal. Esetismertetésükkel 
a szerzők a CGH módszerét szeretnék illusztrálni és be
számolnak magyar fetopatológiai anyagon végzett első 
eredményes kísérletükről.

Kulcsszavak: Patau-kór, CGH, comparativ genomialis hybridisa
tio, praenatalis diagnózis, fetopatológia

Prenatal diagnosis of trisomy 13 and confirmation of 
the chromosome abnormality with comparative geno
mic hybridization (CGH). Trisomy 13 was diagnosed 
with genetic amniocentesis in a fetus of a 50 years old 
patient. Fetopathologic examination has shown cyclopy, 
proboscis and semilobar holoprosencephaly of the fetus, 
which is consistent with Patau syndrome. DNA was ex
tracted from frozen liver tissue. Result of comparative 
genomic hybridization (CGH) was consistent with trisomy 
13. They processed the DNA according Kallioniemi's method 
with modifications. CGH was developed for cancer ge
netics in mid 90s and now it is widely used in prenatal di
agnosis too. CGH allows global analysis to  detect unba
lanced chromosome gains and losses in the whole genome 
in a single experiment w ithout the need for cell culture. 
Significant results can be expected in those cases where 
conventional cytogenetics is not able to  provide an ans
wer either because postm ortem  tissue is not appropriate 
for cytogenetics or because the chromosomal change is 
sub-microscopical. CGH is a fluorescent in situ hybridiza
tion on a healthy target metaphase, with equal am ount 
of competitive hybridization of green labelled digested 
test DNA and red labelled digested control DNA. Red to 
green ratio is assessed with the help of an image 
analyser. Green dominance represents chromosome gain, 
while red shift chromosome loss. In the paper they pres
ent the fetopathologic report of a trisomy 13 fetus and 
illustrate the method being the first Hungarian obstetric 
case diagnosed by CGH.

Key words: Patau syndrome, CGH, comparative genomic hy
bridization, prenatal diagnosis, fetopathology

A 13-as trisomia fenotípusos formáját Patau-kórnak hívjuk. 
A legkülönbözőbb fejlődési rendellenességekkel szokott 
együtt járni, amelyek között a legjelentősebb a cranio- 
facialis dysmorphismus (microcephalia, hypotelorismus, 
mélyen ülő fül, cyclopia, proboscis, cebocephalia, prae- 
maxillaris agenesis és esetenként az első garatív hiányos 
fejlődése -  agnathia). A központi idegrendszeri eltérések 
leggyakrabban a holoprosencephalia spectrum  különbö
ző formái, mely az aprosencephaliától (amikor az agyfél
tekék hiányoznak), az alobaris holoprosencephalián ke
resztül a semilobaris és végül a lobaris holoprosence- 
phaliáig terjed. A holoprosencephalia lényege, hogy a két 
agyfélteke nem válik szét egymástól, vagy ha szét is válik, 
m int lobaris holoprosencephalia esetén a kéregállomány

Orvosi Hetilap 2001,142 (19), 997-1000.

folytonosan követhető az egyik féltekétől a másikig. Ezenkí
vül gyakori a postaxialis polydactylia, hallux-hypoplasia, 
szívfejlődési rendellenesség (jobbára kam rai sep- 
tumdefektus) és vesefejlődési rendellenesség (patkó- vagy 
lepényvese). Esetismertetésünkben egy Patau-kóros mag
zatot szeretnénk bem utatn i és egyben beszám olni a com 
parativ genomialis hybridisatióval (CGH) végzett kísér
letünkről is, mely módszerrel lehetőség nyílik az archivált 
patológiai anyag és olyan vetélések vizsgálatára, am e
lyekben a konvencionális citogenetika nem  tud  diagnó
zist adni, vagy azért, m ert sejttenyésztésre alkalmatlan az 
anyag, vagy m ert a kromoszómaelváltozás mérete ki
sebb, m int amit citogenetikai vizsgálattal azonosítani le
het.
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Esetismertetés
Az ötvenéves beteg első gyermeke spina bifida aperta miatt halt 
meg egyéves korában, huszonnyolc évvel korábban. Anamné- 
zisében ezenkívül egy szülés szerepel egészséges utóddal. Jelen 
terhességének 10. hetében bizonytalan ultrahanglelet miatt ke
rült klinikánk genetikai tanácsadására. A vastag anyai hasfalon 
keresztül nem sikerült vizualizálni a magzatot. A gravida kéré
sére, életkorára való tekintettel genetikai amniocentesis történt 
a terhesség 16. hetében. 20 ml tiszta magzatvízből a G sávozás
sal végzett karyotypizálás eredménye 13-as trisomia (47, 
XX+13) lett, melynek alapján a házaspár kérésére a terhesség 
megszakítását végeztük el a 18. terhességi héten. A beteg 
extraamnialis rivanol-feltöltést, laminaria-tágítást és oxytoci- 
nos fájáskeltést követően életjelenséget nem mutató leánymag
zatot vetélt.

Külső vizsgálattal a 485 g-os leánymagzat koponyája kisebb 
volt a szokásosnál, a középvonalban egy rombusz alakú szem 
helyezkedett el, felette egy nyílással rendelkező 4 mm hosszú 
proboscis (1. ábra). Érdekes módon a belszervekben fejlődési 
rendellenességet nem találtunk. A nemi szervek normális női 
fenotípusra voltak jellemzők. Az agy semilobaris holoprosen- 
cephalia képét mutatta: a frontalis lebenynek megfelelően osz
tatlan agykérget lehetett látni, míg az occipitalis lebeny területén a 
két félteke szétvált. A közös agykamrában a középvonalban 
egyesült agyalapi magvakat lehetett megfigyelni.

1. ábra: A 13-as trisomiás magzat fényképe 
Rombusz alakú, medialisan elhelyezkedő egy szem 
(cyclopia) és felette proboscis figyelhetők meg.

A comparativ genomialis hybridisatio 
(CGH) metodikája Kalioniemi és 
Lapierre szerint (2, 5)

Teljes genomiális DNS-t extraháltunk a vizsgált és egy ép 
krom oszóm akészletű egyénből. A két DNS-ből egyenlő 
m ennyiséget nick transzlációnak (emésztés és fluoresz
cens jelölés) vetettünk alá. A nick transzlációt követően 
vertikális elektroforézis készüléken ellenőriztük a frag
m entum -hosszúságot. Ezt követően a DNS-t denaturál
tu k  (így egyszálú DNS-t hoztunk  létre), m ajd a vizsgált és 
kontroll-DNS-t egymással elegyítettük és a megfelelő m ó

don előkészített célmetafázisokat tartalmazó tárgylemezre 
helyeztük, m ajd két-négy napig inkubáltuk. Ezalatt já t
szódott le a hibridizáció. A fluoreszcenciát kétféle m ó
don lehet elérni: direkt és indirekt módszerrel. A direkt 
módszer esetén a nick transzláció során zöld, illetve vörös 
fluoreszcenssel jelölt dUTP-t alkalmazunk. Ekkor nincs 
szükség előhívásra. Mi az indirekt m ódszert alkalmaz
tuk, amikor, m in t később leírjuk, nem  a beépített jelölt 
nukleotid fluoreszkál, hanem a hozzákötött antitest vagy 
avidinhez konjugált festék. Számítógép hasonlította össze 
a krom oszóm ák középvonalának megfelelően mérhető 
zöld és vörös fluoreszcenciát, majd a grafikonon ábrá
zolta. A zöld/vörös-arány vörös fluoreszcencia irányába 
történő eltolódása deletiót, a zöld irányba történő kro
m oszóm atöbbletet jelent.

A nick transzláció során kétszer (teszt és kontroll-DNS) 50 pl 
összmennyiségben a következő reakcióelegyet állítottuk össze: 
DNS: 3,5, illetve 2 pl, 5 pl 0,1 mM dTTP, 10 pl 0,1 mM dNTP mix 
(a keveréket mi állítottuk elő), 5 pl nick transzlációs puffer 
(összeállítása: 0,5 M Tris-HCl,-pH 8- 50 mM MgCl, 0,5 mg/ml 
BSA, nukleázmentes desztillált víz), 10 pl nick transzlációs enzim 
(DN-ázt, 0,1 M ß-merkaptoetanolt és DNS polimerázt tartal
maz) (a nukleotidok, a puffer és az enzim a Vysis cég kereske
delemben kapható kitjéből származtak), 2,5 pl Biotin-16-dUTP 
(a teszt DNS-hez), illetve 2,5 pl Dig-ll-dUTP (a kontroll-DNS- 
hez) (Boehringer-Mannheim). Az elegyet 50 pl-re egészítettük ki 
nukleázmentes desztillált vízzel. A teszt DNS esetében, tekint
ve, hogy postmortem anyagról van szó, hosszabb, 1 órás inku
bációt, a kontroll-DNS esetében, mely biztosan nem volt 
autolitikus, másfélórás inkubációt alkalmaztunk. A reakciót 5 
pl 0,5 M EDTA-val állítottuk le. A nick transzláción átesett DNS 
fragmentum hosszúságát 1%-os ethidium bromidos agaróz- 
gélen vizsgáltuk (110 V, 30 perc), Lambda H indi//DNS méret- 
markerrel párhuzamosan futtatva. A megfelelő reakció jele
ként jellegzetes „smearing” jelenség (1000-600 bázisig terjedő 
felhő) látható az agarózgélen.

A következő lépés a teszt és a kontroll DNS vegyítése. A két 
mintából 30-30 pl-t, 30 pl Human Cot-1 DNS-t (1 mg/ml, Gibco),
1 pl lazac sperma DNS-t (9,7 mg/ml, Sigma) 1/10 térfogat 3M-os 
Na-acetátot és 300 pl abszolút alkoholt vegyítettünk, vortexszel 
kevertünk, majd 1 órán át -80 °C-on tartottunk.

Az egy óra elteltével 13 000/perc fordulatszámon centrifu
gáltuk fél óráig. A felülúszót leöntöttük, majd a DNS pelletet 
hagytuk kiszáradni. A teljes kiszáradást követően 2 x 5 pl 
deionizált formamid (pH 7,5) és egy ún. master mix segítségé
vel (20% dextrán szulfát és 2 x SSC [a törzsoldat a 20 x SSC, 
amely 15 mM Na acetát oldat és 150 mM NaCl pH 7,0-s keveré
ke], pH 7,0) vortexkeverés közben ismét oldatba vittük a 
DNS-t, majd 5 percig 76 °C-on denaturáltuk és 37 °C-ra helyez
tük, amíg a célmetafázisokat előkészítettük.

Célmetafázisnak a Vysis cég kereskedelemben kapható tárgy
lemezeit használtuk. A lemezeket először RN-ázzal emésztettük 
(Boehringer-Mannheim) 45 percig 37 °C-on, majd 3 x 5  percig
2 x SSC oldatban rázva mostuk. Ezután pepszinemésztés kö
vetkezett (Sigma) 37 °C-on, pH 2,0-4 percig és 2 x rázva mosás 5 
percig PBS oldatban (150 mM NaCl, 10 mM Na2HP04/NaH2P04, 
pH 7,4), majd 1x5 percig PBS MgCl2-ben (50 ml 1M MgCl2 és 
950 ml PBS). Posztfixációt követően (1% formaiint tartalmazó 
PBS-MgCl2-ben 10 percig és mosás PBS-ben 5 percig) a tárgyle
mezt alkoholsoron dehidráltuk, majd szárítottuk. Ezután 75 
°C-os formamidban denaturáltuk és azonnal -20 °C-os alkohol
sorba merítettük (3x3 perc, 70-90-100% alkohol). Szárítás 
után az addig 37 °C-on tartott DNS-t ráhelyeztük, fedőlemezzel 
borítottuk, folyékony gumival körberagasztottuk és 37 °C-ra 
nedves kamrába tettük legalább két napra, de optimálisan négy 
napig is lehet hibridizáltatni.

A detektálás során három lépésben festettük a hibridizált DNS-t:
1. réteg: avidin-FITC (l:200x hígítás, Vector)/egér anti-Digoxin 

(1:200 x hígítás, Sigma), majd 3x5 perc mosás 4xSSC/Tween 
20-ban (100 ml 20xSSCm 400 ml dH20, 0,5 ml Tween 20).

2. réteg: biotinált anti-avidin (1:200 x hígítás, Vector)/nyúl 
anti-egér-TRITC (l:200x hígítás, Sigma) és mosás, mint előbb.
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3. réteg: avidin-FITC (1:200 x hígítás, Vector)/kecske anti- 
nyúl-TRITC (1:200 x hígítás, Sigma) és mosás, mint előbb.

A háttérfestést DAPI-val (diamino-fenilindol) végeztük (80 
ng/ml koncentráció 2xSSC-ben) 10 percig, majd 5 percig mostuk 
2xSSC-ben. Alkoholsoron dehidráltuk, 3x3 percig, majd speci
ális anti-fade-del fedtük a tárgylemezt.

A DAPI festés G bandinghez hasonló háttérfestést ad, majd 
fedtük a tárgylemezt. A metafázisok elemzését fluoreszcens 
mikroszkóphoz csatolt számítógéppel végeztük, először a DAPI- 
nak, majd a FITC, végül a TRITC festésnek megfelelően rögzí
tettük a képet.

A metafázisok elemzésére fluoreszcens mikroszkópot hasz
náltunk, lOOOx immerziós nagyítás (Leica), TRI, TR2, TR3 
fluorokróm-specifikus optikai szűrővel (Chroma), a metafázi- 
sokat CCD-kamerával digitalizáltuk (Photometries) és számító
géppel analizáltuk (Applied Imaging Software, Cytovision).

A CGH-vizsgálat során az autoszomális krom oszóm á
kon kiegyenlített zöld/vörös-arányt találtunk, a 13-as kro
moszómát leszámítva, ahol zöld eltolódás jelezte a kro
moszóma teljes hossza mentén a DNS-többletet, mely meg
felel a 13-as trisom iának (2. ábra).

.niffliu

13

2. ábra: 13-as trisomia CGH képe
Az acrocentricus kromoszómák, mint a 13-as, 14-es és 15-ös kromoszómák 
rövid karjának megítélése nehézségbe ütközik, amint ez látható is a képen, 
ugyanakkor a hosszú karon (q kar) jól látszik a középvonaltól való jelentős 
eltolódás jobbra (a zöld fluoreszcencia irányába).
TU = piros; |  = kék; ^  =zöld

Megbeszélés

A cyclopia, a proboscis és a semilobaris holoprosen- 
cephalia a facialis dysm orphism usok csoportjába tarto
zó fejlődési rendellenesség, mely hátterében leggyakrab
ban kromoszóma-rendellenesség áll (13-as trisomia), de 
megfigyeltek m ár autoszóm recesszív m ódon öröklődő 
és sporadikus eseteket is. Embriológiai szinten a prosen- 
cephalicus szervező központ működése érintett, ennek 
következménye az agy fejlődési rendellenessége és a vele 
együtt járó arcfejlődési rendellenesség.

A comparativ genomialis hybridisatiót (CGH) 1992-ben 
írták le Kallioniemi és munkatársai (5). A módszert szolid 
tum orokban a kromoszóma-átrendeződések, többletek 
és deletiók tanulmányozására fejleszették ki. Azóta sokan

használták fel eleinte főként különböző tum orok vo
natkozásában, így m éhnyakrákban is (12). Később m eg
jelentek az első közlemények, am elyek a CGH klinikai 
genetikában történő alkalmazásáról számoltak be (2). A 
CGH molekuláris citogenetikai m ódszer, amely segítsé
gével kisméretű, a hagyományos citogenetikai m ódsze
rekkel nem látható  méretű krom oszóm ahiányt vagy 
-többletet lehet kim utatni. A CGH nem  helyettesíti a h a 
gyományos karyotypizálást, hanem  kiegészíti. A m ó d 
szernek számos előnye és hátránya van. Előnye -  többek  
között - , hogy nem  szükséges sejtkultúrát létrehozni, h a 
nem -  akár postm ortem  szövetekből is -  direkt DNS- 
preparálással lehet anyagot nyerni. Hátránya, hogy nem  
lehet kiegyensúlyozott kromoszóma-eltéréseket azonosí
tani. A legkisebb CGH-val m érhető krom oszóm ahiány 
az irodalmi adatok alapján 10-12 megabázispár, de az el
méleti határ 2 -4  megabázispár (9). Lapierre és m u n ka 
társainak sikerült női m intákon az X krom oszóm án 2,6 
megabázispár hosszúságú pszeudoautoszomális szakaszt 
kim utatni (7). Az ennél kisebb hiányok vizsgálatára, m int 
például a 22q deletio (diGeorge-szindróma) specifikus 
FISH-próba javasolt.

A CGH klinikai genetikai jelentősége az, hogy szám os 
multiplex malformációs szindrómában reméljük e m ódszer
rel a genetikai hátteret tisztázni, akár formalinfixált paraffin
ba ágyazott anyagból extrahált DNS-t felhasználva is (10). 
Érthető m ódon -  mivel nem já r DNS-mennyiségválto- 
zással -  a kiegyensúlyozott transzlokáció nem azonosítható 
CGH-val. Ezekben az esetekben a multiplex fluoreszcens 
FISH-technika segíthet, amelyben mindegyik kromoszóma 
különböző színnel fluoreszkál és a transzlokált k ro m o 
szómarészletek eredete azonosítható (11,13).

A CGH egyes krom oszóm ák bizonyos részeinek m eg
ítélésére nem alkalmas: ilyenek az ismétlődő szekvenciák, 
az lq, 9q, 16q és Y krom oszóm án található hetero - 
krom atikus régiók és az acrocentricus (13-15,21, 22) k ro 
moszómák centrom ericus régiói (8). A krom oszóm ák 
telomericus régióit is óvatosan kell kezelni.

A zöld/vörös-arány eltolódásának a mértékével lehet 
manipulálni. Érthető módon, amennyiben kisebb eltolódást 
kórosnak tekintünk, a módszer érzékenységét fokozzuk, 
ugyanakkor ezzel nő az álpozitív esetek száma. Amennyiben 
csak nagyobb arányt veszünk figyelembe az értékelés so
rán, akkor az érzékenység csökken és a specificitás foko
zódik. A CGH-t nem  önmagában alkalmazzák, hanem  a 
citogenetika kiegészítése képpen. A klinikai (szülészeti) 
genetikában a CGH-t mind a praenatalis, mind a poszt- 
natalis diagnosztikában fel lehet használni. Akár egy sejt
ből is lehet teljes genomialis PCR amplifikációt követően 
CGH-t végezni (14,15), vagy amniocentesisből nyert sej
tekből is (7). Dysm orph betegek vizsgálatáról (1) és p o s t
mortem anyagok feldolgozásáról is jelentek meg közle
mények (3, 4, 6). Ezekben a cikkekben a hagyományos 
citogenetikai vizsgálat eredményét a CGH-val jól lehetett 
reprodukálni, hasonlóan az általunk ismertetett esethez. 
Daniely 1999-es közleményében, arró l számol be, hogy 
50 spontán vetélésből 27 esetben nem  sikerült sejttenyé
szetet létrehozni, ezekben csak CGH-val végeztek vizsgá
latot. Ugyanakkor az összesen detektált 9 aneuploidiából 
3-at csak CGH-val lehetett azonosítani (4).

Dolgozatunkban egy 13-as trisom iás magzat esetét is
m ertettük és a fetus DNS-én végzett CGH-kísérletet m u 
tattuk be, melyet az első szerző bristoli tanulm ányútja
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során végzett. A CGH-vizsgálat eredménye m egfelelt a 
genetikai amniocentesis során nyert magzatvízsejtek karyo- 
typizálásával. A CGH költséges, időigényes és egyelőre kí
sérleti stádium ban lévő m ódszer, amelyet a világ számos 
vezető intézetében kutatnak és fejlesztenek, hogy  fel
használhatóságát pontosan behatárolják. További fej
lesztések révén potenciálisan jó  kiegészítője lehet a ha
gyományos citogenetikai vizsgálatnak.
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„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
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az orvostovábbképzés 
szolgálatában

Az orvostudományban és a társadalomban kialakuló változások 
egyaránt befolyásolják az egészségügyi ellátás rendjét. A változás
nak számos eleme van, amelyek között a demográfiai tényezők 
szerepe kitüntetett, hiszen a népesség statisztikai mutatóival párhu
zamosan a betegségek gyakorisága, természetes lefolyása módo
sulhat. A változásban meghatározó jelentőségű az új technológia, a 
technikai lehetőségek bővülése is. Új szempontként jelent meg a 
hatékonysági mutatók vizsgálata, amely a költségek és a várható 
eredmények egyensúlyát kutatja. Megváltozott a tudati szféra is: a 
betegek autonómiája, a döntésekben való aktív tudatos részvétele 
és annak elvárása a műveletek orvosi megközelítését is lényegesen 
befolyásolhatja. Fontos szemponttá vált az életminőség kérdése is, 
amelynek alapvető orvosi és egészségügyi vonatkozásai nyilván
valóak.

Az orvosi tevékenység a XXI. században számos új kihívás elé 
néz, amely miatt a folyamatos orvosi továbbképzés a mindennapos 
működés alapvető feltételévé válik. Továbbképzés optimális tartal
mi és szervezeti kereteinek megválasztása világszerte sürgető kér
déssé vált. Kérdéses, hogy melyik képzési forma az, amely a kör
nyezet változtatásaihoz legjobban alkalmazkodva hatékonyan köz
vetíti a megváltozott ismereteket.

Az új orvosnemzedék az irodalmi adatok, új eredmények ug
rásszerű növekedésével találkozik, az új módszerek alkalmazásá
nak táguló lehetőségével és igényével szembesül, ugyanakkor a 
legkorszerűbb ismeretek és eljárások bevezetése a betegek részéről 
is megnyilvánuló sürgető kényszer. Az egészségügyi ellátás nö
vekvő költségei és a javuló minőség iránti elvárás közötti ellentét 
sokszor alig kezelhető.

A korszerű orvosi továbbképzés iránt jogos az az elvárás, hogy 
e feladatok valamennyi elemét tartalmazza: bemutassa a tudomá
nyos tényeket, segítse a technológiai ismeretek terjedését és hasz
nálatát és feltárja a megváltozott beteg-orvos kapcsolat új elemeit 
is. Az orvosoknak nemcsak az elméleti tudományos hátteret, ha
nem a klinikai gyakorlat változó elemeit is meg kell ismerniük. Az 
orvosi továbbképzés tartalmi és szervezeti megújítása tehát az új 
évszázad fontos kihívásai közé tartozik.

European Institute of Healthcare szervezete ennek a feladatnak 
kíván megfelelni és a tudományos és gyakorlati kérdések megfo
galmazásával és az ismeretek továbbadásával az orvosi továbbkép
zést kívánja szolgálni. Az AstraZeneca által alapított intézmény öt 
témakörben az európai kontinensen a képzés fontos letéteménye
sévé vált. A gasztroenterológia, a kardiológia, a tüdőgyógyászat, az 
onkológia és a neuropszichiátria a fő elemei ennek a továbbképző 
hálózatnak, amely az elkövetkezendő években témánként és éven
ként 2-2 szimpóziummal segíti az ismeretek széleskörűvé válását. 
A továbbképző előadás-sorozatok teljes anyaga elektronikus úton 
is hozzáférhető, a vezető európai szaklapok szupplementumok for
májában adják a szimpóziumok előadásait.

Az emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó áttekintő szim
póziumra első alkalommal 2001. április 21-én Barcelonában került 
sor. A legaktuálisabb kérdések közül a tanfolyam, a gastrooesopha- 
gealis reflux betegséget, a Barrett oesophagus új megítélésének 
kérdéseit, a Helicobacter pylori fertőzés genetikai vonatkozásait, 
az NSAID gastropathia megelőzésének módjait, a nyelőcső- és 
gyomorrák új diagnosztikus lehetőségeit, és a megelőzés új straté
giai elemeit mutatta be a több száz fős, Európa számos országából 
érkezett résztvevőnek. Az előadók a világ legrangosabb szakembe
rei közül kerültek ki. A nagysikerű előadások után minden részt
vevő egyetértett abban, hogy a European Institute of Healthcare 
programjai új fejezetet jelentenek az orvostovábbképzésben.
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Analgetikum-nephropathia előfordulása krónikus 
veseelégtelenség miatt dializált betegekben Magyarországon
Pintér István dr.1’2, Mátyus János dr.3, Czégány Zoltán dr.4, Harsányi Judit dr.5, Hom oki Márta dr.6, 
Kassai Miklós dr.7, Kiss Éva dr.8, Kiss István dr.9, Ladányi Erzsébet dr.'°, Ló'csey Lajos dr.11,
Major Lajos dr.12, M isz Mihály dr.13, Nagy Lajos dr.14, Polner Kálmán dr.15, Rédl Jenő dr.16,
Solt István dr.17, Tichy Béla dr.18, Török Marietta dr.19, Varga Gábor dr.20, W agner Gyula dr.21, 
W órum Imre dr. , Zsoldos Béla dr. , Pótó László dr. , W ittm ann István dr. és Nagy Judit dr.

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 
(igazgató: Nagy Judit d r.)1
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Pécs (igazgató: Karátson András dr.)
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudom ányi Kar, I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Kakuk György dr.)3
EuroCare 11. Dialízis Központ, Győr (igazgató: Ferenczi Sándor dr.)
Szent Rókus Kórház, Budapest (igazgató: Szabó Annamária dr.)
Nephrocentrum  Alapítvány, Budapest (igazgató: Polner Kálmán dr.)
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Hódmezővásárhely (igazgató: Kassai Miklós dr.)
Gambro Dialízis Részleg, Szeged (igazgató: Kiss Éva dr.)
EuroCare 1. Dialízis Központ, Budapest (igazgató: Kiss István dr.)
Fresenius Medical Care Nephrológiai Centrum , Miskolc (igazgató: Ladányi Erzsébet dr.)
Kenézy Gyula Kórház, Debrecen (igazgató: Lőcsey Lajos dr.)
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Esztergom (igazgató: Majos Lajos dr.)
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Eger (igazgató: Misz Mihály dr.)
EuroCare 8. Dialízis Központ, Tatabánya (igazgató: Grósz Mária dr.)
Szent Margit Kórház, Budapest (igazgató: Hering Andrea dr.)
Gambro Dialízis Részleg, Szolnok (igazgató: Rédl Jenő dr.)
EuroCare 9. Dialízis Központ, Székesfehérvár (igazgató: Solt István dr.)
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Kiskunfélegyháza (igazgató: Tichy Béla dr.)
Gambro Dialízis Részleg, Karcag (igazgató: Török Marietta dr.)
EuroCare 3. Dialízis Központ, Veszprém (igazgató: Akócsi Katalin dr.)
EuroCare 7. Dialízis Központ, Szekszárd (igazgató: W agner Gyula dr.)
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Kecskemét (igazgató: Haraszti M ária d r^
Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Salgótarján (igazgató: Pethő Ferenc dr.)
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Központi Kutató Laboratórium (igazgató: Kilár Ferenc dr.)

Az elmúlt években az analgetikum-nephropathia képalko
tó eljárással történő diagnosztikájának kidolgozása nagy 
fokban növelte a betegség felismerésének valószínűségét, 
így lehetővé vált hazánkban is az analgetikum-nephro
pathia előfordulásának pontosabb megítélése. Huszonkét 
dialízisközpontban 1994. decembertől 1997. decemberig 
vizsgálták az analgetikum-nephropathia előfordulását, 
azokban az újonnan dialízisprogramba került betegekben, 
akiknek vesebetegsége tisztázatlan eredetű v o lt. Az anal
getikum-nephropathia diagnózisa az anamnézisben a kró
nikus gyógyszerabúzus feltárásán és a képalkotó eljárások 
pozitivitásán (kisebb veseméretek és/vagy egyenetlen 
kontúrú vesefelszín és/vagy vesepapilla-meszesedéssel) ala
pult. 284 ismeretlen diagnózissal dializált beteg közül 42, 
az összes beteg 14,8%-a bizonyult analgetikum-nephro- 
pathiásnak. Két beteg kivételével mindannyian kevert anal- 
getikumokat szedtek, melyek phenacetint/paracetamolt, 
phenason-származékokat, acetilszalicilsavat, coffeint és/vagy 
codeint tartalmaztak. Vizsgálataik szerint az analgetikum- 
nephropathia hazánkban is gyakori, végstádiumú vese
elégtelenséghez vezető megbetegedés.

Kulcsszavak: analgetikum-nephropathia, krónikus veseelégte
lenség, hemodialízis

Analgesic-nephropathy in patients taken into the di
alysis program in Hungary. In recent years elaboration 
of the diagnosis of analgesic-nephropathy (ANP) with 
the help of imaging techniques significantly increased 
the possibility of diagnosing the disease. Therefore, eva
luating the prevalence of ANP has become more accu
rate in our country as well. The prevalence of ANP has 
been investigated in patients who have newly been 
taken into the dialysis program due to renal disease of 
unknown aetiology in 22 dialysis centers between De
cember 1994 -  December 1997. The diagnosis of ANP 
has been based on revealing chronic drug abuse in the 
history and positive results of renal imaging (decrease in 
length of both kidneys combined with either bumpy 
contours and/or papillary calcification). Among 284 pa
tients dialysed with unknown diagnosis 42 (14.8% of all 
cases) proved to  have ANP. All patients except 2 took an
algesic mixtures containing phenacetin/paracetamol, 
phenason derivatives, acetilsalysilic acid, caffeine and/or 
codeine. According to their investigations, ANP is a com
mon disease resulting in end-stage renal failure in Hun
gary as well.

Keywords: analgesic-nephropathy, chronic renal failure, haemo
dialysis
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Az analgetikum -nephropathia (ANP) lassan progrediáló 
krónikus vesebetegség, melyet elsősorban kombinált anal- 
getikum ok hosszú ideig tartó  rendszeres szedése okoz. 
Patológiailag vesepapilla-necrosis és krónikus interstitialis 
nephritis jellemzi, melyhez a betegség késői szakaszában át
meneti sejtes uroepithelialis tum or társulhat. Klinikailag a 
korai stádium ban polyuria, steril pyuria, csökkent kon
centrálóképesség, vesekólikák és haematuria figyelhető meg 
és a krónikus gyógyszerabúzus esetén a beteg állapota észre
vétlenül lassan progrediál krónikus veseelégtelenségbe.

Az ANP egyike a megelőzhető vesebetegségeknek, melyre 
hazánkban eddig sajnálatosan kevés figyelmet fordítottunk. 
A betegség jellegzetességeit a lap egy megelőző szám á
ban  (15) m ár részletesen ism ertettük. Az ANP hazánk
ban  azért bír különös fontossággal, m ert nálunk m a is a 
gyógyszerpiacon vannak és nagyrészt vény nélkül kap
h a tók  és népszerűek a phenacetin- és am inophenason- 
tartalm ú, coffeinnel, codeinnel, acetilszalicilsawal kom 
b inált analgetikumok, melyek leggyakrabban okoznak 
ANP-t, s melyek részleges kivonása (fenacetin), illetve el
érhetőségének recepthez kötése nagy fokban csökkentette 
ezen betegség előfordulását más országokban (14). Az 1. 
táblázatban  tüntettük  fel az elm últ 10 évben hazánkban 
forgalm azott, leggyakrabban szedett phenacetin-tartal- 
m ú  kom binált anaigetikumokat.

A debreceni és a pécsi nefrológiai centrum ok előzetes 
adatai alapján, valószínűnek látszott, hogy hazánkban is 
jelentős számban fordulnak elő ANP-s betegek (11). Sziszté
más felkutatásukra a Magyar Nephrológus Társaság a 
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar 
Nephrológiai Centrumának kezdeményezésére egy több
lépcsős program ot hirdetett meg (Hungarian Analgesic 
N ephropathy Study, HANS), m elynek keretén belül első
ként 22 diaiízisközpontban a hem odialízis-kezelésben 
részesülő végstádium ú vesebetegek között került felm é
résre  az ANP előfordulási gyakorisága. Közleményünk
ben  ezeket az adatokat ism ertetjük.

Betegek és módszer
Az országban működő 52 dialízisközpontból a vizsgálatban 
résztvevő 22-ben, 1994. december 1.-1997. december 1. között 
1700 betegnél kellett újonnan dialíziskezelést kezdeni krónikus 
veseelégtelenség miatt. (A vizsgálatban résztvevő dialízisköz
pontok területi megoszlását az 1. ábra mutatja.) Az 1700-ból
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1. ábra: A vizsgálatban résztvevő dialízisközpontok területi 
megoszlása

annál a 301 betegnél (az összes beteg 17,7%-a) vizsgáltuk az 
ANP előfordulását, akiknek tisztázatlan eredetű volt a vesebe
tegsége a művese-kezelés megkezdésekor. A vizsgálatba csak a 
hemodializált betegek kerültek.

Az ANP diagnózisa az ANNE (Analgesie Nephropathy Network 
Europe) vizsgálatnál használt kritériumok (8) alapján történt.

1. A beteg pozitív gyógyszer-anamnézise
A krónikus analgetikum abúzus felismerésére a következő mód
szereket használtuk:

a) Kérdőíves felmérés, mely tartalmazta a betegek lehetsé
ges panaszait (gyakori fejfájás és menstruációs fájdalom, króni
kus ízületi panaszok, krónikus gyulladásos bélbetegség, illetve 
egyéb állandó vagy visszatérő fájdalom bármely okból) és a be
tegek fájdalomcsillapító-szedési szokásait (milyen gyógyszert, 
mekkora adagban, meddig szedett).

b) Minden beteget megkértünk, hogy lapozzon át egy .képesköny
vet”, melyben az összes gyanúba vehető gyógyszer dobozának fedőlap
ja szerepelt, kérve, hogy az általa szedett gyógyszereket válassza ki.

c) Végül, alapos gyanú esetén, a hozzátartozókat is kikérdeztük 
a beteg gyógyszerszedési szokásairól, ha azt a beteg negálta.

Krónikus analgetikumszedőnek azokat a betegeket minősítet
tük, akik legalább 5 évig rendszeresen napi 1-25 tabletta vagy por 
formájú kombinált analgetikumot szedtek. A kombinált analgeti
kumok legalább kétféle fájdalomcsillapítót (phenacetint/paraceta- 
molt és pyrazolon-származékokat vagy aszpirint) és egy hozzászo
kást előidéző szert (coffeint és/vagy codeint) tartalmaztak. A 
leggyakoribb phenacetin-, illetve paracetamol-tartalmú szereket és 
azok összetevőit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: Az elmúlt 10 évben Magyarországon forgalmazott, leggyakrabban szedett fenacetin-tartalmú kombinált analgetikumok

Phenacetin Paracetamol Acetilszalicilsav 
(mg) (mg) (mg)

Aminophenason
(mg)

Coffein
(mg)

Codein
(mg) Egyéb

Pulvis Antidolor 500 500 50 20 *
Supp. Anodynum 500 500 40
Pulvis Sparmalgeticus 400 400 80 **
Pulvis Codacetini 300 300 10 10
Tabl. Karil 300 150 100
Tabl. Antineuralgica 300 200 50
Pulvis Analgeticus 200 300 70
Tabl. Salvador 150 150 80 75 ***
Tabl. Dolor 150 150
Drg. Legatin 50 35 ****

* 20 mg aethylmorphinum chloratum; ** 80 mg papaverinum chloratum; *** 75 mg bartituralum; **** 25 mg extractum valerianum siccum 10 mg 
extractum humuli lupuli siccum
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2. Képalkotó eljárások
A vizsgálatban résztvevő betegeknél ultrahangos és kontrasztanyag 
nélküli CT-vizsgálat történt. Az értékelést az ANNE (Analgesie 
Nephropathy Network Europe) és megelőzően a Belgiumban 
lefolytatott vizsgálatsorozat kritériumai alapján végeztük (5, 7, 
8). Ezek alapján analgetikum-nephropathiát valószínűsíthe
tünk, ha

a) a vesék horizontális és vertikális átmérőjének összege fér
finél < 103 mm, nőnél < 96 mm;

b) a vesék kontúrja szabálytalan, hullámos lefutású és legalább 
3 behúzódás észlelhető a felszínen;

c) a vesepapillákban mészlerakódás figyelhető meg.
A diagnózis kimondásához az a+b vagy a+c pontban megadott 

elváltozások megléte szükséges (2, ábra).
Sajnálatos módon nem minden beteg esetében sikerült elérni, 

hogy CT-vizsgálat készüljön. Továbbá az ultrahang- és CT-vizs- 
gálatokat végző radiológus kollégák nem minden esetben adtak 
választ a feltett kérdésekre, így az a), b) és c) kritériumok nem 
voltak minden esetben megítélhetők.

A z adatok statisztikai feldolgozása
Az adatok statisztikai feldolgozása SPSS 8.0 program felhasználásá
val standard statisztikai módszerek szerint készült.

2. ábra: Az analgetikum-nephropathia CT-diagnózisának 
kritériumai
A diagnózishoz a + b vagy a + c pozitivitása szükséges.
a) Vesenagyság. Kóros, ha a vertikális + horizontális átmérő férfiaknál < 
103 mm, nőknél < 96 mm.
b) Vesefelszín. Kóros, ha a behúzódások száma legalább 3.
c) Vesepapilla-meszesedés. A kép a jellegzetes mészlerakódást mutatja

Eredmények

1994. decem ber 1. és 1997. december 1. között a vizsgála
tokban résztvevő 22 dializáló részlegben 1700 betegnél 
kellett dialíziskezelést kezdeni krónikus uraemia miatt.

Az 1700 betegből 301-nek (133 férfi és 168 nő, átlag
életkor ± SD: 60,4±13,7 év) nem  volt tisztázott a diagnó
zisa a dialíziskezelés megkezdésekor, eredetileg ők képezték 
a vizsgálat tárgyát. Azonban a 301 betegből a vizsgálatok 
megkezdéséig 17 beteg m eghalt vagy nem kívánt a vizs
gálatban részt venni, így a vizsgálatba végül 284 beteg ke
rült (124 férfi és 160 nő, átlagéletkor ± SD: 61,1 ± 12,7 év). 
Közülük 39 beteg (III. csoport) felelt meg a krónikus 
analgetikumabúzus általunk használt kritérium ainak (7 
férfi és 32 nő, átlagéletkor ± SD: 66,1±7,9 év). 183 beteg 
(92 férfi és 91 nő, átlagéletkor ± SD: 58,8±14,5 év) gyógyszert 
nem szedett (I. csoport), 62 beteg (25 férfi és 37 nő, átlag
életkor + SD: 61,3±12,8 év) pedig csak részben felelt meg 
a krónikus analgetikumabúzus kritériumainak (kevesebb 
gyógyszert szedett vagy nem  rendszeresen szedte, ill. 
monokom ponensű analgetikumot szedett, II. csoport) (2. 
táblázat). Itt kell megjegyeznünk azonban, hogy a bete
gek jelentős része nem tud ta  pontosan m egm ondani, 
hogy m ennyi ideig szedett gyógyszert és milyen m ennyi
ségben.

A képalkotó eljárások alapján analgetikum -nephro
pathiát lehetett diagnosztizálni a 284 betegből 47-ben. 
Ebből a 47 betegből 24 a krónikusan (legalább 5 évig) 
kom binált analgetikum ot szedők közé, további 18 a ke
vesebb m int 5 évig kombinált analgetikumokat vagy csak 
egykomponensű analgetikum ot (2 beteg) szedők közé 
tartozott. Az analgetikumot nem  szedő 183 betegből pedig 
5-ben észleltünk analgetikum -nephropathiára utaló fals 
pozitív radiológiai képet (3. táblázat). Ezen 5 beteg ada
tainak analízise azt m utatta, hogy minden betegben (a 
pozitív besorolás alapjaként) csak csökkent veseméretet 
és egyenetlen kontúrt észleltünk és papillameszesedést 
nem, am i felveti klinikai tünetekkel nem járó krónikus 
pyelonephritis végstádium ának lehetőségét is.

2. táblázat: A vizsgálatban részt vevő 284 beteg fontosabb 
adatai az analgetikum szedése tükrében

I. csoport 
(n=183)

II. csoport 
(n=62)

III. csoport 
(n=39)

Férfi 92 25 7
Nő 91 37 32
Átlagéletkor ± SD 
(év)

58,8 ± 14,5 61,3 ± 12,8 66,1 ± 7,9

I. csoport= a gyógyszert nem szedő betegek; II. csoport= az 
analgetikumabúzus kritériumainak csak részben megfelelő betegek; 
III. csoport= az analgetikum abúzus kritériumainak megfelelő betegek

3. táblázat: A képalkotó eljárások eredményei az 
analgetikumfogyasztás tükrében

Képalkotással pozitív Képalkotással negatív
(n=47) (n=237)

I. csoport 5 178
II. csoport 18 44
III. csoport 24 15

I. csoport= a gyógyszert nem szedő betegek; II. csoport= az 
analgetikum abúzus kritériumainak csak részben megfelelő betegek; 
III. csoport= az analgetikum abúzus kritériumainak megfelelő betegek
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Az adatokat összegezve, a résztvevő centrum okban 3 
év alatt ismeretlen diagnózissal újonnan dialízisprogram ba 
kerü lt 284 beteg közül 47 (a betegek 16,5%-a) felelt meg 
analgetikum-nephropathiának a képalkotó eljárások alap
ján. Ha az analgetikum ot nem  szedett, de képalkotó eljá
rással pozitív 5 beteggel nem  szám olunk, a 284 betegből 
42, az összes beteg 14,8%-a bizonyult képalkotó eljárással 
analgetikum -nephropathiásnak, akik közül 24 beteg, több 
m in t 5 évig rendszeresen szedett kom binált analgeti
kum ot, 16 beteg pedig kevesebb ideig, vagy nem rendsze
resen. További 2 beteg csak egykom ponensű analgetiku
m ot, phenasont (Algopyrint) szedett krónikusan.

Megbeszélés

M agyarországon ez az első olyan vizsgálat, mely az anal- 
getikum -nephropathia előfordulását a dialízisállomások 
több m int 40%-ának közreműködésével, egységes, objek- 
tivizált kritériumok alapján vizsgálta. A megelőzően Euró
pában végzett ANNE-vizsgálat kritérium ai alapján (króni
kus analgetikum  abúzus és pozitív képalkotó diagnoszti
kai kép) hazánkban az ism eretlen diagnózissal újonnan 
dializált betegek 14,8%-a analgetikum-nephropathiás. Ez az 
előfordulási gyakoriság jóval nagyobb, m int azt az ország 
dialízis-állomásai által az EDTA-ERA regiszternek ere
detileg küldött adatok (0,1%-os gyakoriság) m utatták  
(20). A retrospektív vizsgálatban azonban a betegek nagy 
részénél csak hozzávetőleg lehetett m eghatározni az elfo
gyasztott gyógyszer mennyiségét és a gyógyszerszedés 
idejét, így valószínűleg ezek az adatok sem pontosak.

Tehát az anamnézisfelvétel és a képalkotó eljárás techni
kája döntő fontosságú az ANP felismerésében. A célzott 
vizsgálatokkal más országokban is egyértelműen nő tt a 
felismert betegek száma az EDTA-ERA regiszterben közölt 
adatokhoz képest (2,10).

Elgondolkodtató és hasonló okot feltételez De Broe meg
figyelése, mely szerint egyes országokban az ANP-ban 
szenvedő dializált betegek száma és az ismeretlen okból 
dialíziskezelésre járó betegek száma fordított arányban 
van egymással, azaz, m inél több az ism eretlen eredetű 
nephropath ia  m iatt dializált beteg, annál kevesebb a fel
ism ert ANP-ben szenvedő beteg a dializált betegek között.

A 14,8%-os előfordulási gyakoriság azt mutatja, hogy az 
analgetikum-nephropathia hazánkban is egyike azoknak a 
leggyakoribb vesebetegségeknek, melyek végstádiumú vese
elégtelenséghez vezetnek, akárcsak Svájcban (4), Belgium
ban (5), Németországban (16), Ausztráliában (12), az USA- 
ban (19), valamint a Cseh és Szlovák Köztársaságban (10).

A kérdés fontosságának hangsúlyozására az elm últ 
években Európában és az USA-ban is megjelent néhány 
összefoglaló az analgetikum-nephropathia korai felismeré
sének fontosságáról és kialakulásának megelőzési lehető
ségeiről (1 ,3,9). Hasonló céllal jelentettük meg mi is köz
leményünket 1998-ban az Orvosi Hetilap hasábjain (15).

Adataink is alátámasztják azt a megfigyelést, hogy az anal
getikum-nephropathia majdnem kizárólag a kombinált anal- 

etikumokat szedőknél alakul ki (6). A leggyakrabban fogyasztott 
azai gyógyszerek (lásd 1. táblázat) főleg phenacetint, pyra- 

zolon-származékot, coffeint és/vagy codeint tartalmaznak, ami 
megegyezik az irodalmi adatokkal (6). A gyógyszerek nagy ré
sze nálunk vény nélkül is kapható (a Karilt, Salvadort és a 
Legatint közben kivonták a forgalomból), ami nagy fokban 
megkönnyítette és továbbra is lehetővé teszi a gyógyszerhez

való hozzájutást. Nagy valószínűséggel elsősorban a coffein- 
és/vagy codein-tartalmuk miatt (ezen szerek hangulat- és köz
érzetjavító hatásával magyarázhatóan) alakult ki hozzászokás 
és gyógyszerfüggés a betegek nagyrészében, s emiatt az anal- 
getikumok szedését -  amint azt néhány beteg el is mondta -  a 
fájdalom elmúlásával sem hagyták abba. Ezen tény fontosságá
ra Nanra és mtsai is felhívták a figyelmet (12).

Felvetődik az a kérdés, hogy miért választottuk első
ként a dialízisre került betegeket vizsgálatunk tárgyául, 
akiknél m ár végstádiumú elváltozás észlelhető. A válasz 
az analgetikum -nephropathia sajátosságaiból következik:

1. amíg a betegnek vizelete van, az analgetikumok ve
sén át kiválasztódó metabolitjai nap mint nap elérik a ve
semedencét, valamint a hólyagot és így továbbra is fenn
áll az átm eneti sejtes uroepithelialis tum orok kialakulá
sának veszélye;

2. a krónikus analgetikumfogyasztás okozta akcelerált 
atherosclerosis (13) összeadódik a dialíziskezelések ha
tására kialakuló atherosclerosissal (17).

Tehát az analgetikum -nephropathia diagnózisa és az 
azt kiváltó gyógyszerek azonnali elhagyása növeli a betegek 
túlélési esélyeit, még akkor is, ha a diagnózis felállítása 
későn, m ár a dialíziskezelések megkezdése után  történt.

Nyilvánvaló azonban, hogy a vizsgálatok végső célja 
az analgetikum-nephropathia kialakulásának megelőzése, 
melyhez további szűrővizsgálatokat tervezünk. Követke
ző lépésben az ország több nephrológiai osztályán ismeret
len eredetű krónikus vesebetegség miatt gondozott bete
gek között vizsgáljuk meg az analgetikum-nephropathiás 
betegek előfordulását, akik száma például a debreceni és a 
pécsi nephrológiai centrumokban már közel van a 100-hoz. 
Ezen betegek nagy részében a gyógyszer szedésének ab
bahagyása esetén a vesebetegség további progressziójá
nak megállása várható (18).

Végül háziorvosok, reum atológusok, fájdalomambu
lanciákon dolgozó kollégák, neuropszichiáterek stb. bevo
násával a rendszeresen fájdalomcsillapítókra szorulók szű
rővizsgálatát szeretnénk elvégezni az analgetikum-nephro
pathia előfordulásának megítélésére.

Jelenleg m ár folyamatban van a krónikus analgetikum- 
szedők pszichés statusának megítélésére elkezdett országos 
vizsgálatsorozat kiértékelése.

Csak ezen adatok ism eretében lehet Magyarországon 
is kellő súllyal kezdeményezni, hogy a phenacetin-, para
cetamol-, am inophenason-, nem  szteroid gyulladásgátló 
és coffein/codein-tartalmú kom binált fájdalomcsillapítók 
hozzáférhetősége korlátozott és szabályozott legyen, vala
mint az orvosok, illetve a népesség széles körben ismerje 
meg bizonyos fájdalomcsillapítók, elsősorban huzamos 
szedésének vesekárosító hatását.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk mindazoknak a radio
lógus kollégáknak, akik az UH- és CT-vizsgálatokban segítsé
günkre voltak, valamint a következő nefrológus kollégáknak az 
adatok összegyűjtésében nyújtott segítségükért: Amma Zoltán dr. 
(7. sz. EuroCare, Szekszárd), Bartus Zsuzsanna dr. (Fresenius 
Medical Care Dialízis Központ, Esztergom), Besenczi Boglárka dr. 
(9. sz. EuroCare, Székesfehérvár), Fazekas Attila dr. (Fresenius 
Medical Care Dialízis Központ, Pécs), Ferenczy Sándor dr. (11. 
sz. EuroCare, Győr), Gál Mariann dr. (Fresenius Medical Care 
Dialízis Központ, Esztergom), Kahler Andrea dr., Juhász Péter dr. 
(Kenézy Gyula Kórház, Debrecen), Kerekes Zsolt dr. (Fresenius 
Medical Care Dialízis Központ, Kiskunfélegyháza), Kerkovits 
Lóránt dr. (1. sz. EuroCare, Budapest), Koncz Mónika dr. 
(Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Eger), Mácsai Emília 
dr. (Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Miskolc), Mezei 
Ilona dr. (Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Eger),
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Pethő Ferenc dr. (Fresenius Medical Care Dialízis Központ, 
Salgótarján), Rékasi Éva dr. (GAMBRO, Szolnok), Rozsnyai Er
zsébet dr. (Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Eger), 
Schneider Károly dr. (11. sz. EuroCare, Győr), Simáné Kulcsár 
Katalin dr. (7. sz. EuroCare, Szekszárd,) Szabó Julianna dr. 
(Fresenius Medical Care Dialízis Központ, Hódmezővásárhely), 
Szendrey László dr., Széli Júlia dr. (Fresenius Medical Care Dia
lízis Központ, Miskolc), Szlanka Beatrix dr. (Kenézy Gyula Kór
ház, Debrecen), Szukop Ágota dr. (3. sz. EuroCare, Veszprém), 
Zsom Mariann dr. (GAMBRO, Szeged).
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A gyógyítás 
eszköztára

A Hungexpo Rt. tavaly rendezte meg először a HUNGA- 
ROMED Nemzetközi orvostechnikai és egészségügyi szakki
állítást és a hozzá kapcsolódó konferencia programot azzal a 
céllal, hogy átfogó fórumot teremtsen az egészségügyi ágazat 
szereplői számára, s naprakész információkhoz juttassa a 
szakembereket. A szakkiállítás hatékonyan segítette az első 
alkalommal bemutatkozó 119 cég marketing és üzleti tevé
kenységét.

A kiállítók és látogatók körében végzett felmérés eredmé
nye igazolta a szervezők szándékának, elképzelésének he
lyességét, a kiállítás időszerűségét. A jelenlévő cégek 80%-a 
új marketing lehetőségként értékelte a HUNGAROMED-et, 
részvételét kiállítói céljainak elérése szempontjából sikeres
nek ítélte. A látogatók számával és összetételével több mint 
70%-uk volt nagyon elégedett. A résztvevők 51%-a az elvá
rásainak megfelelő számú üzleti kapcsolatot tudott kialakíta
ni, 14%-uk esetében ez az eredmény felülmúlta várakozásu
kat. A cégek kínálatát 3 665 regisztrált szakmai látogató te
kintette meg, több mint 70%-uk elsődlegesen új üzleti kap
csolat kiépítésének, a szakmai ismeretek bővítésének, illetve 
a piaci információk szerzésének szándékával. Beszerzési 
döntéseikhez a szakemberek 60%-a számára jelentett jelentős 
segítséget a kiállítás, s 71 %-uk volt nagyon elégedett a kiál
lított termékek választékával.

Az idei HUNGAROMED tematikája, amely eddig az or
vostechnikai, illetve a fogászati, fogtechnikai, szájsebészeti 
készülékeket és eszközöket tartalmazta, figyelembe véve a 
piaci igényeket egy új témacsoporttal a gyógyszeriparral és 
kereskedelemmel bővült. A kezdeményezést több gyógyszer- 
ipari szervezet is kedvezően fogadta.

A cégek bemutatkozását a szakmai támogatók szervezésé
ben idén is tartalmas szakmai programok kísérik, melyek a 
kiállítás főbb témacsoportjaihoz kapcsolódnak. Második al
kalommal várja a szakembereket az Egészségügyi Tudomá
nyos Konferencia, mely az idén a Globalizáció és az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás aktuális problémáit veti fel. A 
szervezők, a Magyar Orvosi Kamara, az Egészségügyi 
Menedzser Klub, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, az 
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar 
Kórházszövetség idén is nagy érdeklődésre számít. A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság állította össze a Gyógyszerészeti 
Tudományos Konferencia programját.

A szervező Hungexpo Rt. idén is több ezer névre szóló 
meghívót küld ki a látogatóknak, illetve felkínálja a HUN
GAROMED kiállítóinak is ezt a lehetőséget, mellyel ingye
nes belépést biztosíthatnak partnereiknek.

A HUNGAROMED szeptember 4. és 7. között várja láto
gatóit, az orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket, az 
egészségüggyel foglalkozó szakembereket a Budapesti Vá
sárközpontban.

További információk:
Hungexpo Rt.
Telefon: 263-6494. Fax: 263-6086
e-mail:hungaromed(®hungexpo.hu
www.hungaromed.hu
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K AZUISZTIKA

A görögdinnyegyomor, mint a felső gastrointestinalis 
vérvesztés ritka oka -  sikeres hormonterápia

Szigeti Nóra dr., Tóvári Eszter dr., Kovács Tibor dr., László Terézia dr.1 és Fábián György dr.

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Nagy Judit dr.) 
Patológiai Intézet (igazgató: Pajor László d r.)1

A görögdinnyegyomor a gyomor ritka, ismeretlen erede
tű vascularis malformatióinak egyike. Leggyakrabban 
autoimmun betegségekkel társul, de egyéb kórképekkel 
is szövődhet. Jelentősége abban áll, hogy krónikus vashiá
nyos anaemiát vagy súlyos akut vérvesztést okozhat. Az 
endoszkópos kép jellegzetes: az antrumban a pylorus 
felé konvergáló vörös csíkok látszanak, amelyeken belül 
tágult kiserek szabad szemmel is megkülönböztethetők. 
A szövettani vizsgálat eredménye gyakran nem diag
nosztikus értékű. Jellemző a dilatált mucosalis kapillári
sok megléte fokális thrombosissal, a dilatált submucosus 
vénás hálózat és a lamina propria fibromuscularis hy- 
perplasiája. A terápiás lehetőségek között elsősorban az 
endoszkópos módszereket kell megemlíteni, de emellett 
gyógyszeres kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak. 
A szerzők cikkükben két betegről számolnak be, akiknél 
az anaemiát okozó elváltozás kezelésére sikerrel 
alkalmaztak ösztrogén-progeszteron-készítményt.

Kulcsszavak: anaemia, görögdinnyegyomor, ösztrogén-pro- 
geszteron-készítmény, vascularis malformatio

A görögdinnyegyomor a felső gastrointestinalis vérzések 
ritka oka, a vascularis malformatiók egyike (5, 8,17). Az 
elnevezés 1984-ből Jabbaritó) származik és arra utal, hogy 
az elváltozás endoszkópos képe a görögdinnyéhez ha
sonlatos (8). Klinikai jelentőségét az adja, hogy a pylorus 
felé konvergáló, ritkábban az antrumban körkörösen össze
folyó, vörös csíkokat alkotó tágult kiserekből esetenként 
súlyos, akut, gyakrabban krónikus gastrointestinalis vér
zés származhat.

Munkánkban két esetet mutatunk be, akiknél a krónikus 
vérvesztés hátterében görögdinnyegyomrot igazoltunk.

Esetismertetés
G. I. 76 éves nőbeteg. 1966 óta ismert gyógyszeresen nem meg
felelően beállított hypertoniája. 1998 januárjában valószínűsít
hetően az évtizedek óta fennálló magasvérnyomás-betegség 
következményeként kialakuló végstádiumú vesebetegséget ész
leltünk atrophiás vesékkel, mely miatt a beteg hemodialízis- 
kezelését is el kellett kezdeni. Hat hónapos obszervációnk alatt 
több alkalommal észleltük súlyos fokú vashiányos anaemiáját 
(hematokrit: 10,7%, hemoglobin: 36,4 g/1, szérumvas: 2,2 pmol/1), 
összesen 29 E választott vörösvértest-koncentrátumot kapott. 
Vizsgálataink a nőgyógyászati és hematológiai betegségeket ki
zárták, hasi ultrahang- és mellkas-röntgenvizsgálat negatív 
volt, és bár manifeszt gastrointestinalis vérzés nem jelentke
zett, a széklet vizsgálata ismételten okkult vérzésre utalt. Vaspótlás 
melletti eritroprotein-, H2-receptorblokkoló, protonpumpagátló- 
kezelés jelentős állapotjavulást nem eredményezett. Oeso-

Orvosi Hetilap 2001,142 (19), 1007-1009.

The watermelon stomach as a rare cause of upper 
gastrointestinal bleeding. The watermelon stomach is 
a rare subtype of the gastric vascular malformations of 
unknown origin. It can usually be observed with auto
immun diseases, but in can be associated with other 
conditions. It is significant, since it can cause chronic 
iron-deficiency anaemia or sometimes serious acute blood 
loss. The typical endoscopic picture is linear red streak
ing of the antrum with convergence at the pylorus with 
visible tortuous small vessels. Histological examination is 
frequently not diagnostic. It dem onstrates specific fea
tures including dilated mucosal capillaries with focal 
thrombi, dilated submucosal venous plexus and fibro- 
muscular hyperplasia of the lamina propria. Therapy 
mostly is endoscopic, but some medical possibilities are 
also known. In their paper they report tw o cases of water
melon stomach, the lesions were successfully treated 
with oestrogen-progesterone compounds.

Keywords: anaemia, oestrogen-progesterone, vascular malfor
mation, watermelon stomach

phago-gastro-duodenoscopiás vizsgálata során a gyomorban 
elszórtan savhematinos erosiók, a postbulbaris duodenumban 
két angiodysplasiás elváltozás látszott, az antrumban a pylorus 
felé konvergáló, kissé kiemelkedő vörös csíkok, ezeken belül 
tágult kiserek voltak megfigyelhetők. A látott kép alapján a gö
rögdinnyegyomor lehetősége merült fel (1. ábra). Többszörös 
biopsziás mintavétel történt. Az antralis minta hisztológiai 
vizsgálata mérsékelten atrophiás nyálkahártyát mutatott, felü
letes tágult kapillárisokkal. A súlyos anaemia miatt és a felső 
gastrointestinalis rendszerben észlelt vascularis malformatiók 
kiterjedtségének megítélésére elvégzett colonoscopiás vizsgálat 
a nyálkahártya diffúz atrophiáját, a szigmabél diverticulosisát 
mutatta, valamint több, a szigmabélben elhelyezkedő, 5-7 mm 
átmérőjű angiodysplasiás elváltozást. Mivel a kisérmalforma- 
tiókat a gastrointestinumban több helyütt is észleltük, az iroda
lomban preferált endoszkópos terápiás módszerek (1,4,12,13) 
helyett ösztrogén-progeszteron-tartalmú (0,05 mg ösztradiol 
és 1 mg noretiszteron acetát naponta) gyógyszeres terápia (6, 
10, 15) mellett döntöttünk. A kezelés megkezdése óta eltelt 20 
hónap alatt a beteg további transzfúzióra nem szorult (2. ábra), 
vérképe stabil volt. A gyógyszeres kezelésnek mellékhatását nem 
észleltük.

Cs. J. 59 éves nőbeteg. 1980-ban derült fény bőrbiopsziával 
igazolt szisztémás sclerosisára. 1997 februárjában feküdt először 
klinikánkon, mikor jelentős vashiányos anaemiáját észleltük 
(hematokrit: 24,3%, hemoglobin: 91 g/1, szérumvas: 4,1 pmol/1). 
Mellkasröntgen, hasi ultrahang, fül-orr-gégészeti, nőgyógyá
szati vizsgálat, csontvelői mintavétel ennek okát nem találta. 
Bár manifeszt gastrointestinalis vérzés nem jelentkezett, a széklet 
vizsgálata okkult vérzésre utalt. A felső endoszkópos vizsgálat 
során gastrooesophagealis refluxra és sclerodermára utaló jelet 
nem láttunk, az antrumban vaskosabb redőket, valamint a 
pylorus körüli területen körkörösen összefolyó, proximal felé
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kesztyűujjszerű hosszanti csíkokat adó, kissé a lumenbe be
emelkedő, kifejezetten vérbő, sérülékeny, tágult kisereket ma
gában foglaló nyálkahártya-elváltozást észleltünk, mely alap
ján a görögdinnyegyomor diffúz formájának lehetősége merült 
fel (3. ábra). A szövettani lelet megtartott szövet szerkezetű 
gyomornyálkahártya-részletet mutatott. A későbbiekben elvégzett 
kontroll endoszkópos vizsgálat során az előzővel megegyező 
kép látszott, a diathermiás hurokkal nyert „big particle” biop- 
szia szövettani vizsgálata a pseudopolyposus jelleggel előemel
kedő mirigyhám centrumában tágult kapilláris átmetszeteket 
talált vörösvértestekkel feszesen kitöltve, a lamina propria fibro- 
muscularis hyperplasiája és a submucosus rétegben elhelyez
kedő tágult vénák mellett (4. ábra). Colonoscopia nem történt.

1. ábra: A görögdinnyegyomor (GAVE) 
endoszkópos képe
Az antrumban a pylorus felé konvergáló, kissé 
kiemelkedő vörös csíkok látszanak, melyeken belül 
tágult kiserek figyelhetőek meg

2. ábra: A görögdinnyegyomorral rendelkező 
beteg transzfúziós igényének változása az 
ösztrogén-progeszteron-kezelés hatására

3. ábra: A görögdinnyegyomor diffúz 
formájának (DAVE) endoszkópos képe 
Az antrumban lévő, tágult kiserek által létrehozott 
vörös csíkok összefolyó laesiót alkotnak

4. ábra: A görögdinnyegyomor szövettani képe 
Dilatált kapillárisok a mucosában vörösvértestekkel 
feszesen kitöltve (haematoxylin-eosin, 100 x nagyítás)

A beteg mérsékelt vashiányos anaemiája miatt vaspótlást kezd
tünk. 1998 novemberében súlyosabban anaemizálódott (hema- 
tokrit: 18,7%, hemoglobin: 58 g/1, szérumvas: 1,6 pmol/1), ekkor 
az előzőekkel megegyező endoszkópos képet észleltünk, és 
ösztrogén-progeszteron-készítmény adását kezdtük (0,05 mg 
ösztradiol és 1 mg noretiszteron acetát naponta). A beteg azóta 
csak mérsékelten anaemiás, transzfúzióra nem szorul, klinikai- 
lag panaszmentes, a kezelés mellékhatását nem észleltük.

Megbeszélés
A görögdinnyegyomor kiváltó oka ismeretlen. Feltétele
zett tényezők: portalis hypertensio, idős kor, az antralis 
mucosa prolapsusa, trauma, achlorhydria, az antralis ne- 
uroendokrin sejtek proliferációja, sclerodermában a telean- 
giectasiás laesiók mucosalis manifesztációja (3,5, 7,8,14, 
16, 17).

Rendszerint egyéb betegségekhez társul: autoimmun- 
betegségek (az esetek 62%-a), cardiovascularis betegsé
gek (47%), krónikus veseelégtelenség (13%), diabetes 
mellitus (11%), tumorok (9%), monoklonális gammopathia 
(7%), krónikus obstructiv pulmonalis betegség (4%), cirrho
sis hepatis (2%), Parkinson-kór (2%), hypothyreosis, sar
coidosis (5).

A klinikai kép jellemző: a legtöbb beteg 45 év feletti nő 
az előzőekben felsorolt alapbetegségek egyikével, ismeretlen 
etiológiájú okkult, krónikus, időnként súlyos akut gastro- 
intestinalis vérzéssel, elhúzódó vashiányos anaemiával (17).

Az endoszkópos kép jellegzetes: az antrum  distalis 
harm adából kiinduló kiemelkedő vagy lapos, szemmel 
láthatóan tágult, kanyargós kiserekből álló hosszanti csí
kok, melyek a pylorus felé konvergálnak, vagy pedig dif
fúzán elhelyezkedő laesiókat alkotnak. Ez utóbbi a 
gastricus antralis vascularis ectasia (GAVE) speciális diffúz 
formája (DAVE) (9).

Hisztopatológiai jellemzői a dilatált kapillárisok fokális 
throm bosissal, a dilatált subm ucosus vénás hálózat és a 
lamina propria fibromuscularis hyperplasiája. Megjegy
zendő azonban, hogy a szövettani mintavétel eredménye 
sok esetben nem  diagnosztikus értékű (8).

A terápiás lehetőségek közül elsőként az endoszkópos 
m ódszereket kell megemlíteni (Nd-YAG-lézer-koaguláció 
[4, 13], argonplazma-koaguláció, bipoláris/m ultipoláris 
elektrokoaguláció [1], esetleg sclerotherapia [12]), de gyógy
szeres kezelési lehetőségek is rendelkezésünkre állnak, 
például vaskészítmények, vértranszfúzió, ösztrogén-pro- 
geszteron-készítmények (6, 10, 15), szerotonin-antago-
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nista (11), szteroid (2), újabban tranexámsav. Végső esetben 
jön szóba a sebészi gastrectomia. Az endoszkópos m ód
szerek sikerrel alkalmazhatók a gastrointestinum körülírt 
területeire lokalizált elváltozások esetén. Az ösztrogén— 
progeszteron-terápia számos előnnyel jár: többszörös loka
lizációban előforduló vascularis laesiók esetén is sikerrel 
alkalmazható, és mivel a postm enopausalis horm onterá
pia egyik változatáról van szó, hatásossága ennek indikációs 
körével bővül (például osteoporosis-profilaxis). Azon ese
tekben is alkalmazható, am ikor az endoszkópos terápiás 
módszerek sikertelenek, illetve, amikor a sebészi beavat
kozás túl nagy kockázatot jelentene. Hátránya viszont, 
hogy bizonyos esetekben (májcirrhosis, thromboemboliás 
elváltozások) nem használható.

Eseteink az irodalmi közlésekkel együtt azt példázzák, 
hogy a görögdinnyegyomor a felső gastrointestinalis vérzé
sek ritka okaként szerepelhet. Bár kezelésében az endo
szkópos módszereknek van a legnagyobb szerepük, válo
gatott esetekben sikerrel alkalmazható más módszer is, 
m int az ösztrogén-progeszteron-gyógyszerkombináció.
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

Családorvostan
Családi medicina nyugat és kelet között.
Rustamadji (Rancho Indah Estate, 
Tanjung Barat, Jakarta, Indonézia): 
Lancet Perspectives, 2000, 356, s29.

Az Amszterdamban végzett általános 
orvos jelenleg Jakartában gyógynövé
nyekkel foglalkozó családorvos. A fejlő
dő országban minden nap összeütközik 
az ősrégi kultúr-filozófiával, a szakkifeje
zések nehézségeivel és a modern gyógy
szerek hiányával. A betegeket rendszerint 
kielégíti a hagyományos gyógytea és 
egy helyi „bölcs emberrel” való be
szélgetés, akiben természetfeletti gyó
gyító képességeket hisznek.

A kétéves fiú orrán növekvő piros 
petty jelentkezett. Az orr-fül-gégész 
m űtétet javasolt. A szülők a beavatko
zás m iatt aggódtak a gyermekükért. 
Nem értették a szakkifejezéseket, nem 
tetszett a kórházi költség sem. A hagyo
mányos medicina isteni ajándék, amiért 
nem jár ellenszolgáltatás. Az alternatív 
medicinához fordultak. Három  hóna
pos gyógynövénykúra után a fiú meg
gyógyult.

Indonéziában a hagyományos medi
cina igen elterjedt. A családorvos ki
egyensúlyozza a modern tudom ányos 
nyugati és a hagyományos keleti orvos
lást és visszaállítja a test harm óniáját. 
A szerző hiszi, hogy e két módszer 
megfelelő kombinációjával szolgálhatja 
legjobban a betegek érdekeit.

Kollár Lajos dr.

M indennapi élet az általános praxis
ban. Rebhandl, E., President of the 
Austrian Society for General Practice 
and Family Medicine (Haslach, 
Ausztria): Lancet Perspectives, 2000, 
356, s30.

A szerző leírja a saját és a szomszéd kis
városban lakó barátja általános orvosi 
praxisát egy júniusi napon Ausztriában. 
Szokás szerint aznap is 6.30-kor kel
tek, 7.15-kor egy férfi késsel elvágta az 
ujját. Összevarrta. A segédkező nővér 
tetanuszvakcinát adott és a sebet be
kötötte. A sérültet beteglappal és uta
sításokkal látták el.

Pár korty tea és sütemény után foly
tatták a m unkát. A váró m ár tele volt

torok-, fül- és derékfájós betegekkel. 
Jöttek még szédüléssel, magas vérnyo
mással, diabétesszel, gyomorégéssel és 
más panaszokkal is.

A szomszéd kollégát 7-kor keringési 
beteghez hívták. Kórházba küldte. Ha
zafelé pár perc alatt megreggelizett, 
ezért késett a 8-órás rendelés. Több 
felnőtt- és gyermek hasmenéssel vára
kozott. Egy négyéves fiúnak erősen fájt 
a hasa. Appendicitis gyanújával kó r
házba utalta. Azonnal megoperálták. 
Eközben családi problémáival egy régi 
depressziós nőbeteg érkezett.

12.30-kor fejeződött be a rendelés. 
A nehéz nap kifárasztotta őket, de a 
betegek elégedettsége mindenért kárpó
tolt. Rövid ebéd-pihenő után a házi 
beteglátogatások következtek, amely 
alkalmat nyújtott a vidék szépségei
ben való gyönyörködésre is.

Késő délután ju to tt idő a családra 
és a sportra is. Az éjjeli és a hétvégi 
ügyelet, valamint a szomszéd kollégák
kal való baráti kapcsolat mindig biz
tosítja a betegellátást, ugyanekkor az 
orvos is élvezheti a szabadidejét.

Aznap este egy rendezvényen a ma
gas vérnyomásról beszélt. Sok kérdést 
tettek fel. Kollégája a barátaival a dia
betes kezeléséről cserélt véleményt.

[Refi: A referens medikus korában 
így tanulta: Az orvos, a rendőr, a tű z
oltó és a katona nem azért kapja a f i 
zetését, hogy azt m inden nap ledol
gozza, hanem szükség esetén lássa el a 
feladatát.]

Kollár Lajos dr.

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat
Csecsemőkoruktól csökkent telítettsé
gű zsír- és alacsony koleszterin-tar
talm ú diétán ta rto tt ötéves gyerme
kek neurológiai vizsgálata. Rask-Nissilä,
L. és mtsai (Cardiorespiratory Research 
Unit, University of Turku, Kiinamyllyn- 
katu 10, FIN-20520 Turku, Finnország): 
JAMA, 2000, 284, 993-1000.

A szérum magasabb koleszterintartal
ma és az alacsony denzitású lipoprotein 
koleszterin-koncentrációja szoros kap
csolatban vannak zsírcsíkokkal, melye
ket gyermekek boncolása során az aor
tafalban találtak. Ez arra utal, hogy a 
gyermekkori magas szérumkoleszte

rin  hajlamosít későbbi atherosclerosisra 
és coronaria-betegségre.

Az „atherosclerosis az ifjúságban” 
vizsgálat szerint a 15-19 éves am eri
kaiak felének aortafalában zsíros csíkok, 
jobb a. coronariájukban „laesiók” lá t
szottak.

Több adat van arra vonatkozólag, 
hogy az atherosclerosis megelőzésére 
alkalmazott kora gyermekkori d iéta 
mellett néhány szerző adataival ellen
tétben, a testi fejlődés rendben volt. 
Nincs azonban elegendő bizonyíték a 
diéta befolyásáról a neurológiai fejlő
désre.

Ennek tisztázása céljából 12 szerző 
véletlenszerűen gyűjtött össze 1062, hét
hónapos csecsemőt az egészségesekkel 
foglalkozó intézetekből. 1990 és 1992 
között kezdték meg náluk a csökkent 
telítettségű zsír- és az alacsony kolesz
terintartalmú diétát. A napi ener
giabevitel 30-35%-a volt zsír. A telített, 
egyszeresen telítetlen, többszörösen 
telítetlen zsírsavak aránya 1:1:1 volt, a 
napi koleszterinbevitel 200 m g alatt 
maradt.

Ötéves korban  még 496 gyerm ek 
volt elérhető. 522 szolgált kontrollként. 
A diétás csoport szérum zsírsav- és 
koleszterintartalm a alacsonyabb volt, 
m int a kontrolioké. Testi és n eu ro ló 
giai fejlődésük ugyanakkor legalább 
olyan jó volt, m in t a kontrollcsoporté.

Ez a vizsgálat tehát alkalmas arra, 
hogy az alacsonyabb zsír- és koleszte
rintartalm ú é trendtő l való félelmet el
oszlassa.

A félelem alapja az, hogy 3 éves kor 
végéig a központi idegrendszer növe
kedése 75%-ban befejeződik. Az agy a 
korai malnutritio következményeit ne
hezen pótolja. A csecsem őkorukban 
éhezők neurológiai (és intellektuális) 
fejlődése em iatt elmarad az átlagtól. 
Ez általában 11-18 éves korban lesz 
nyilvánvaló.

Az itt leírt d iétában a koleszterin 
endogén szintézise elegendő a neu- 
rális membrán felépítéséhez. Szükség 
van viszont kellő mennyiségű linolsav 
és linolénsav bevitelére, melyek szintén 
tartozékai a neurális m em bránoknak. 
Lényegesek a kognitív és vizuális fejlő
déshez. A kísérleti diéta minderre ele
gendővolt, m ert különböző tesztekkel 
vizsgálva a gyermekeknél sem testi, 
sem neurológiai fejlődésében nem  m u
tatkozott elmaradás. Ugyanakkor a 
diéta elérte célját, m ert tartósan csök
kent mind a szérum-HDL, m in d  az 
LDL-koleszterin szintje. Ez a tartós,
3-5%-os kora gyermekkori koleszte
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rinszint-csökkenés pedig dön tő en  be
folyásolhatja a felnőttkori koszorúér
betegség előfordulását.

(40 idézett közlemény, 3 ábra, 2 táb
lázat.)

Máttyus Adorján dr.

Diabetológia
Korlátozott ízületi mozgás 1-es típusú 
diabeteseseken. Férfiak és nők micro- 
angiopathiás és szubklinikus macroan- 
giopathiás társulásának különbözősé
ge. Frost, D., Beischer, W. (M ed. Kiin. 
3 Bürgerhospital, Zentrum f. Innere 
Med., Tunzhofer Str. 14-16. 70191 
Stuttgart, Németország): Diabetes Care, 
2001,24, 95-99.

A korlátozott ízület mozgás, m ás néven 
a diabeteses cheiroarhropathia elég ko
rai szövődm ény m ár gyerm ekkorban 
is, 1-es típusú  diabetesben (és 2-es tí- 
pusúakban is) 35-50%-ban fordul elő. 
M indkét kéz ötödik ujjának extenziós 
hibájával kezdődik a betegség, majd 
ráterjed az interphalangealis és a me- 
tacarpophalangealis ízületekre is. Időn
ként a nagyobb ízületekre is rá  terjed. 
Klinikai megnyilvánulása leginkább az 
apácák imádkozó kéztartásáról ismert. 
A német szerzők azt vizsgálták, hogy
1-es típusú diabeteses betegeiken a kor
látozott ízületi mozgás m utat-e vala
milyen párhuzam ot érrendszeri szö
vődményekkel.

335, 1-es típusú diabeteses beteget 
néztek át az említett szem pontok fi
gyelembevételével. 191 nő és 144 férfi 
alkotta a betegcsoportot, életkoruk 
14-40 év között volt, valam ennyien 
fehér bőrűek voltak. Valamennyi bete
gen a korlátozott ízületi mozgás mellett 
megnézték a retinopathia, az e lőreha
ladottabb nephropathia és a hyper
tonia jelenlétét is, a laboratóriumi vizs
gálatok közül a szénhidrát-anyagcsere 
param éterei mellett a lipidháztartás 
értékeit is ellenőrizték. Szonográfiás 
m ódszerrel valamennyi betegen m eg
nézték a carotis artériák in tim a-m e- 
dia vastagságát, amelyből következ
tettek  a korai atherosclerosisra és az 
esetleges plakkok vastagságára (1 mm- 
nél nagyobb) is figyelmet fordítottak.

A korlátozott ízületi mozgás gyako
riságát 33,7%-ban észlelték, ez 29,8%- 
ban fordult elő nőkön és 38,9%-ban fér
fiakon. A diabetes tartamának hosszú
sága szignifikáns összefüggést m utatott 
az ízületi korlátozottság meglétével. Az 
ízületi mozgászavarokkal rendelkezők

között a szisztolés és diasztolés vérnyo
más, valamint a carotisok intima-media 
vastagsága szignifikánsan nagyobb volt, 
m int abban  a 222 betegben, akiknek 
még nem  volt klinikailag kim utatható 
ízületi mozgáskorlátozottságuk. Egyéb
ként az életkor, a HbAlc, a lipidek, va
lam int a szisztolés és a diasztolés vér
nyomás a férfiak és nők  tekintetében 
nem m u ta to tt különbséget, akár volt 
a betegnek ízületi m ozgáskorlátozott
sága, ak ár nem. V iszont az ízületi 
mozgáskorlátozottságú férfiaknak je 
lentősebb volt a veseérintettsége, a re- 
tinopathiája és a hypertoniája, mint 
azoknak a férfiaknak, akiknek még ízü
leti panaszaik nem voltak. Nőkre vonat
koztatva volt még egy m ásik érdekes 
m egállapítás is, nevezetesen az, hogy 
azoknak a nőnek, akiknek már ízületi 
panaszaik voltak, a carotis intima-me
dia vastagságuk és a plakk-képződé- 
sük is szignifikánsan nagyobb volt, mint 
az ízületi szempontból panaszm entes 
nőknek.

Az igen részletes vizsgálatokból a 
szerzők, azt a következtetést vonták le, 
hogy az ízület mozgáskorlátozottság 
férfiakra vonatkoztatva indikátora az 
egyidejű microvascularis szövődmé
nyeknek  is, és nőkre vonatkoztatva az 
ízületi részvétel társul korai macrovas- 
cularis szövődményekkel.

Iványi János dr.

Lipoatrophia társulása inzulinpumpá- 
val ad o tt lispro inzulin terápa  során. 
Griffin, M. E., Feder, A., Tamborlane, 
W. V. (Pediatr. Endocrin. Yale Univ., 
333 Cedar St., New Haven, CT 06520, 
USA): D iabetes Care, 2001, 24, 174.

Lipoatrophia elvileg nem jelentkezhet a 
legjobban tisztított inzulinkészítmények, 
a hum án inzulinok adása során, szór
ványos közlések azonban vannak már. 
A szerzők szubkután inzulininfúzióban 
bejuttatott (continuous subcutaneous 
insulin infusion -  CSII) lispro  inzulin 
adása során 2 betegen is észlelték lipoat
rophia kialakulását.

A tízéves fehér bőrű kislány diabetese 
6 éve ism ert, napi kétszer adott humán 
NPH és Hum ulin-Regular inzulinra, 
valam int ultralente inzu linra  diabe
tese közel egyensúlyi állapotba került 
(HbAlc 7,8-8,7%). Éveken keresztül 
az inzulin beadási helyén, a biceps izom- 
zat fölött, enyhe lipohypertrophián kívül 
semmi bőrön jelentkező szövődménye 
nem volt. Két évvel jelenlegi felvétele 
előtt a többször jelentkező hypoglykae-

m iák, valamint a növekvő HbAlc-érté- 
kei m iatt átváltottak szubkután inzu
lininfúzióra. Ebben naponta 35-40 E 
lispro inzulint ju tta ttak  be. Erre a ke
zelésre a kislány teljesen rendbe jött, 
azonban 1 évvel a pum paterápia beik
ta tása  után az elülső hasfalon prog- 
rediáló lipoatrophia jelent meg. Ekkor 
a szerzők a Lilly lispro inzulinját fel
válto tták  a Novo hum án reguláris in 
zulinjára és a további adás során prog
ressziót nem észleltek, bár fényképpel 
illusztrálva a lipoatrophiás területek 
változatlanok m aradtak.

A második beteg 51 éves, fehér bőrű,
1-es típusú diabeteses volt évtizedes dia
beteses előzménnyel. Ez a beteg ugyan
csak infúziós pumpakezelést kapott 
évek óta (Velosulin, Novo Nordisk). A 
pumpakezelést megelőzően a marha 
sertés NPH és reguláris inzulinkezelés 
so rán  semmiféle bőrszövődményt nem 
észleltek. Társbetegségek közül ischae- 
m iás szívbetegség, emelkedett LDL-ko- 
leszterin, hypothyreosis, enyhébb reti
nopathia és distalis sensoros neuro- 
path ia  volt még említésre méltó. Kétéves 
Velosulin-kezelés után áttértek (az okot 
nem  közlik) lispro inzulin-kezelésre, 
ezzel diabetese teljesen rendben volt. 
Bő 1 évvel a lispro inzulin kezelésétől 
szám ítva a has bőrén  és a combokon 
lipoatrophiás jeleket figyelt meg. Amint 
váltás történt hum án reguláris inzulin 
adására ugyanazzal a MiniMed pum 
parendszerrel, további progressziót 
nem  láttak. Egyelőre semmiféle magya
rázatot nem tudnak a szerzők adni arra 
vonatkozóan, hogy a lispro inzulin adá
sa u tán, miért jelentkezhetett lipoat
rophia, hiszen az immunológiai szem
pontból is a legtisztább inzulinról van 
szó.

Iványi János dr.

A terhességi cukorbetegség kezelésének 
tervezésére alkalmas döntéstámogató 
rendszer (DIABNET) vizsgálata.
Hernando, M. E., Gomez, E. ]., Corcoy,
R. (ETSI Telecommunicacion, Grupo 
de Bioingenieria y Telemedicina, Uni- 
versidad Politécnica de Madrid, 28040 
M adrid és Servicio de Endocrinologia y 
Nutrición, Hospital S. Pau de Barcelona, 
Barcelona, Spanyolország, Spanyolo., 
E-mail: elena@gbt.tfo.upm.es): Compu
ter Methods and Programs in Biome
dicine, 2000, 65, 235-248.

A terhességi cukorbetegség a terhes 
nők  10%-át érinti a terhesség utolsó 
hónapjaiban és általában a szülés után
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eltűnik. Következtében alkalmanként 
m agzatkárosodás is létrejöhet. Keze
léséhez többnyire elég a diéta, de egyes 
eseteiben inzulinkezelésre is szükség 
lehet. A beteg nők otthonukban ellen
őrzik a vércukrukat és vizeletüket, to
vábbá gyakran, 1-2 hetente felkeresik 
kezelőorvosukat is. Mivel az orvosok
nak nagymennyiségű adatot kell ke
zelniük, ezért a szerzők a terhességi 
cukorbetegség m onitorozásához és a 
terápia megtervezéséhez kifejlesztettek 
egy ismeret alapú (knowledge based) 
döntéstám ogató rendszert (decision 
support system), DIABNET néven. A 
DIABNET mennyiségi és minőségi in
telligens m odulokat egyesít, amelyek a 
diétával és az inzulinos kezeléssel kap
csolatos tanácsokat állítanak elő. A 
rendszer, úgy van megalkotva, hogy 
egészségügyi intézményekben lehessen 
alkalmazni és így a DIABTel nevű tele- 
medicinális szolgáltatáshoz kapcsolód
va lehetséges a betegek monitorozása.

A DIABNET bemeneteli adatai a be
tegek önmonitorozásának adatai (vér
cukor, diéta és módosításai, ketonuria 
mérése), amik hiányosak is lehetnek. A 
kimenet a diétára és az inzulinkezelésre 
vonatkozó minőségi és mennyiségi adat
halmaz. A DIABNET-rendszer maga 
utánozza a diabetológus gondolkodá
si folyamatát, mennyiségi és minőségi 
moduloknak hibrid architektúrába való 
egyesítésével. A rendszer magja egy 
valószínűségi minőségi modell, amely 
végrehajtja az esetazonosítás folya
matát. A modell elemzi az egyes na
pokból származó, nem  teljes adato
kat. A több napból, akár egy hétből 
származó adatok alapján pedig meg
állapítja, hogy az anomália rendszere
sen vagy csak sporadikusan lép fel. A 
végső lépés az, hogy a DIABNET 
mennyiségi és minőségi terápiás válto
zásokat javasol, amelynek során figye
lembe veszi a beteg jellegzetességeit, 
az eddigi kezelést és az inzulin ab
szorpciós profiljai közötti interakció
kat.

A továbbiakban igen részletesen is
mertetésre kerül, hogy a szerzők milyen 
módszerrel vizsgálták a DIABNET- 
rendszer gyakorlati, klinikai alkalmas
ságát. Ehhez kidolgoztak egy szubjektív 
kérdőívet és a rendszer vizsgálóinak 
ezt kitöltve kellett arról dönteniük, hogy 
a DIABNET által javasoltakkal mennyi
ben értenek egyet. A szubjektív m ód
szer mellett objektiven is értékeltek, 
amennyiben összehasonlították a 
DIABNET és a diabetológusok javas
latait.

A rendszert [Ref.: mindössze] 9 ter
hességi cukorbetegségben szenvedő nő 
esetében vizsgálták, akik monitorozási 
ideje 2-9 hét között volt. Összesen 313 
betegnapot elemeztek. Inzulinkezelés
re 3 beteg esetében volt szükség. A 
DIABNET a kezelés módosítását az ese
tek 92%-ában jelezte megfelelően. Ja
vaslatait az esetek 80%-ában fogadták 
el a szakértő diabetológusok.

Egy döntéstámogató-szakértő rend
szer orvosi alkalmasságának vizsgálatá
hoz nem elégségesek komputeres mód
szerek, ezért került sor az értékelés kivi
telezéséhez diabetológusok bevonására 
is. Az eredmények biztatóak és a 
DIABNET a szerzők szerint, alkalmas 
arra, hogy klinikai alkalmazására tele- 
medicinális szolgáltatás keretében szé
les körben sor kerüljön.

Dervaderics János dr.

A tiazolidinedionok nem hypoglykae- 
miás hatásai. Parulkar, A. A. és mtsai 
(Fonseca, V. A. = Dept, of Med., Section 
of Endocrinol., Tulane Univ., Med. 
Center, SL53, 1430 Tulane Ave., New 
Orleans, LA 70112-2699, USA): Ann. 
Intern. Med., 2001,134, 61-71.

A 2-es típusú diabetesesek kezelésére 
kb. 1 évtizede használatosak a tiazoli- 
dinedion-készítmények, amelyek plaz- 
maglükóz-szintet csökkentő hatása jól 
ismert. A troglitazont, az első készít
ményt ebből a csoportból az USA-ban, 
1997-ben engedélyezték, rövid 3 év múl
tán azonban már ki is vonták a forga
lomból májkárosító hatása miatt. Má
sodik generációs készítmények, a rosig- 
litazon és pioglitazon 2 éve vannak 
forgalomban, egyelőre az első készít
ményhez hasonló, súlyos m ájkároso
dásokat még nem írtak le, következte
téseikben mindössze 2 vitatható köz
lemény jelent eddig meg a rosiglitazon 
májkárosításáról. Annak ellenére, hogy 
az első készítményt m ár kivonták a 
forgalomból, a kutatás változatlanul 
tovább folyik és ebben a közlemény
ben a szerzőcsoport 104 irodalmi adat 
felhasználásával összefoglalót közöl a 
tiazolidinedionok nem hypoglykaemi- 
ás, de a terápiában felhasználható egyéb 
hatásairól. Sok más egyéb adat mellett 
kiderült, hogy ezeknek a készítmények
nek a hatását egy nukleáris receptor, a 
PPAR-y  (peroxisome proliferator-acti- 
vated receptor-y) mediálja. A tiazoli
dinedionok hyperglykaemiát csökken
tő hatása kísérleti körülm ények kö
zött egyre szélesebb körben ismert.

A szerzők so rra  veszik a készítm é
nyek hatását a cardiovascularis kocká
zati tényezőkre (lipidek, koaguláció és 
fibrinolízis, vérlemezke-összecsapzó- 
dás, testsúly és zsíreloszlás, m icroal
buminuria, valam int direkt vascularis 
hatások).

A lipidekkel kapcsolatban az eddigi 
adatok, azt támasztják alá, hogy a trog- 
litazon szignifikánsan csökkenti a szé
rum  triglicerid-szintjét, javítja a 2-es 
típusú diabetesesek HDL-koleszterin 
szintjét és emeli az LDL-koleszterin- 
szintet is. Ez u tóbb i első p illantásra 
előnytelennek tűnik, arról van szó azon
ban, hogy az LDL-koleszterinnek csak 
a nagyobb részecskéit növelik ezek a 
szerek és ezek kevésbé atherogén hatá
súak.

A véralvadásra és a fibrinolízisre  
vonatkozóan kimutatták, hogy a készít
mények nemcsak az érfalra hatnak di
rekt módon (csökkentve a plazminogén 
aktivátor-inhibitor 1-szintjét (PAI-1), 
hanem  indirekt m ódon a m ájszin té
zisre is. A k ísérleti eredményeknek 
azért is van nagyobb jelentőségük, 
m ert ismeretes, hogy a m egnöve
kedett PAI-1-szint integráns része az 
inzulinrezisztencia szindróm ának és 
szignifikánsan függ össze a plazm a in 
zulin- és triglicerid szintjével. A poly- 
cystás ovarium szindróm a eseteiben a 
troglitazon ugyancsak szignifikánsan 
csökkenti a p lazm a PAI-1-szintjét.

A tiazolidinedion-készítmények test
súlynövelő hatása klinikai vizsgálatok 
alapján is ismert, a részletesebb vizsgá
latok azonban arra utalnak, hogy a trog- 
litazon-terápia az intraabdom inalis 
zsíreloszlást csökkenti és nem  h a t a 
test össz-zsírtartalm ára vagy súlyára.

Állatkísérletekből ismeretes, hogy 
a tiazolidinedion-készítmények védő 
hatást gyakorolnak nephropathiával 
szemben. Néhány klinikai eredm ény is 
bizonyítja, hogy egyéb szerekkel szem
ben, például a rosiglitazon, csökkenti az 
albuminuriát. Ennek a megfigyelésnek 
olyan további felhasználása lehet, hogy a 
tiazolidinedion-készítmények az ACE- 
gátlók mellett szerepet játszhatnak a 
diabeteses nephropathiások kezelésé
ben.

A direkt vascularis hatások kérdése 
rendkívül szerteágazó, azonban ezek
ből az is em elhető ki, hogy például 
troglitazon az em elkedett vérnyom ást 
az inzulinrezisztenciára kifejtett hatásá
nál fogva javítja (az endothelium-de- 
pendens vasodilatatio javítása, a kal- 
ciuminflux és a kalciumszenzitivitás 
csökkentése, az endothelin-1 expresszió
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jának gátlása stb.). Mindezek m ellett a 
készítm ények növelik a cardiac out- 
put-ot, a stroke térfogatát, a perifériás 
vascularis rezisztenciát, a coronariák  
relaxációját idézik elő, vasorelaxáns 
hatásuk van az emberi kisartériákra, 
csökkentik a brachialis artériák  vazo- 
aktivitását és a vascularis sim aizom 
sejtek migrációját.

Bár a készítmények nem stimulálják 
az inzulin-elválasztást, újabb vizsgála
tok a pancreas ß-sejt funkcióra gyakorolt 
hatásukat m ár leírják. Ebben vagy a 
szabadzsírsavak szintjét redukáló hatá
suk, vagy a ß-sejtekre ható direkt effek
tusuk érvényesül. Ez utóbbiak m ég ex
perim entális jellegű eredm ények, ha
sonlóképpen a ráksejtekre való hatásuk 
is, amelyek elsősorban a ráksejtek  nö
vekedésének csökkentésében és pél
dául az em lőrák sejtjeinek apoptosis- 
növelő hatásában nyilvánulnak meg. 
De hasonló csökkentő hatásokat írtak 
m ár eddig is le a csontvelő adipogene- 
zisére, a polycystás ovarium sz indró
m ában a szteroidogenezis csökkenté
sére, a petesejtben a progeszteronpro- 
dukció csökkentésére és a zsírszövetre 
vonatkozólag is vannak ígéretes kísér
letek (részben az adipocytákkal, részben 
a praeadipocytákkal kapcsolatban).

Néhány szóban a szerekre bekövet
kező nem kívánt hatásokról is szó esik, 
így röviden az elsősorban troglitazon 
okozta májkárosodásokról, továbbá a 
hematokrit csökkenéséről. A közlemény 
értékét az em lített 105 irodalm i adat 
nagymértékben emeli.

Iványi János dr.

A dohányzás ártalmai
A kaliforniai dohányellenes prog ram  
kapcsolata a cigarettafogyasztás és a 
szívbetegségek okozta halálozás 
csökkenésével. Fichtenberg, C. M. és 
m tsai (Cardiovascular Research Institu
te, University of California, San Francis
co, USA): N. Engl. J. Med., 2000, 343, 
1772-1777.

A kaliforniai választók döntése alapján 
1988-ban a cigaretta adóját 25 centtel 
felemelték, ebből 5 centet dohányelle
nes oktatási kampányra fordíto ttak , 
létrehozva a valaha volt legnagyobb 
dohányellenes programot. Az adóeme
lés mellett médiakampányban agresszí
ven támadták a dohányipart, az épüle
tek tiszta levegőjét és dohányfüstmentes 
társadalmat célzó közösségi program ot 
hoztak létre.

A tanulm ány szerzői a többszörös 
regressziós elemzés m ódszerével vizs
gálták az egy főre eső cigarettafogyasz
tás és a szívbetegségek okozta életkor
hoz igazított halálozás alakulását 
Kaliforniában és az USA m ás területein 
1988 u tá n  (amikor a p rogram  „virág
jában volt”) és 1992-t követően, amikor 
a p rogram ot „megszelidítették”.

1988-ig a dohányosok prevalenciá- 
jának csökkenése hasonló volt Kalifor
niában, m in t az USA m ás területein 
(évi 0,74%, illetve 0,77%). 1989-et köve
tően Kaliforniában az évenkénti csökke
nés m értéke 1,06%-ra gyorsult, az USA 
más területein ellentétesen alakult, évi 
0,57%-kal. Hasonló jelenség volt megfi
gyelhető 1992-től az egy főre eső ciga
rettafogyasztásban, valam int a szívbe
tegség eredetű halálozásban is: Kalifor
niában évenként 2,72 csomag/éwel 
nagyobb volt a csökkenés, m int az USA 
más terü letén  (p = 0,001) és évente 
100 000 lakosra 1,71-gyei alacsonyabb 
volt a szívbetegségek okozta halálozás 
(p < 0,001). Kalifornia korm ányzóját 
1992 végén bírósági dön tés kötelezte 
a m édiakam pány megszakítására. A 
következő évtől kezdve a kaliforniai 
és az országos adatok közötti különbség 
m érséklődni kezdett, m ind  a cigaret
tafogyasztásban, mind a szívbetegség 
okozta halálozásban. A szerzők számítá
sai szerin t a cigarettafogyasztás és a 
szívbetegség okozta halálozás között 
kvantitatív kapcsolat van.

Végül is Kaliforniában 1989 és 1997 
között a program hatására 33 300 em
berrel kevesebb halt m eg szívbetegség 
következtében, de 8300-al több, mintha 
az eredeti programot folytatták volna.

Mindenfajta dohányellenes program 
létjogosultságát az adja meg, ha az 
egészségi állapotjavulását, a morbiditás 
és a m ortalitás csökkenését eredmé
nyezi. A kaliforniai példa bizonyítja, 
hogy átfogó és agresszív dohányellenes 
programmal már rövid távon csökken
teni lehet a szívbetegség okozta halá
lozást.

Vadász Imre dr.

Érbetegségek
Májbetegség herediter haemorrhagiás 
teleangiectasiás betegek esetén.
Garcia-Tsao, G., Korzenik, J. R. és mtsai 
(Division of Digestive Diseases, Yale 
University School of M edicine, 333 
Cedar St., P. O. Box 3333, New Haven, 
CT 06520): N. Engl. J. M ed., 2000,343, 
931-936.

A herediter haemorrhagiás teleangiec
tasia vagy Osler-kór, autoszomális do
mináns öröklődésű kórkép, amelyet sok 
szervet érintő angiodysplasiás laesiók 
(teleangiectasiák vagy arteriovenosus 
maiformációk) jellemeznek. Az angio
dysplasiás laesiók sok szervet érin t
hetnek, beleértve a bőrt, a tüdőt, a 
gastrointestinalis rendszert és az agyat. 
A máj érintettség 8 és 31% között van.

A szerzők, 1994 és 1998 között cent
rumukban 400 Osler-kóros beteget vizs
gáltak. Közleményükben 19 olyan 
Osler-kóros beteg klinikai jellegzetessé
geiről számolnak be, akiknek májérin
tettsége bizonyított volt. A minden eset
ben elvégzett CT mellett 15 betegben 
hemodinamikai vizsgálat és/vagy angio- 
gráfia is történt. Mind a 19 beteg (férfknő 
= 5:14, átlagéletkor 55 év) pozitív családi 
anamnézissel rendelkezett. Mindegyik 
beteg esetén kiszélesedett artéria hepa- 
tica igazolódott az angiográfia és/vagy 
a CT-vizsgálat során. Az átlagos köve
tés 25 hónap (6-tól 56-ig) volt. A do
m ináló klinikai tünetek alapján a 
betegek három csoportba voltak sorol
hatók: 1. magas volum enű szívelégte
lenség, 2. portalis hypertonia, 3. epeúti 
betegség.

Nyolc betegnél a klinikai tünetek a 
m agas volumenű szívelégtelenséggel 
egyeztek meg. A szívindex ebben a cso
portban volt a legmagasabb. Hét eset
ben a májfunkciók kórosak voltak. E 
betegcsoport a keringési elégtelenség 
terápiájában elfogadott komplex gyógy
szeres kezelésben részesült. A követés 
során  4 beteg állapota stagnált, 3 beteg 
állapota javult, egy beteget veszítettek 
el biliaris szepszis tünetei között.

Hat beteg esetén domináltak a porta
lis hypertonia tünetei (ascites, varixvér- 
zés). A jellemző hem odinam ikai elté
rés az emelkedett vena hepatica végnyo- 
másgrádiens volt. A követés során 2 
beteg állapota javult, 4 beteg halt meg 
(1 varixvérzés, 3 teleangiectasiákból 
eredő, uralhatatlan vérzés miatt).

Öt beteg esetén észleltek emelke
dett alkalikus foszfatáz-szintet, melyhez 
m inden esetben az epeútrendszer ra- 
diológiailag kim utatható abnormali- 
tásai (Caroli-betegséghez vagy primer 
sclerotisáló cholangitishez hasonló 
morfológia) társultak. A követés során 
2 beteg állapota spontán javult, 1 beteg 
állapota nem változott, 1 betegnél szív
elégtelenség alakult ki és 1 beteg halt 
meg májtranszplantáció során, vérzés 
m iatt.

Osler-kór esetén a májérintettség 
klinikai megjelenését a sönt fajtája (ar-
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teriovenosus vagy arterioportalis), mé
rete és az érintett máj vérkeringésre 
gyakorolt általános hatása határozza 
meg. A hypervolaemiás szívelégtelen
ségben szenvedők általában arteriove- 
nosus, a portalis hypertoniás betegek 
arterioportalis sönttel rendelkeznek. 
Epeúti stricturákhoz vezet az epeág- 
rendszert ellátó artéria hepatica arterio- 
venosus söntje által okozott hipoper- 
fúzió és peribiliaris ischaemia, mely 
következményes epeútnekrózist okoz. 
Osler-kór esetén a májbiopsziát nagy
rizikójú, felesleges beavatkozásnak tart
ják, hiszen a szövettani vizsgálat nem  
segít a májérintettség kim utatásában 
és osztályozásában. Osler-kór esetén, 
amennyiben májérintettség is fennáll, 
a kezelést a tünetek, a klinikai mani- 
fesztáció határozza meg. Artéria hepati- 
ca-embolizáció és -ligáció, illetve máj- 
transzplantáció szövődményeinek ará
nya a söntök, illetve vérzés veszélye 
m iatt magas.

Pécsi Gyula dr.

Fog- és szájbetegségek
Egyenlőtlenség a gyermekek „orális” 
egészségében és a fogászati gondozás
hoz való hozzáférhetőségben. Moura- 
dian, W. E., Wehr, E., Crall, J. J. (De
partm ents of Pediatrics, Pediatric 
Dentistry, Medical History and Ethics, 
and Health Services. University of 
W ashington, and Children’s Hospital 
and Regional Medical Center, Seattle, 
USA): JAMA, 2000, 284, 2625-2631.

A szuvasodás a leggyakoribb krónikus 
betegség a gyermekkorban és 5-8-szor 
gyakrabban fordul elő, mint az asthma. 
10-12 éves korra a gyermekek több 
m int 50%-ának van szuvas foga, ez a 
szám a késő serdülőkorra m ár 80%.

A caries multifaktoriális betegség, 
kialakulásában elsősorban nagy szerepe 
a szénhidrátokat savvá bontó strep
tococcus mutánsnak van. Ezek a savak 
demineralizálják a zománcot. A folya
m atot a fluoridok képesek visszafor
dítani.

Gyermekkorban a szuvasodás komp
lex prevencióval megelőzhető. A kom 
plex prevenció magába foglalja a víz 
fluordúsítását, a fogorvosok által vég
zett helyi fluoridkezelést, a barázdazárók 
alkalmazását, a fluoridot tartalm azó 
fogkrémek használatát és a megfelelő 
táplálkozási szokásokat.

A nem kezelt szuvasodás rövid időn 
belül hozzájárulhat egy újabb carieses

laesio, abscessus és cellulitis kialakulá
sához. A tejmolárisok elvesztése elősegíti 
a malokklúziók kifejlődését. Fogászati 
problémák m iatt a gyermekek évente 
mintegy 52 millió iskolai óráról van
nak távol.

A fog- és szájbetegségek a felnőtt 
korban kihatnak a beszédre, a táplál
kozásra, a produktivitásra és az életmi
nőségre is. A parodontalis betegsége
ket kapcsolatba hozzák a felnőttek 
cardiovascularis problémáival, a stro- 
ke-kal és a terhes nők esetében az idő 
előtti kis súllyal születéssel.

A fogászati gondozás tekintetében 
nagy egyenlőtlenség m utatkozik az 
USA-ban. Öt gyerekből csak egy gye
rek kap megfelelő ellátást. Az ellátás
beli egyenlőtlenség okai a klinikák nem 
megfelelő földrajzi elhelyezkedése és 
a fogorvosok nem megfelelő száma az 
állami betegellátásban. Ehhez járul még 
hozzá, hogy relatíve kevés gyermek
fogorvos van.

Alacsony jövedelmű és kisebbségi 
családokból származó gyermekeknek 
rosszabb a fogazati statusa, kevesebbet 
járnak fogorvoshoz és kevesebb pre
ventív barázdazárásban részesülnek. 
Majdnem három szor annyi gyermek
nek nincs fogászati biztosítása, szemben 
az általános orvosi biztosítással. A caries 
előfordulása és súlyossága összefügg 
a családok szociális, gazdasági helyze
tével, minden korcsoportban. Sok gyer
mekgyógyásznak nem elég a fogászati 
ismerete ahhoz, hogy elősegítse az 
„orális” egészséget.

A szerzők javaslata elsősorban finan
ciális ösztönzés, hogy elsőbbséget kap
jon a prim er prevención belül a korai 
gondozás, rendszeres szűrés, fogászati 
diagnózis és kezelés, integráció a fo
gászati és orvosi gyakorlat között, a 
kutatás és a betegellátás területén. A 
két szakma integrációját segítené elő, 
hogy fogorvosi rezidensek gyermek- 
osztályon is dolgozzanak.

A szerzők ajánlása az egyenlőtlenség 
megszüntetésére: Erős kezű nemzeti 
vezetés, amely össze tudja fogni mind
azokat az embereket, akik felelősek a 
gyermekek egészségéért; általános orvo
sok, fogorvosok, oktatók, kutatók, szak
mai szervezetek és a szülők.

Tarján Ildikó dr.

Képalkotó eljárások
Képalkotó eljárások szerepe a neuro- 
muscularis betegségek diagnosztikájá

ban. Reimers, C. D., Kele, H., Bitter
m ann, H. J. (Abt. für Klinische Neuro
physiologie, Georg -  August Univer
sität Göttingen, Németország): Dtsch. 
Med. Wschr., 2000, 125, 1371-1374.

Neuromuscularis betegségek gyanúja
kor végzett vizsgálatok célja az izom- 
parenchyma (izomrostok) működésének 
kiderítése. Idetartozik a beteg együtt
működésének feltételezésével, a m ű 
ködőképes izomrostok részesedésének 
megállapítása, az izomenzimek (krea- 
tinkináz, aldoláz) vizsgálata, az elektro- 
miogram (EMG) készítése. Az izom- 
mesenchyma, valamint elváltozásai (int- 
ramuscularis kötőszövet, zsírszövet, 
meszesedések, az izomzat ödémája, vér
zések, amyloid elváltozások stb.) kim u
tatására ezek az eljárások nem alkal
m asak. A szövettani és klinikai vizsgálat 
(az izomzat tömege és konzisztenciája) 
bizonyos felvilágosítást adhat.

A neurom uscularis betegségek leg
fontosabb jellemzői az izomrostok el
változásai, ezek, valam int a harántfe
lületek megbízható megítélése csak 
képalkotó eljárásokkal érhető el. A 
magspin- és komputertomográfia, va
lam int az ultrahangvizsgálat egyszerű 
felületmérést tesz lehetővé, a CT-t azon
ban, a potenciális ionizáló sugárzás 
miatt, visszafogottabban alkalmazzák. 
A klinikai rutinvizsgálat céljára az á t
m érő többnyire elegendő, a CT és a 
KST (Kernspintomography), ezen tú l
m enően az izomtérfogat mérését is le
hetővé teszi, de ezt az eljárást eddig 
főként tudományos vizsgálatok céljára 
ta rto tták  fenn. A képalkotó eljárások 
klinikailag alig hozzáférhető izm okat 
is láthatóvá tesznek, például a mély- 
nyelv- és paravertebralis izomzatot. A 
KST a lágyrész-elváltozások kimutatá
sára bizonyult a legalkalmasabbnak, 
értékeli az izomzat víztartalmát, a kóros 
zsírlerakódásokat, ezek egyidejű fenn
állásakor is. Ultrahanggal, legalább 7,5 
MHz hangfrekvencián ödémás elvál
tozásokat és zsírlerakódásokat lehet 
kim utatni. Mivel azonban a zsírszö
vet és az ödéma többnyire fokozott 
echointenzitású, egyidejű kimutatásuk 
nem  lehetséges. Ilyen esetekben segít
séget adhat, hogy a csontechók lipo- 
m atosus izomátépülésekor többé-ke- 
vésbé eltűnnek, ödémás elváltozásoknál 
azonban nem. Az intramuscularis víz
tartalom  különösen gyakran változik 
meg poly- és derm atom yositisben. 
Ilyenkor sejtinfiltrátumokkal társulnak 
és kitűnő lehetőséget nyújtanak a biop- 
szia elvégzésére. Ha a myositis meggyó-
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gyűl, a megnövekedett szignálintenzitá
sok eltűnnek, így a KST a kórkép  lefo
lyásának dokum entálására jól fel
használható. A magspintom ográfia 
javallata a szubklinikai izomátépülési fo
lyamatok kimutatása, ha nincsenek pa- 
resisek és az izomenzimek is normál 
értékeket mutatnak. Ilyen enyhébb fo
lyam atoknál normál EMG is lehet, mi
vel csupán kevés izmot vizsgálnak és 
bennük areálok nem m utathatók  ki. 
Az u ltrahang  ilyenkor m á r enyhe 
fokú struktúraváltozást is kim utathat 
és első vizsgálatként is használható. 
Feltétel a vizsgálatot végző személy meg
felelő tapasztalata, egyébként a sokkal 
egyszerűbben értékelhető KST az elsőd
leges vizsgálat.

A képalkotó eljárások fontos javallata 
az iparilag fejlett országokban ritkán 
előforduló izomabscessus. Szonográ- 
fiás képen a tályog echoszegény területet 
m utat, magspintomográfiával ödémás 
elváltozások, T2-súlyozott felvételeken 
kifejezett kontraszterősödéssel látha
tók. M indkét eljárás m egkönnyíti a 
punkciót és a műtéti terv elkészítését. 
Rhabdomyolysisek KST-vel jó l kim u
tathatók, ultrahanggal nem  mindig. 
Daganatok képalkotással jó l ábrázol
hatok, ultrahangnál a tum or nagyságá
nak megállapítása okozhat nehézséget. 
Meszesedések kifejezett echodús gócok 
formájában szonográfiával könnyen fel
ismerhetők. Izomhyperkinesisek kimu
tatásánál az ultrahang m inden más eljá
rást felülmúl.

Azok a remények, hogy generalizált 
neurom uscularis kórképeknél képal
kotó eljárásokkal definitiv nozológiai 
m egállapítások tehetők, ezidáig nem 
teljesültek. A primer myopathiák több
sége (például izomdisztrófiák) egyes 
izm ok gócos érintettségével tűnnek ki, 
míg a prim er neuropathiák (például 
spinalis izomatrófiák) az egész vég
tagkeresztm etszet diffúz érintettségét 
m utatják. Ez a szabály azonban  nem 
m indig érvényes, különösen jellegze
tes elváltozások észlelhetők például a 
m usculus flexor digitorum profundus 
érintettségénél, a zárványtest myositis- 
nél, valam int izomfoszforiláz-hiánynál 
(McArdle-szindróma), a szignálintenzi
tás terhelésre bekövetkező emelkedésé
nek elm aradása észlelhető, a T2-súlyo- 
zott képeken.

A képalkotó eljárások legfontosabb 
javallatai neuromuscularis kórképeknél:

Izom atrófiák -  hipertrófiák kim u
tatása.

Neuromuscularis betegségek elosz
lásm intáinak m eghatározása elektro-

m iográfia előkészítésére, fájdalomérzé
keny betegeknél (gyerekek!).

Biopsziás terület kiválasztása.
Gócos elváltozások kimutatása (pél

dául fasciculatiók, meszesedések, trau
m ák, rhabdomyolysisek).

Myositisek lefolyásának dokumentá
lása (M agspintomográfia!).

Gócos neuropathiák etiológiájának 
tisztázása.

Összefoglalva: Az EMG és a képalko
tó eljárások az izom zat különböző 
irányú betekintését teszik lehetővé: funk
cionális és anatómiai megközelítésben. 
Egymással tehát nem konkurálnak, ha
nem  különleges javallataikkal egymást 
kiegészítik.

Gyenes György dr.

A sclerosis multiplex magspintomográ- 
fiás vizsgálata. Petreit, H. F. és mtsai 
(K linik und Poliklinik für Neurologie 
u n d  Institut für Radiologische Diagnos
tik, Universität Köln): Dtsch. Med. 
W schr., 2000,125, 1375-1380.

A sclerosis m ultiplex diagnózisát az 
anam nézis, a klinikai kép, a helyileg és 
időbelileg eltérő, disszeminációra utaló 
tünetek , valamint a krónikus gyulla
dás képét mutató liquorlelet alapján 
lehet felállítani. A dolgozat azt a kér
dést taglalja, milyen segítséget nyújt a 
magspintomográfia a diagnosztikában, 
a kó rkép  lefolyásának, az akut és k ró 
nikus fázisok korai felismerésének meg
ítélésében.
Gócos SM-elváltozásokon kívüli pato
lógiás eltérések
A magspintomográfia a vizuálisan ki
m utatható gócok m ellett, a fehérállo
m ány épnek tűnő részén, a p roton
súlyozott, TI - és T2-súlyozott szekven
ciákon olyan elváltozásokat mutat ki, 
m elyek új laesiók alapjai lehetnek. To
vábbi tünetek: a nagy- és a kisagy, vala
m int a proximalis gerincvelő diffúz 
atrófiája. Az atrófia oka az előrehaladó 
axon- és myelindestrukció. Régebbi 
feltételezésekkel ellentétben, az axon- 
pusztulás már a betegség korai szaka
szában megindul és az irreverzíbilis 
folyam at okozója lehet. Az atrófia k i
terjedése a betegség tartamával és a 
gátoltság tüneteivel korrelál.
Gócos SM-laesiók patológiás elváltozásai 
Az SM jellegzetes tünetei a T2-súlyo- 
zott szekvenciában kim utatható kerek 
vagy ovális, néhány milliméter átm érő
jű, a kamrák közelében elhelyezkedő 
gócok, melyek a betegség előrehalad
tával konfluálódnak. Keletkezésük ide

jének megfelelően az elváltozások eltérő 
m agspintomográfiás képet mutatnak: 
kezdetben gyulladásos reakció jön létre, 
a vér-agy gát zavarával és T l-súlyo- 
zott szekvenciával, kontrasztanyag adá
sa után kimutatható ödémaképződéssel. 
Szövettani és magspintomográfiás 
összehasonlítás alapján a kontrasztanya
got tároló elváltozások újonnan képző
dött, vér-agy gátzavarral járó gócok
nak felelnek meg. Már az újonnan kép
ződött elváltozásoknál kim utatható az 
axonok és a myelin pusztulása. A 
vér-agy gát zavara kb. 4 hét alatt vissza
fejlődik, régebbi laesiók ritkán halmoz
nak kontrasztanyagot. Krónikus elvál
tozások legérzékenyebben T2-súlyozott 
szekvenciával m utathatók ki. A kü 
lönböző patomechanizmusok képmor
fológiai kimutatására különböző MR-el- 
járásokat dolgoztak ki.

Az MR spektroszkópia, a domináns 
vízszignál elnyomása után, különbö
ző metabolitok kimutatására alkalmas. 
Különösen jelentős az N-acetil-aszpar- 
tát (NAA), mely főleg a neuronokbán 
fordul elő és az axonok érintetlenségét 
jelzi. SM-ben a gócok NAA szignálja 
csökken, ez axonpusztulás jeleként ér
tékelhető. További technikai lehetősé
get jelent a szabad és proteinhez kötött 
vízprotonok mágneses kicserélődése, 
melynek segítségével a myelin pusztu
lását lehet k im utatni. A myelin egyike 
a központi idegrendszer leggyakoribb 
makrom olekuláinak, megköti a nem 
szabad vízprotonok nagy részét. 
Amennyiben az SM-gócokban myelin- 
pusztulás jön  létre, a kötött protonok 
okozta mágneses átvitel csökken.

Az SM nem  kizárólag a gerincvelőt 
pusztítja, hanem  m ár korai stádium 
ban, elváltozásokat okoz az axonokon 
is. Kórbonctanilag tehát nem  csupán 
a velő pusztulására korlátozódik a folya
mat, hanem a látszólag még a tünet
mentes fehérállomány is érintett.
A magspintomográfia értéke az SM di
agnosztikájában és differenciáldiag- 
nosztikájában
A magspintomográfiával kim utatható 
elváltozások kiterjedt differenciáldiag
nosztikája óvatosságra int. A gócok szá
mának, nagyságának és elhelyezkedé
sének értékelése jelentősen növeli az 
MR diagnosztika specificitását. Leg
alább három MR-góc jelenléte, melyek 
közül egy periventricularisan, egy in- 
fratentorialisan fekszik és 5 m m -nél 
nagyobb, a specificitást 96%-ra növeli.

Az MR-leleteket legújabban négy ka
tegóriába sorolják: A. Az SM diagnózi
sát alátámasztják. B. Az SM diagnózi
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sát sem megerősíteni, sem kizárni 
nem tudják. C. Normál leletek, melyek 
azonban az SM-et nem zárják ki. D. 
A z SM ellen szóló leletek. E kritériu
m ok alkalmazása természetesen nem 
helyettesíti a klinikai jelenségek nagyon 
gondos értékelését.

Velői elváltozások magspintomográ- 
fiás kimutatása fia ta l felnőtteknél még 
nem jogosít az SM-diagnózis felállítá
sára. Gyulladásos liquorszindróma, va
lamint a kiterjedt differenciáldiagnosz- 
tika elengedhetetlen.

Az A csoportba tartozó betegek prog
nosztikai megítélése igen jelentős. Jel
legzetes MR-leletnél 40%-os valószí
nűséggel fejlődik ki 5 éven belül az SM 
teljes kórképe, míg a nem jellegzetes 
MR-képnél ez csupán 5%. Ha a beteg
követés idejét 10 évre emelik, a koc
kázat 83%-ra nő.

A subszerűen haladó, szekunder vagy 
prim er krónikus kórlefolyás különbö
ző magspintomográfiás képet nyújt. 
A primer krónikus forma csekély gyulla
dásos aktivitással, évente mintegy há
rom új laesióval a T2-súlyozott szek
venciában, kifejezett axonpusztulással 
a norm álnak látszó fehérállományban, 
különbözik a többi kórformától. A pri
mer subformájú kórkép kifejezett gyulla
dásos aktivitást mutat, évente mintegy 
17 új, T2-súlyozott laesióval, axon- 
pusztásra utaló jelek nélkül Proton- és 
T2-súlyozott MR-szekvenciák a klini
kai suboknál 3-10-szer gyakrabban fe
deznek fel új elváltozásokat. A haté
konyság háromszoros kontrasztanyag
mennyiséggel vagy az injekciómérés-idő 
meghosszabbításával fokozható. Az ún. 
FLAIR-szekvenciák („fluid attenuated 
inversion recovery”) javítják a liquor és 
az SM-laesio közötti kontrasztot és meg
könnyítik a periventricularis gócok kö
rülhatárolását és nagyságmeghatározá
sát.
Terápiás hatás ellenőrzése 
A T2-súlyozott és kontrasztanyaggal 
megerősített Tl-súlyozott szekvenciák 
szenzitivitása lehetőséget ad a kórkép 
aktivitásának és a kezelés eredményes
ségének megítélésére, valamint a vizsgá
latba bevont kezelési forma hatásmecha
nizm usának vizsgálatára. így például 
kortizon hatására a vér-liquor-gát átme
netileg elzáródik, míg béta-interferonok 
és intravénás immunglobulinok a 
gyulladásos jelenségeket csökkentik. Le
írták, hogy béta-interferon hatására a 
gócok térfogata az első évben 3,7%-kal 
csökken, míg kezeletlen betegeknél 
3,6-6,4%-kal megnő. Új T2-laesiók szá
ma havi MR-kontroll mellett, kezelt

betegeknél átlagban 3,5, a kezeletlenek
nél 10,5. Új laesiók csökkent számú 
megjelenése az immunszuppresszív ha
tású Mitoxanton-kezelés után is kimu
tatható. Tény azonban, hogy a beteg
ség klinikai aktivitását és az MR-ak- 
tivitás-markereket a kezelés nem 
egyformán befolyásolja. Ezt bizonyítja 
az SM kezelésére végzett fázis II. vizs
gálat a tumornekrózis alfa faktor sem
legesítésével. A jelenség magyarázata 
még nem  ismert. Megfelelő magspin
tomográfiás eljárások érzékenyebbek 
a kórkép aktivitásának megítélésében, 
m int a klinikai kép értékelése. 
Javaslatok
A  Sclerosis Multiplex Északatlanti 
Munkacsoportja két, releváns javallat
együttest határoz meg a magspintomo- 
gráfia alkalmazására.

1. Elsődleges idegrendszeri tünetek, 
krónikus gyulladásos liquorszindróma 
és az SM gyanúja esetén az agyi, adott 
esetben a spinalis magspintomográfia 
döntő adatokat nyújthat a helyi dissze- 
mináció megítélésében. Egyes esetek
ben az időbeli disszeminációra is nyer
hetők adatok, ha egy új kontrasztanya
got tároló góc mellett több, régebbi 
laesio is kim utatható.

2. A kórlefolyás vizsgálata akkor 
indikált, ha attól terápiás döntések vár
hatók. Ha a klinikai tünetek mellett 
kontrasztanyagot tároló új gócok mu
tathatók ki, kezelést igénylő sub áll 
fenn.

A betegség aktivitásának megítélé
sében a térfogat százalékos növekedé
se, vagy a T2-súlyozott szekvenciában 
fellépő új gócok kim utatása ad felvilá
gosítást.

Összefoglalva: A magspintomográfia 
az SM-diagnosztika alapeljárása. A kór
lefolyás során a szubklinikai aktivitás 
kim utatása az im m unm odulátor-ke- 
zelés korai bevezetését, vagy a lépcső
zetes immunmodulátor-kezelés követ
kező fázisának megkezdését teszi le
hetővé.

Gyenes György dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
A multirezisztens Streptococcus pneu
moniae törzsek az Egyesült Államok
ban észlelt, fokozódó előfordulása.
Whitney, C. G. és mtsai (Center for 
Disease Control and Prevention, 
Mailestop C-23, 1600 Clifton Rd. NE, 
Atlanta GA 30333, USA): N. Engl. J. 
Med., 2000, 343, 1917-1924.

Az invazív Streptococcus pneumoniae- 
fertőzésekkel hospitalizáltak 80%-a 
elhunyt a múltban, az idősek körében 
m a is 20%-os a letalitás. A szerzőcso
po rt 1995 és 1998 között vizsgálta az 
invazív esetekből izolált S. pneum o
niae törzseket.

1998-ban 4013 ilyen törzset izoláltak 
(23%o-es morbiditás) -  további vizs
gálatokra a törzsek 87%-a állott ren 
delkezésre. Átlagosan 24%-uk volt pe- 
nicillinrezisztens, bár egyes államokban 
-  Georgia 33%, Tennessee 35% -  a 
penicillinrezisztensek aránya magasabb 
volt. Magasabb volt a rezisztencia ará
nya az 5 éven aluliak körében (32% vs. 
21%) és fehérek között. A penicillinre- 
zisztens törzsek között magasabb volt a 
multirezisztensek aránya. Az 1995-1998 
között vizsgált, több m in t 12 000 törzs 
esetén a három, vagy több szer ellen 
rezisztens törzsek aránya 9%-ról 14%- 
ra, ezen belül a penicillinrezisztencia 
21-ről 25%-ra, a cefotaximé 10-ről 
14%-ra, a m eropenem é 10-ről 16%- 
ra, az erythromycin-rezisztencia 11-ről 
15%-ra és a trim ethoprim -sulfam e- 
thoxazolé 25-ről 29%-ra.

Fontos megjegyezni, hogy a 23 tok- 
poliszacharida komponenst tartalmazó 
vakcina komponensei a penicillinrezisz- 
tens törzsek 88%-át, míg a 7 szerotípust 
reprezentáló konjugált vakcina 78%- 
ukat fedte.

A penicillinérzékeny törzsek gyakor
latilag más antibiotikumokkal-kemote- 
rápiás szerekkel szemben is érzékenyek. 
A penicillinrezisztencia kvantitatíve is 
növekedést m utatott -  a MIC-érték a 
duplájára nőtt. Megjegyzik, hogy a chlo- 
ramphenicol-rezisztencia 5%-ról 3%-ra 
csökkent.

A S. pneumoniae penicillin- és külö
nösen multirezisztenciájának növekvő 
gyakorisága komoly klinikai problé
ma. Az orvosi gyakorlat ezen ismeretek 
b irtokában preferálni kezdte a mak- 
rolidokat és a fluorokinolonokat az 
invazív pneumococcus-esetek kezelésé
ben. Az erythromycin-rezisztencia gya
korisága azonban a szerzők adatai sze
rint emelkedést m utat és vannak jelek 
a fluorokinolonokkal szembeni rezisz
tenciára is.

[Ref: A S. pneumoniae növekvő peni
cillin- sőt multirezisztens sajátsága 
hazánkban is megfigyelhető. Elgondol
koztató, a „divatból k im en t” chloram
phenicol iránti szenzitivitás növekedé
se. Ezt nálunk is megfigyelték különböző 
patogének vonatkozásában. Nyilván
való, hogy minél gyakrabban alkalmaz
nak antibiotikumokat, annál nagyobb

1017



az esélye a rezisztensek szelekciójának. 
Sajnos, olyan radikális megoldások, 
m elyek nosocomialis eredetű fertőzé
sek (Pseudomonas-infekciók égési osztá
lyokon) jó l beváltak (1-2 évre kitiltása 
m inden olyan szernek, mellyel szem
ben az ágens rezisztens), it t  nem alkal
mazhatók a kórokozó ubiquitaerjellege 
m iatt. M arad az új antibiotikum -ke
moterápiás szer bevezetésének lehető
sége.

A m i vigasztaló, az, hogy apneum o- 
coccus-vakcinák fedik túlnyomórészt 
a rezisztens szerotípusokat. így növelni 
kellene a populáció fedését legalább 
az idősebbeknél a 23 PS vakcinával, 
míg a konjugált vakcinát a gyermek
kori obiigát vakcinálási sémába kell 
beilleszteni.]

K étyi Iván dr.

Antibiotikum-terápia hatása betegek
ben a vancomycin-rezisztens entero- 
coccusok csíraszámára a faecesben.
Donskey, C. J. és mtsai (Louis Stokes 
Cleveland Vet. Aff. Med. Center, Infect. 
Dis. Sec. H ID  [W], 10701 East Blvd., 
Cleveland, OH 44106, USA): N. Engl. 
J. Med., 2000, 343, 1925-1932.

A szerzők 42 olyan antibiotikum m al 
kezelt beteg enterococcus csíraszámát 
vizsgálták egy 7 hónapos periódusban, 
akiknek béltraktusát vancom ycin-re
zisztens enterococcus kolonizálta. Azon 
antib io tikum ok esetén, melyek rendel
keztek anaerobokkal szembeni effekti- 
vitással (metronidazol, piperacillin, van
comycin, ampicillin, amoxycillin, clin
damycin, rifam pin és ezek különböző 
kombinációi) jelentősen emelkedett az 
enterococcus csíraszáma a faecesben, 
míg anaerobokra hatást nem  gyakorló 
antibiotikum oknál (dicloxacillin, cip
rofloxacin, levofloxacin, cephalexin, tri
methoprim, Sulfamethoxazol) ilyen ha
tást nem  észleltek, többnyire csökkent 
az enterococcusok csíraszám a. A ma
gas csíraszám ú ürítés term észetesen a 
környezet fokozott szennyezésével járt 
együtt.

A csíraszám-emelkedés igen jelentős 
volt, 68% -ban elérte a 106/g szintet. 
Egyes antibiotikumok alkalmazása ter
mészetesen eltérő csíraszám-emelke- 
déssel járt. Ezen anaerob spektrum m al 
rendelkező antibiotikumokkal való ke
zelés leállítása esetén az enterococ- 
cus-csíraszám  visszatért az átlagos 
(102’8) értékre, de ehhez hetekre (6-20) 
volt szükség.

A megvitatás során  a hatásm echa
nizm ust az anaerob flóra-tagok táp
anyag kom petíciójának kiesésében 
látják.

[Ref: Az enterococcus (Streptococcus 
faecalis) a normál vastagbélflóra tagja, 
kivételesen patogén szerepet (például 
endocarditis) is betölthet. Csíraszáma 
103/g nagyságrendben található. Túl
haladott az a feltevés, hogy az anaero
bok tápanyag kompetíciójának kiesése 
lenne felelős valamely aerobflóra-kom- 
ponens csíraszám-emelkedésért. Vizs
gálni kellene, de a Bacteroides fragilis 
speciesek illóolaj-termelésének kiesése 
a valószínűbb ok.

A csíraszámadatok, m int ez a cikkben 
is így szerepel, a faecesre vonatkoz
nak, nem kevéssé torzítva a vastagbél- 
flórára vonatkozó, in vivo helyzetet. Az  
aerobok ugyanis tovább szaporodnak a 
feldolgozásig.

Kétyi Iván dr.

Neurológia
Távárusításos neuropathia. Lewis, M. B. 
(Department of Neurology, St. James’s 
University Hospital, Leeds, Egyesült 
Királyság): Postgrad. Med. J., 2000, 76, 
793.

Az utóbbi években robbanásszerűen 
fejlődött az üzleti élet, s ennek során a 
távolság legyőzésére szolgáló internet 
és főleg telefonhasználat igénybevétele. 
A távárusítás (telesales) is igen virág
zó terület, s itt is fellép foglalkozási 
megbetegedés.

A szerző betege 17 éves, jobbkezes 
ázsiai férfi volt, akit körzeti orvosa 6 
hete fennálló és egyre fokozódó kétol
dali kézzsibbadás és gyengeség miatt 
kü ldö tt be. Panaszai bal kezén kifeje
zettebbek voltak, emellett m indkét 
kisujja és bal gyűrűsujja meg is görbült, 
ezért kezeit csak ezek kiegyenesítése 
után tudta használni. Három hónappal 
korábban diákként éjszakai m unkát 
vállalt: telefonos távárusítás lebonyolí
tást egy üvegező cégnél. Itt átlagosan 
100 telefonbeszélgetést kellett egy m ű
szakban elvégeznie, melyet -  jobbkezes
sége ellenére -  többnyire bal kézzel vi- 
telezett ki, hogy jobbját megőrizze az 
írás számára. Ilyenkor könyökét az 
asztalra támasztotta.

Vizsgálatakor m indkét kéz ulnaris 
beidegzésű kis izm ainak gyengeségét 
észlelték, főleg bal oldalon, valamint

karom képződést mindkét kisujjban és 
a bal gyűrűsujjban. A nervus media- 
nus és radiális által ellátott izmok nem 
m utattak eltérést. Ezenkívül csökkent 
érzést találtak mindkét kisujjon és a 
gyűrűsujjak medialis felén. Más idegi, 
genetikai vagy ízületi eltérése nem 
volt. Az idegvezetéses vizsgálatok meg
erősítették a klinikai kórismét, kétoldali 
ulnaris neuropathiát találva.

A szerző betege esetében a kéz túl 
gyakori használata, valamint a könyök 
huzamos nyom ása vezetett e kórkép 
kialakulásához.

Ulnaris neuropathiát sokszor leírtak 
már, nemegyszer szokatlan kóreredet
tel, de a szerző szerint betege az első, 
akinek a gyakori telefonhasználat okoz
ta e megbetegedést. Az egyre gyako
ribb ülő életmód mellett, napjainkban 
a foglalkozási neuropathiák, főleg a 
kéz tartós igénybevétele m iatt alakul
nak ki, s az új technológia csak széle
síti ezek körét.

Rá kell mutatni arra, hogy a könyök
ízület gyakori flexio-extensiója (foglal
kozási) nervus ulnaris károsodáshoz 
vezethet, melyet felvilágosítással és egy
szerű eszköz alkalmazásával meg le
het előzni. A kórkép felismerésében 
fontos a jó foglalkozási kórelőzmény, 
valamint e megbetegedés ismerete.

Major László dr.

Thyreotoxicosis kiváltotta sinus sa- 
gittalis superior-thrombosis. Rau, 
Ch.-Sh. és mtsai (Departments of Neu
rosurgery and Neuroradiology, Chang 
Gung University, Kaohsiung Medical 
Center, Kaohsiung, Tajvan): J. Neuro- 
surg., 2001, 94, 130.

A 60 éves férfinál 3 éve Graves-kórt 
diagnosztizáltak és kezelésként methi- 
mazolt írtak elő propranolollal. A beteg 
az utóbbi 15 hónapban az utasításokat 
nem tartotta be. Fél éve szívdobogásai 
voltak, izzadt, a súlyából veszített. A fel
vétele előtt két nappal hirtelen fejfájása 
lett, majd eszméletlenné vált.

A kómás betegen generalizált tó- 
nusos-klónusos rohamot, bal oldalt he- 
miplegiát és diffúz golyvát észleltek. A 
tiroxin és a trijódtironin szintje igen 
magas, a TSH-é alacsony volt. A fib- 
rinogénkoncentráció emelkedett, a pro- 
tein-C aktivitása csökkent. Az EKG pit
vari fibrillációt (AF) m utatott 134/min 
pulzussal. A CT a jobb frontoparietalis 
lebenyben intracranialis vérzést, a jobb
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sinus sigmoidalisban és a sinus sagittalis 
superiorban (SSS) thrombosist jelzett.

Phenytoin, diazepam, methimazol 
és propranolol adása után fibrinoliti- 
kus urokináz infúzióval a SSS-ban rész
leges rekanalizációt értek el. Egy hónap 
múlva a MR-venogram a SSS jó átjár
hatóságát mutatta. Három hónap után 
a beteg neurológiailag szinte teljesen 
felépült.

Thyreotoxicosisban a SSS-throm- 
bosis igen ritka. Eddig két esetet kö
zöltek, amelyektől a betegük a követ
kezőkben tért el:

1. Hyperthyreoidismus kiváltotta AF-t 
észleltek, szapora kam rai válasszal. A 
szabálytalan pitvarműködés abnormi- 
tást okoz az intracardialis vér áram lá
sában és hozzájárul a prothromboti- 
cus állapothoz.

2. A fibrinogén plazmaszintje magas 
volt. Utóbbinak fontos szerepe van a 
vér viszkozitásában és a thrombocyták 
aggregációjában. A vénás thrombosis 
rizikótényezője.

3. A protein-C aktivitását alacsony
nak találták. A protein-C a koaguláció 
jelentős gátlója. Hiánya növeli a throm- 
bosishajlamot. A beteg nagy golyvája 
elősegítette a vénás folyás stasisát.

Az agyvérzést az SSS és a domináns 
transversus és sigmoidalis sinusok akut 
elzáródását követő agyödéma, majd a 
fokozott intracranialis nyomással já 
ró vértolulás válthatta ki.

A SSS-thrombosis kezelése változó. 
Az antikoagulánsok agyvérzést okoz
hatnak. Esetük igazolja, hogy duralis 
vénás thrombosisban az intracranialis 
vérzés nem lehet az urokináz abszolút 
ellenjavallata.

Kollár Lajos dr.

Nefrológia
Az előrehaladott veseelégtelenség keze
lése: alacsony fehérjetartalmú diéta vagy 
időben elkezdett dialízis? Mehrotra,
R. és mtsai (Division of Nephrology and 
Hypertension, University of California, 
Los Angeles, USA): Kidney Int., 2000, 
58, 1381-1388.

A szerzők keresztmetszeti képet adnak 
cikkükben részben saját vizsgálataik
ra, részben az irodalom ban megtalál
ható vizsgálatokra alapozva arra nézve, 
hogy az előrehaladott veseelégtelen
ség kezelésében m i lehet az optimális 
választási lehetőség: a korai dialízis

elkezdése, vagy az alacsony fehérjetar
talm ú diéta (low-protein diets, LPD) 
forszírozása.

A cikk tárgyául választott betegcso
port a heti Kt/V-t tekintve kisebb, mint
2,0 (az amerikai National Kidney 
Fundation peritonealis dialízis-szekció
ja szerint javasolt érték).

Amerikai és európai dialízisközpon
tok adatait idézik, melyek szerint a 
kalkulált kreatinin clearance-t figye- 
lembevéve 10 ml/m in felett a betegek 
mindössze 4-18%-a, 5 ml/m in alatt 
35-24-34% -a kerül dialízisre. Ugyan
akkor több tanulmány eredményei azt 
mutatják, hogy a dialízis késői elindí
tása növeli a betegek körében a m orbi
ditást és a mortalitást.

A másik problém a a m alnutritio.
1995-1997 között az USA-ban 110 843 
beteget vizsgáltak, akiknél műveseke- 
zelést kezdtek. 67%-uk szérumalbu- 
min-szintje 3,5 g/dl alatt volt az első 
dialízis pillanatában és a hypalbumin- 
aemia prevalenciája évente 2%-kal 
emelkedett a tanulm ány ideje alatt! (A 
dialízis indításakor észlelt hypalbumin- 
aemia jó jelzője a malnutritiónak.)

A szerzők álláspontja az, hogy a 
megfelelő időben elkezdett dialíziske
zelés hosszú távon kedvezőbb, m int 
az LPD erőltetése. Az idült veseelégte
lenség progresszióját a megfelelő vér- 
nyomáskontroll, az ACE-inhibitorok 
egyértelműen pozitívan befolyásolják. 
Ezekhez járul a diabeteses betegek meg
felelő vércukor-kontrollja.

A cikk további részében áttekinti 
az eddig elvégzett vizsgálatokat az LPD 
hatékonyságára és hatásosságra néz
ve előrehaladott veseelégtelenségben. 
A betegeket két csoportra osztja: dia
beteses és nem  diabeteses betegekre.

Az elemzés nem volt könnyű. Egyér
telmű volt, hogy 70 év feletti betegek
ben egyáltalán nem  történt ilyen irá
nyú vizsgálat. A fiatalabb populáció 
esetében a kontrollcsoportok hiánya 
(normális fehérjebevitel mellett) az 
értékelhetőségüket rontja. Az ún. 
MDRD-tanulmány foglalkozott a témá
val részletesebben. Ez azt mutatta, hogy 
igen erős fehérjemegszorítás mellett a 
GFR-csökkenés éves rátája alacsonyabb 
volt. Azonban a szerzőkben több kérdés 
is felmerül a tanulmány eredményeivel 
kapcsolatban: milyen szerepe volt a 
GFR-romlás lassabb ütem ében az 
ACE-inhibitoroknak, milyen volt a be
tegek tápláltsági állapota, költségha
tékony eljárásról van-e szó?

A diabeteses nephropathia esetén 
ebben a betegcsoportban értékelhető,

nagy számú esetet feldolgozó tanul
m ányt nem  találtak. Azt lehet m on
dani, hogy az LPD nem  nyújt bizo
nyíthatóan több előnyt ebben a csoport
ban, m int az ACE-inhibitorok.

A továbbiakban az LPD és a bete
gek tápláltsági állapota közti össze
függéseket elemzi a cikk. Kiemelen
dő, hogy az alacsony fehérjebevitel ne 
párosuljon az energiabevitel draszti
kus csökkenésével, m ert erősödnek a 
katabolikus folyamatok. Ez pedig 
rosszabb nutritiv állapotba hozza a be
teget, melynek következményeit a túl
élésre fentebb részleteztem. A szerzők 
legalább napi 30 kcal/tskg, de inkább 
min. 35 kcal/tskg bevitelét javasolják.

A korán elkezdett dialízis javítja a 
nutritiv  állapotot, az urém iás tünetek 
csökkenésével javul az étvágy, emellett 
javulnak a betegek életkilátásai.

M óczár Csaba dr.

Nukleáris medicina
A single foton emisszós tomográfia 
klinikai alkalmazása a neuromedici- 
nában. I. rész Neuroonkológia, epilep
sia, basalis ganglion megbetegedések, 
cerebrovascularis betegségek. Barten
stein, P. és mtsai (Arbeitsgemeinschaft 
N euronuklearm edizin der Deutschen 
Gesellschaft für Nuklearmedizin): 
Nuklearmed., 2000, 39, 180-195.

A single foton emissziós tomográfia 
(SPECT) jó hozzáférhetősége és rela
tíve alacsony költsége m iatt válhatott 
prim er funkcionális képalkotó eljárássá 
az agy diagnosztikájában. Kétségtelen, 
hogy teljesítőképessége alulmúlja a po
zitronemissziós komputertomográfiáét 
(PÉT), de adekvát vizsgálati technika 
és kérdésfeltevés mellett nagy jelentő
séggel bír az agyi elváltozások diag
nosztikájában. A szerzők kétrészes ta
nulm ányának célja a SPECT klinikai 
alkalmazásának kritikus értékelése szé
les körű  irodalmi áttekintés alapján.

Instrumentáció. Az agyhalál megálla
pításához planaris kam era is elegen
dő, de m inden további klinikai kérdés 
megválaszolása csak rétegfelvételi eljá
rásokkal -  így a SPECT-tel lehetséges. 
A m ultidetektoros rendszerek kifej
lesztése jelentős fejlődést hozott, pél
dául a " mTc-mal jelzett farmakonokkal 
végzett vizsgálatoknál a rekonstruk
ciós képek térbeli feloldóképessége 10 
m m -re nő tt az egyfejes rendszerek 15 
m m -es felbontásához képest.
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Adatfeldolgozás. A  SPECT-felvételek 
értékelését a kis térbeli feloldóképesség 
nehezíti, miután anatóm iai részletek 
nem  láthatók. Az elváltozások anató
m iai struktúrákhoz rendelését a ren 
delkezésre álló MR-, vagy CT-felvéte- 
lek segíthetik. Ezek hiányában bizonyos 
tájékozódási vonalak m entén is lehet
séges az adatok reorientációja. Segít
het a funkcionális és morfológiai képek 
összevetésénél a SPECT-felvételek és 
a strukturális képek d irek t egymásra 
helyezése, de e célra analizáló programok 
is vannak. A leletek interpretációjának 
objektivitását további -  például a ROI 
(region of interestj-technikán alapuló ki
értékelés lehetősége -  m ódszerek nö
velik.

Neuroonkológia. Az agytumorok no- 
zológiailag heterogén csoportot jelen
tenek, m ajd 50% a gliom ák aránya, a 
fennm aradó részt további tumorféle
ségek -  főleg a m etasztázisok és a me- 
n ingeom ák teszik ki. Elsősorban az 
ún. tumoraffin farmakonokat használ
ják (201T1C1, " mTc-MIBI, 123I-a-metil- 
tirozin). Továbbá például a hypophy- 
sisadenom a és a m eningeom a szoma- 
tosztatin  receptorainak kim utatására 
-  az m In-octreotid is használatos. Az 
indikáció kérdéséről beszélve megálla
pítják, hogy az agytum orok diagnosz
tikájában az MR és a CT uralkodó sze
repet játszik, de a SPECT jelentősége 
sem elhanyagolható differenciáldiag
nosztikai problémák esetén. Ilyen pél
dául a kontrasztanyagot nem  halmozó 
laesiók jellegének meghatározása (ma- 
lignus tum or vagy egyéb elváltozás?). 
M ásik ilyen probléma a tum orok bio
lógiai agresszivitásának (a malignitás 
fokának) megítélése. Az agyszövetet in- 
filtráló gliomák valós kiterjedésének 
m eghatározását segíti a 123I-a-metilti- 
rozin SPECT. A tumorrecidívák diag
nosztikájában -  m ikor például CT és 
MR-vizsgálattal nem lehet a radionec- 
rosis és a recidíva közt különbséget 
tenni -  a SPECT magas szenzitivitással 
és specificitással bír.

Epilepszia. A funkcionális képalkotás 
fő terü lete a gócos epilepszia a követ
kező indikációs körrel: 1. góc kim uta
tása, 2. epileptogén zóna lokalizációja,
3. az epilepszia által nem érintett agyte
rületek funkcionális integritásának meg
ítélése, 4. posztoperatív állapot prognó
zisa, 5. epilepsziás/pszichogen rohamok 
differenciáldiagnosztikája, 6. Wada- 
tesztnél az intraarteriálisan adott rövid 
hatású barbiturát után megítélhető az 
agyműködés változása egy adott terület 
m űködésének „kikapcsolása” után. Az

agyperfúzió vizsgálatakor alkalmazott 
farm akon " mTc-mal jelzett HMPAO 
vagy ECD.

Basalis ganglion-megbetegedések. A  
hipokinetikus rigiditással járó kórké
pek (Parkinson-szindróma és differen
ciáldiagnosztikája, W ilson-kór), vala
m int a dyskinesiák (Huntington-kór) 
vizsgálata receptor-szcintigráfiákkal le
hetséges, e vizsgálatok lehetőséget ad
nak a diagnózis korai felállítására és a te
rápia eredményességének monitorozásá
ra.

Cerebrovascularis megbetegedések. 
Alapvető különbséget kell tenni akut 
és krónikus cerebrovascularis megbete
gedések közt. A véráramlás megítélé
sére irányuló vizsgálatok funkcionális 
adatokkal egészítik ki a morfológiai 
(CT-, MR-) leleteket, e vizsgálatok iránti 
igény a stroke-ellátást végzők részéről 
az utóbbi időben megnőtt. A krónikus 
cerebrovascularis insuffitientiáknál a 
perfúziós rezerv megítélése fontos a 
prognózis, ill. az operatív terápia szem
pontjából. Perfúziós radiofarm akon- 
ként a " mTc-mal jelölt ECD és HMPAO 
a legelterjedtebb, a 133Xe-nal végzett 
vizsgálat ma m ár alig bír jelentőséggel. 
A cerebralis perfüziórezerv megítélésé
ben szerepe van a provokációs vizsgála
toknak (C 02-belélegeztetés, Diamox 
adása). Az új terápiás koncepciók (pél
dául thrombolysis alkalmazása) m iatt 
megnövekedett a regionális cerebralis per- 
fúzió SPECT vizsgálatának a jelentő
sége. A morfológiai (CT, MR) vizsgá
lat korai stádiumban nem teszi lehetővé 
kellő biztonsággal a reverzibilis 
ischaemia és az infarktus elkülönítését. 
Két további problém a megoldásában 
is segíthet a SPECT. Az a. cerebri mé
dia-infarktus utáni kezelhetetlen agy
ödém a esetén kiválaszthatók azok a 
betegek, akiknél szükséges és eredm é
nyes lehet a dekompresszív cranioto- 
mia. Úgyszintén megítélhető, melyek 
azok a páciensek, akiknél eredményes 
lehet a throm bolysis és kiknél várható 
u tána vérzéses szövődmény. A throm 
bolysis eredményessége is SPECT-vizs
gálattal ítélhető meg. A krónikus cereb
ralis ischaemiáknál a perfúziós rezerv 
m ellett a terápia (például endarterec- 
tom ia, bypass m űtét) eredményessége 
is megítélhető. Hangsúlyozottan nagy 
a jelentősége a szűkös időfaktor m iatt 
annak, hogy minden sürgősségi, ill. stro- 
ke-ellátó egység számára folyamatosan 
közvetlenül elérhető legyen a SPECT le
hetősége.

Pásztor Tamás dr.

A  single foton emissziós tomográfia kli
nikai alkalmazása a neuromedicinában. 
II. rész. Demenciák, pszichotikus rend
ellenességek, gyulladás, traum a.
Bartenstein, P. és mtsai (Arbeitsgemein
schaft N euronuklearm edizin der 
Deutschen Gesellschaft für Nuklearme
dizin): Nuklearmed., 2000,39,218-232.

Demenciák. A demenciák gyakorisá
ga az életkorral nő, leggyakoribb az 
Alzheimer-típusú, emellett a vascularis 
demenciák, Parkinson-kórhoz társu
ló demenciák emelhetők ki. A demen
ciák diagnosztikájában egyszeri CT- 
vagy MR-vizsgálat nélkülözhetetlennek 
látszik esetleges specifikus okok -  vas
cularis elváltozások, intracranialis tér
foglaló folyamatok, normális nyomással 
járó hydrocephalus -  megítélése végett. 
Primer neurodegeneratív demenciáknál 
láthatók a gócos agyi atrophia jelei, jó 
szenzitivitású Alzheimer-típusú demen- 
ciánál a hyppocampus-atrophia volu- 
metriás mérése. A SPECT (alkalmazott 
radiofarmakon " T e  jelölt HMPAO vagy 
ECD) az ezen betegségekre jellemző 
szövettani eltérésekhez társuló regio
nális vérátáramlás-csökkenés kim u
tatásával nyújt értékes információkat. 
A 2 fő indikációs terület a korai diag
nózis felállítása és a különböző típusú 
demenciák differenciáldiagnosztikája. 
Az Alzheimer-típusú dementiáknál ko
rai stádium ban kim utatható a 
bilaterális temporoparietalis hipoperfú- 
zió. (Kétségtelen, hogy m unkák sora 
bizonyítja az 1SF-FDG-PET magasabb 
szenzitivitását korai stádium ban, de a 
költség/haszon-arány és a csekély ren
delkezésre álló kapacitás miatt nagyobb 
beteganyag esetében alkalmazása be
határolt.) Az Alzheimer-típusú demen
ciák eldifferenciálása az egyéb -  pél
dául vascularis, frontotem poralis -  tí
pusútól nagy pontossággal sikeres lehet.

Pszichózisok. A SPECT korlátozottan 
alkalmas a depresszió és az Alzheimer- 
típusú demencia differenciálására. A 
receptor-szcintigráfiák lehetőséget nyúj
tanak a diagnózis felállítása mellett a te
rápia m onitorozására is.

Gyulladások. A  SPECT-nek szerepe 
m indenekelőtt a regionális vérátfolyás 
megítélésében van. A vasculitisek meg
ítélésében (SLE) jó szenzitivitással segít
séget nyújthat a regionális cerebralis 
vérátfolyás vizsgálata, gyermekeknél 
is. Vitatott jelentősége a betegség lefo
lyásának követésében. A HIV-encepha- 
lopathiában a regionális vérátáramlás 
SPECT-vizsgálatánál és az 18F-FDG-PET 
multifokális corticalis és subcorticalis
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eltéréseket mutat, herpesencephalitisnél 
pedig többnyire unilateralis temporalis 
területen (vagy más limbikus struktú
ránál) hiperperfüzió, ill. hipermetabo- 
lizmus m utatható ki. A Creutzfeldt- 
Jakob-kór és a Lyme-encephalopathia 
diagnosztikájában és differenciáldiag
nosztikájában a SPECT szerepe ma még 
nem egyértelműen tisztázott.

Trauma. A traum a utáni agyi 
SPECT-vizsgálatok vonatkozásában ke
vés objektív vizsgálatot végeztek. Az 
első ilyen közleményekből is kitűnik, 
hogy szignifikánsan gyakoribb a kóros 
lelet HMPAO-SPECT-tel, m int CT-vel. 
A funkcionális eltérések ham arabb je
lennek meg a morfológiaiaknál és a 
funkcionális laesiók kiterjedése és lo
kalizációja alapján a prognózisra is le
het következtetni. Például a tempó- 
ralis, frontalis lebenyek hipoperfúziója 
éppúgy, m int a basalis ganglionoké, 
szignifikánsan rosszabb hosszú távú 
prognózisra utalnak. A traum ás bete
gek ellátása kapcsán a SPECT szere
pével kapcsolatosan még akadnak vita
tott kérdések.

Az agy-SPECT szélesebb körű alkal
mazása a betegek effektívebb ellátásá
hoz kívánatos, de elengedhetetlen a 
megfelelő standardizálás, minőségbiz
tosítás és a rendelkezésre álló, kritiku
san értékelt irodalmi adatok ismerete.

Pásztor Tamás dr.

Onkológia
A méhnyak malignus rhabdoid dagana
ta. Tsuda, El. és mtsai (Departm ent of 
Obstetrics and Gynaecology, D epart
ment of Pathology, Osaka City General 
Hospital, Department of Obstetrics and 
Gynaecology, Osaka City University 
Medical School, Japán): Br. J. Obstet. 
Gynaecol., 2001,108, 120.

A 36 éves nulliparának a múlt hónapban 
rendellenes hüvelyi vérzése volt. A cer
vix hátsó ajkából kiinduló 7 cm-es tö
mött, ovális, pigmentált masszát találtak. 
A méhnyakból vett kenet poligonális, 
malignus, pigmentált sejteket m uta
tott. Az előzetes diagnózis: Malignus 
melanoma. Totális hasi hysterectomiát 
végeztek, de áttételt nem észleltek. Mű
tét után carboplatint és etoposidot ad
tak. 38 hónap múlva a nő jól volt.

A daganatot többségében kerek vagy 
poligonális sejtek alkották, eosinophil 
citoplazmatikus zárványokkal. A hólyag- 
csás mag haem osiderint tartalm azott

és erősen reagált antivimentinnel. [Ref: 
A sejtben lévő mozgató apparátus egyik 
tagja.] Ezt az interm edier filamentu- 
m ot az elektronmikroszkóp is kimutat
ta. A lelet malignus rhabdoid tumornak 
felel meg, amelyet 1978-ban írtak le 
először, mint a csecsemővese igen ma
lignus neoplasiáját.

A differenciáldiagnosztikában fel
m erült a rhabdomyosarcoma, az epi- 
theloid leiomyosarcoma, a malignus 
melanoma és az alig differenciálódott 
carcinoma. Extrarenalis malignus rhab
doid tum or sok szervben fordulhat elő: 
agy, szív, máj, nyelv, hólyag, prostata, 
bőr. A női genitális traktusból eddig 
12 rhabdoid tum ort ismertettek: 10-et 
a méhtestből és 2-őt a vulvából. A szer
zők tudtával ez az első eset a méh
nyakból.

Az extrarenalis rhabdoid tum orok 
igen malignusak. Standard kem oterá
piájuk nincs.

Kollár Lajos dr.

Orvosi informatika
Evolúciós kom puterizáció az orvos- 
tudományban -  áttekintés. Pena-Reyes, 
C. A., Sipper, M. (Logic System Labora
tory, Swiss Federal Institute of Techno
logy, IN-Ecublens, 1015 Lausanne, 
Svájc, E-mail: carlos.pena@pfl.ch): Arti
ficial Intelligence in Medicine, 2000, 19, 
1-23.

„Az evolúció a programozás természe
tes módja.” (Thomas Ray): Az orvosi 
szakmát folytatók naponta sokszor 
szembekerülnek azzal a problémával, 
hogy egy jó megoldás u tán  kutatnak a 
lehetséges megoldások aránylag nagy 
tömegében. Mint ahogy a modern élet 
m inden területén, így a medicinában is 
mindenütt jelen vannak a kom pute
rek, amelyek támogatják az orvosokat 
a keresési problémák megoldásában. 
Ezen komputeres eszköztárba tartoz
nak a szakértő rendszerek, a mester
séges ideghálózatok, a lineáris prog
ramozás és az adatbázis rendszerek.

Az orvostudom ányban csak az 
utóbbi időben vezették be azt a kom 
puteres megközelítést, aminek a neve 
evolúciós komputerizáció. A term é
szetes evolúció biológiai elvének mes
terséges rendszerekben való alkalma
zása négy évtizedes múltra tekint vissza, 
de csak az utóbbi években indult na
gyobb fejlődésnek és kezdték el orvosi 
problém ák megoldására is használni.

Az evolúciós kom puterizáció a te r
mészetes evolúció elvein alapul. A 
természetben megnyilvánuló evolúció 
a felelős valamennyi élőlény megjelené
séért (design), valamint azokért a stra
tégiákért, ahogy ezek egymással interak
cióba lépnek. Általánosságban az evo
lúciós technikákat úgy lehet felfogni, 
m in t keresési módszereket, vagy m in t 
optimalizációs technikákat. A természe
tes evolúciónak h áro m  hajtóereje van: 
a reprodukció, a m utáció és a szelekció 
(survival of the fittest). Ezek a m echa
nizm usok inkább a krom oszóm ákra 
(genotípus) hatnak, semmint az egyén
re (fenotípus). A reprodukció során 
az új egyedek bekerülnek a populáció
ba. A szexuális reprodukció során re 
kombináció (crossover) következik 
be, azaz az utódban kom binálódnak a 
szülők tulajdonságai. Az evolúciós kom 
puterizáció a természetes evolúció m e
taforáit használja fel. Ennek megfelelően 
a probléma játssza a környezet szere
pét, míg a benne élő egyedek a problé
m a lehetséges megoldásai. Valamennyi 
egyed környezethez való adaptációs 
foka az alkalmazkodási (fitness) funk
ció. Hasonlóan a természetben m eg
nyilvánuló evolúcióhoz, az evolúciós 
algoritmusok elvileg progresszíven jobb 
megoldást adnak egy adott problém át 
illetően. Ez valószínűleg annak köszön
hető, hogy a populációba állandóan új 
genetikai anyag kerü l bele, ún. geneti
kai operátorok alkalmazásával, amelyek 
a természetes evolúció kom puteres 
megfelelői.

Az evolúciós algoritmusok fajtái kö
zül a legismertebbek: a genetikai algo
ritm us, a genetikai programozás, az 
evolúciós stratégiák és az evolúciós 
programozás, amelyek azonban ugyan
azon az alapelveken alapulnak. M ind
ezeket az eredeti cikk részletesen tag
lalja, elsősorban azok számára, akik a 
mesterséges intelligencia területén hala
dó ismeretekkel rendelkeznek. Az evo
lúciós kom puterizáció hatásos techn i
kákat biztosít kom plex terekben való 
keresésekhez, am i az orvosi gyakorlat 
m indennapos része. Az orvosi döntés 
pontos modelljének elkészítése nagyon 
nehéz feladat. Ezek a modellek m a
gukban foglalnak sok, nem lineáris és 
bizonytalan param étert. A hozzáfér
hető orvosi adatbázisoknak im m áron 
nagy tömege van. Jelenleg az orvosi 
eredményeket adatbázisokban elektro
mosan tárolják és felhalmozzák, úgy
hogy ezek nem csak a betegek k o rtö r
ténetét tartalmazzák, de az orvosi isme
retek forrásai is. Az adatok mennyisége
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egyre nő, ezért nagyon fontos az egyre 
kifinom ultabb komputeres eszközök 
alkalmazása.

Ahol az orvostudományon belül egy 
döntés meghozatalára van szükség, ott 
általában lehetséges az evolúciós tech
nikák alkalmazása. Az evolúciós algo
ritm usok segítségével az orvostudo
m ány területén belül a következők el
végzésére van  lehetőség:

1. „bányászás” az adatokban (data 
mining, knowledge discovery). Ennek 
keretében m intákat, trendeket és sza
bályosságokat lehet találni nagy adat- 
m ennyiségben. Az analízis az adatbá
zisokban tá ro lt adatok alapján törté
nik.

2. Orvosi képalkotás és jelfeldolgo
zás. Ezen belül képeket vagy m ás át
m eneti ideig tartó jeleket (például 
EEG) dolgoznak fel. Az alkalm azott 
technikák közé tartozik a szűrés, a kom
presszió, a szegmentáció és a m in ta
azonosítás. Az evolúciós kom puteri- 
záció segítségével optimális paraméterek 
találhatók, vagy az adatokból hasznos 
inform ációk nyerhetők.

3. Tervezés, szervezés. A megoldandó 
feladatok közé tartoznak a k linikai és 
kórházi adminisztráció problémái (sze
mélyzet, betegek, forráskezelés és -ellen
őrzés), valamint a betegirányítás meg
szervezése.

A cikk végezetül az igen nagyszámú 
irodalm at (104 hivatkozás) csoportosít
ja, tekinti át a fentiekben vázolt logikai 
váznak megfelelően. Ennek keretében 
címszavakban felsorolja az evolúciós 
kom puterizáció orvosi alkalm azásait 
is. Álljon itt ezek közül néhány  k ira
gadott példa: Diagnózis (például tu 
m or lokalizációja, agydaganatok osztá
lyozása, cukorbetegség kockázati ténye
zőinek megjelenítése stb.). Prognózis 
(például intenzív osztályon ápolt be
tegek prognózisa, rákos betegek túlélési 
lehetőségei, duodenalis fekély kimene
tele stb.). Orvosi képalkotás (retinalis 
angiográfia, CT-, EEG stb.). Tervezés, 
szervezés (három dim enziós radiációs 
kezelés tervezése, sztereotaktikus be
avatkozás tervezése, kórházi erőforrá
sok felmérése stb.).

[Ref: A közelmúltban két kézikönyv  
is megjelent a mesterséges intelligen
ciáról, az egyik angol, míg a másik 
magyar szerzők tollából. A tém a iránt 
mélyebben érdeklődnek ajánlhatók ezek 
a művek.]

Dervaderics János dr.

Orvosi szociológia
Egészségügyi teljesítm ény-rangsor a 
világ országai között. Tangcharoen- 
sathien, V., Lertiendumrong, J. (Health 
System Researche Institu te, Ministry 
of Public Health, N onthaburi 11000, 
Thaiföld): Lancet Perspectives, 2000, 
356, s31.

A W HO egyes országokat rangsoroló, 
ú jabban közölt egészségügyi listája szá
mos tekintetben kételyt ébreszthet a 
valóság ilyen tükörképét illetően. Nyil
vánvaló ellentm ondásokba ütközünk, 
ha például az egy főre ju tó  GNP, vagy 
a GDP-ből egészségügyre fordított ki
adások súlyozását vesszük figyelembe. 
Kétségtelen, hogy a születéskor várható 
élettartam  szoros összefüggést mutat 
az egy főre jutó nem zeti össztermék
kel (GNP), de további jelentős ténye
zőként kell számításba venni a jöve
delm ek eloszlását és az egészségügyre 
fordíto tt közkiadások arányát. Ennek 
számbeli többletét viszont ellensúlyoz
hatja az egészségügyi szolgáltatások 
jobb hozzáférhetősége, a lakosság isko
lázottsága és az egészségügyet támogató 
szolgáltató rendszerek hatékonyabb 
m űködése. Mindezekre tekintettel, a 
születéskor várható élettartamban pél
dául így előzi meg Nam íbiát, Brazíliát, 
Dél-Afrikát és Gabont, a többi között 
Kína, Sri Lanka vagy Kerala állam Indiá
ban.

A GDP-ből az egészségügyre fordított 
összegek aránya Dél-Afrikában 7,1%, 
Brazíliában 6,5%, ami több  mint két
szerese Kína (2,7%), illetve Sri Lanka, 
Gabon és Nigéria (egyaránt 3,0%) ér
tékének. Ennek ellenére az ötéves kor 
alatti gyermekek halálozása 1000 élve- 
születésre számítva K ínában 47 fő, Sri 
Lanka esetében 19 fő, szemben Dél- 
Afrika 65 fős és Gabon 145 fős arányá
val. Egészségügyön kívüli tényező a 
női analfabétizmus aránya, amely 
azonban jól kim utatható hatást gya
korol a csecsemő- és gyerm ekkori ha
lálozásra. Nigériában és Gabonban az 
analfabétizm us 49, illetve 47%. Mind
két országban kiugróan magas az 5 év 
alatti gyermekek halálozása. Kína, Sri 
Lanka, Brazília és Dél-Afrika eseté
ben az arányok 25-12% között sora
koznak és az ötéves kor alatti halálozás 
a 19-65 fő közötti sávban található.

Ha képzeletben egy négymezős kon- 
tingencia-táblában ábrázoljuk az ala- 
csony/m agas GNP/fő-arányt és a gyer
mekek alacsony/magas túlélési esélyét, 
négy lehetséges változatot állíthatunk

össze. Szegény országokban lehet na
gyon jó és nagyon rossz a gyermekek 
életben maradásának esélye, ami ugyan
így a gazdagabb országokban is érvé
nyesülhet. Kína és Sri Lanka szegény 
ország jó eredményekkel, Nigéria is 
szegény és ráadásul a mutatója is igen 
rossz, bár a viszonylag jobb m ódú 
Gabon és Dél-Afrika is csak ugyanerre 
képes. Brazília jobb módú, de ott az 
arányok is kedvezőbbek. Teljesen nyil
vánvaló, hogy a Gabon-típusú orszá
gok jelentős tartalékokkal rendelkez
nek, amelyek hatékonyabbá tehetik a 
rendszert a források újraelosztásával. 
A Nigéria típusú országokban rövid 
távon a rendszerelemzés és az egész
ségpolitikai prioritások átrendezése ve
zethet eredményre. Sajnálattal kell azon
ban tudomásul venni, hogy pontosan 
a világ szegényebb országaiban hiá
nyoznak azok a számvevőszéki típusú 
korrekt vizsgálatok, amelyekre az egyes 
kormányok támaszkodhatnának. Ada
tok nélkül pedig nem  lehet reális célo
kat kijelölni.

Balázs Péter dr.

Egészséget mindenkinek: csak egy szép 
álom  lenne? Hall, J. (Centre for Health 
Economics Research and Evaluation, 
Sydney, Ausztrália): Lancet Perspec
tives, 2000, 356, s32.

A fejlett országok az 1960-as évek elején 
a GDP 4%-át fordították egészségügyi 
kiadásokra. Ez az arány napjainkban 
átlagosan 8% körül helyezkedik el és a 
kétszeres növekedés az inflációs kiiga
zítást és a lakosság számának változá
sából eredő korrekciót is tartalmazza. 
M inden más területen kézenfekvő 
lenne, hogy sikerként ünnepeljük a gaz
daság ilyen dinam ikus fejlődését, az 
egészségügyben azonban pontosan 
fordított a helyzet. Itt nem a fogyasz
tók, hanem a szolgáltató orvosok ér
deke áll a kereslet bővülése m ögött és 
a több szolgáltatás nem  jelent au to
m atikus egészségnyereséget. Tovább 
rontja a helyzetet a biztosítás m inden 
form ája, mivel a „fogyasztók” a saját 
zsebükön közvetlenül nem  érzékelik 
az árak növekedését. Az sem véletlen, 
hogy az üzleti alapon működő biztosí
tók kifejezetten kedvelik a fizetőképes, 
de kis kockázatú népességet és a kró
nikus betegségben szenvedő, általában 
szegényebb rétegeket úgy kerülik, m int
ha azok olyan pirom ániások lennének, 
akik tűzkárra akarnak szerződést kötni,
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lehetőleg a legkedvezőbb feltételek 
mellett.

Az egészség ügye sajátos társadal
mi érték. Jól tükrözi ezt a WHO állás- 
foglalása, amely szerint az államok a 
teljes egészségügyért felelősek, függet
lenül attól, hogy közvetlenül és ko r
mányzati pénzből annak esetleg csak 
egy kisebb részét finanszírozzák. A WHO 
2000. júniusi jelentése számos ténye
zőt mérlegel az egyes országok m inő
sítésénél. így számításba veszi, hogy 
összesen m ennyit költenek egészség
ügyre, milyen az egészségnyereség és 
a betegek védelme, mennyire méltányos 
a szolgáltatások hozzáférhetősége és a 
közterhek megoszlása. Franciaország, 
Olaszország és San M arino került a 
rangsor élére. A rendkívül költséges 
egészségügyben a korm ányok hatal
mas összegeket fordítanak a m űköd
tetésre, de csak azok képesek korlátok 
közé szorítani a kiadások növekedé
sét, amelyek nemcsak fizetnek, hanem 
a szolgáltatásban is aktív szerepet vállal
nak. Nem meglepő, hogy a nagyon pri
vát USA-ban az amerikai korm ány egy 
lakosra számítva többet költ egész
ségügyre, m in t az angol korm ány az 
Egyesült Királyságban.

Ha kiadásokat kell csökkenteni a 
központi költségvetésben, a hatalmas 
összegek m iatt az egészségügy általá
ban elsőként kerül a politikusok „látóte
rébe”. A gondolatnál azonban jóval 
bonyolultabb a végrehajtás, mivel a 
kiadások olyan piacon válnak bevé
tellé, amely kiválóan alkalmas a szoci
ális nyomás gyakorlására. Az ilyen 
nyomással megszerezhető bevételek ha
szonélvezői természetesen kihasználják a 
lehetőséget. így értesülnek a „fogyasz
tók” a szüntelenül valóra váló orvosi 
csodákról, meg arról, hogy a fájdalom 
az éppen legújabb tablettával egy csa
pásra elűzhető, a kopott ízületek és a 
beteg szervek kicserélhetők, a halál 
pedig -  mintha háborút viselnénk ellene 
-  sarokba szorítható és legyőzhető. Az 
illúziókra fogékony közhangulat mellett 
az egészségpolitika ezek után elgon
dolkodhat arról, hogy hol húzódik az 
álom és a valóság határa, mert az „egész
séget m indenkinek” jelszó a legkedve
zőbb esetben is csak a valóságban ér
vényesíthető.

Balázs Péter dr.

Patológia
A keratin-immunhisztokémia klinikai- 
lag jelentős áttételeket mutat ki lobu-

laris emlőrákos betegek csontvelőmin
táiban. Lyda, M. H. és mtsai (City of 
Hope Medical Center, Duarte, 
California): Am. J. Surg. Pathol., 2000, 
24, 1593.

A csontvelő-biopsziás eredményeket 
nem ritkán figyelembe veszik az emlő
rákos betegek kezelésének tervezése
kor. Ugyanakkor a lobularis emlőrák 
hajlamos arra, hogy rutin , hematoxi- 
lin-eozin (HE) festés során sejtjei rejtve 
m aradjanak a vizsgáló elől. Erre való 
tekintettel a szerzők, intézményük kö
zel 9 éves archivált anyagából kivá
lasztottak 54 invazív lobularis carci- 
nomás beteg 65 csontvelő-biopsziáját 
és az archivált szövettani blokkokból 
immunhisztokémiai reakciókhoz új 
metszeteket készítettek. A vizsgálathoz 
pan-keratin koktélok keverékét (AE1, 
AE3, CAM5.2, 35ßH 11) használták.

Eredetileg a HE-festéssel 13 minta 
bizonyult pozitívnak. Az immunfestés 
további 7 esetben m utato tt ki daga
natsejteket. A betegek közül 40 része
sült a nagydózisú kemoterápia mellett 
őssejt- vagy autológ csontvelő-transz
plantációban. A betegek kétéves túl
élése 0% volt a HE-festéssel is kim u
tatható csontvelőáttétek esetén, 33%-a 
csak immunhisztokémiai reakcióval ki
mutatható áttétek esetén (többválto
zós Cox-regresszió, p = 0,04) és 90% 
kim utatható áttétes sejtek hiányában 
(p = 0,005).

Ennek értelmében a rutin csontvelő
morfológiai vizsgálat im m unhisztoké
miai kiegészítés nélkül nem megbízható 
invazív lobularis em lőrákos betegek
nél.

Cserni Gábor dr.

Az ovárium mucinosus cystadenomájá- 
ból kiinduló világossejtes carcinoma.
Dutt, N., Berney, D. M. (St. 
Bartholomew’s Hospital, London): J. 
Clin. Pathol., 2000, 53, 938.

Az ovárium világossejtes carcinomájá- 
nak eredete az entitás leírása óta vita 
tárgyát képezi. Egyes szerzők a daga
natsejtek speciális differenciációját té
telezték fel, mások mesonephricus ma
radványból származtatták, ismét mások 
pedig a serosus vagy endometrioid tu 
m orokhoz való társulását hangsúlyoz
ták.

A szerzők, tudom ásuk szerint, az 
első olyan esetet írják le, amelyikben a 
világossejtes carcinoma egy m ucino
sus cystadenomából indult ki. A tum or

egy 57 éves nő bal oldali szolid cysticus 
elváltozása m iatti hysterectomiával 
együtt végzett salpingo-oophorectomia 
kapcsán került szövettani vizsgálatra; 
24 x  15 x 8 cm-es és 1,75 kg-os volt, 
tokáttörést nem m utato tt és a csep- 
leszen, illetve környezetében depozi- 
tum okat nem észleltek az operáció so
rán. A daganat metszlapja multilocula
ris tömlőre utalt, ugyanakkor kb. 
30%-át szolid szerkezet jellemezte. A 
cystákban nyákos jellegű anyagot ta 
láltak.

Mikroszkóposán a tumor egyes ré
szein jellegzetes, egy rétegű m ucino
sus hámbélést azonosítottak, ez te rü 
letenként világossejtes vagy bakancs- 
szeg-szerű sejtekből áll és kom plex 
papillákat m utató részekbe ment át, 
amelyek ismét m áshol szolid, világos
sejtes malignus tum orba konvergáltak. 
PAS-alciánkék festéssel a m ucinosus 
területeken jellegzetes diasztáz-rezisz- 
tens PAS-pozitivitást igazoltak, m íg a 
világossejtes területeken kékre festő- 
dött, centrálisán lilásvörös mucoid-zár- 
ványt tartalmazó m intázatot figyeltek 
meg több helyen.

Figyelembevéve, hogy a világossejtes 
ovárium daganatok különböző egyéb 
típusú  felszíni hám daganattal tá rsu l
hatnak, a szerzők felvetik annak a lehe
tőségét, hogy ezek a daganatok kü lön 
böző tum orok végállapotai lehetnek.

Cserni Gábor dr.

A prevenció kérdései
Hal és omega-3 zsírsavak bevitele és a 
stroke kockázata nőkben. Iso, H. és 
mtsai (Rexrode K. M. -  Div. of Preven
tive Med., Brigham and W om en’s 
Hosp., 900 Commonwealth Ave, T hird  
Floor, Boston, MA 02215, USA): JAMA, 
2001,285, 304-312.

Részleteiben eddig még nem vizsgálták, 
hogy a halfogyasztás és az omega-3 
telítetlen zsírsavak bevitele a stroke 
szubtípusait m ennyiben befolyásolja. 
Erre a célra a bostoni szerzőcsoport 
felhasználta a Nurses’ Health S tudy  
121 700 ápolónőt (30-55 évesek) m a 
gában foglaló adatait, amelyet az USA 
11 államából gyűjtöttek össze. Ezek
nek az egészségügyben dolgozó n ő k 
nek 2-évenként részletes kérdőíveket 
küldtek, melyekben, többek között az 
étkezési szokásokról is érdeklődtek. 
A vizsgálatban részt vevő nagy szám ú 
nőnek nem szerepelt az előzményében
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cardiovascularis betegség, diabetes, rák
betegség, hypercholesterinaem ia.

T izennégy éven keresztül követték 
nyom on a részt vevők kérdőíven be
küldött adata it és végül 79 839 nő ét
kezésre vonatkozó igen részletes vála
szát tu d ták  feldolgozni, úgy, hogy 
regisztrálták a beérkezett adatok  és az 
u tánkövetések alapján 574 stroke-ot 
elszenvedett és célzottan a halfogyasz
tásra és az omega-3 típusú  telítetlen 
zsírsavak bevitelére vonatkozó össze
függéseket. Az 574 stroke-ból 119 volt 
subarachnoidealis, 62 intraparenchy- 
más vérzés, a 303 ischaem iás stroke- 
ból 264 throm boticus eredetű  volt, 90 
esetben a pontos típust nem  tudták 
megadni. A throm boticus eredetű  in
farktusokból 90 a nagy a rté riák  elzá
ródására vo lt visszavezethető, 142 la
cunaris infarktus volt.

A m egkérdezett nőktől viszonylag 
pontos adatokat kaptak, arra vonatko
zóan, hogy halfogyasztásuk, illetve ome
ga-3 típ u sú  zsírsavbevitelük mennyi 
volt egy h ó n ap  alatt, illetve az idősza
kot szűkítve hetente egyszer, vagy 
többször fogyasztották-e ezeket. Multi
variációs relatív rizikószámítás felhasz
nálásával azt állapították m eg, hogy a 
stroke kockázata azoknál vo lt a legki
sebb, ak ik  hetente 2-4 a lkalom m al fo 
gyasztottak halat vagy halolajat.

A stroke szubtípusait tekintve throm- 
bosisos in farktus szignifikánsan keve
sebbszer (48%) fordult elő, azokban a 
nőkben, akik  hetente kettőnél többször 
fogyaszto ttak halat vagy halolajat. 
Olyan összehasonlítás is készült, ame
lyekben a preventív aszpirinfogyasztást 
vetették össze a hal- és az om ega-3 tí
pusú telítetlen zsírsavbevitellel. Ezek
ben az esetekben, azt találták, hogy a 
heti kétszeri vagy többszöri halfogyasz
tás vagy halolajbevitel jobban kivédte 
a throm bosisos infarktust, m in t a leg
alább 3 éven át napi 325 m g aszpirin 
beszedése. A lacunaris infarktusok koc
kázatát a halfogyasztás jelen tős mér
tékben csökkentette, a nagy artériás 
elzáródások okozta infarktusok ese
tében ilyen kockázatcsökkenést nem 
tudtak megfigyelni. Hasonlóképpen a 
halfogyasztás, vagy az omega-3 típusú 
telítetlen zsírsavbevitel és a vérzéses 
stroke-esetek kockázata között sem tud
tak összefüggést megfigyelni.

Az USA-ban az átlagos halolajbe
vitel 0,1-0,2 g/nap, ez sokkal alacso
nyabb, m in t például Dániában, vagy 
még inkább a grönlandi eszkimóknál. 
Az omega-3 típusú telítetlen olajok fo
gyasztásával kapcsolatban a 15 g/nap

vagy ennél magasabb fogyasztás bizo
nyítottan csökkenti a stroke kockázatát. 
A halbevitellel kapcsolatban a napi 
35-40  g-nál nagyobb adagok stroke- 
kockázatcsökkentését egyre biztosab
b an  támasztják alá. A szerzők kérdése 
ennél jóval nagyobb napi bevitelre vo
natkozott (168-224 g) a különböző, 
főkén t tengeri halakból.

Mindenesetre a kérdőívek adataiból 
a szerzők egyértelműen arra követ
keztetnek, hogy a magasabb halfogyasz
tás és az omega-3 típusú telítetlen zsír
savbevitel összefügg a vizsgált nők 
throm boticus eredetű infarktusának 
csökkenésével.

Iványi János dr.

A széklet okkult vér szűrővizsgálatának 
befolyása a colorectalis rák előfordulá
sára. Mandel, J. S., Church, T. R., Bond,
J. H. és mtsai (149 Commonwealth 
Dr. M enlo Park, CA 94025 [M. J. S. J. 
Univ. o f  Minnesota, Minneapolis): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 1603-1607.

1975 és 1978 között 46 551 egyént (több
ségükben 50-80 év közöttieket) vontak 
be egy 18 évig tartó szűrővizsgálatba a 
m innesotai Vastagbélrák Tanulmány 
kapcsán. A semmilyen colorectalis előz
ménnyel nem bíró 22 323 férfit és 
24 122 nőt véletlenszerűen osztották há
rom csoportba: az elsőbe osztottakat 
évente szűrték a széklet okkult vértar
ta lm át illetően, a m ásodik  csoport 
tagjait kétévente, míg a harm adik cso
port tagjai a kontrollt képezték. A 
szűrési periódus kapcsán az évenkénti, 
ill. kétévenkénti csoport résztvevőinek 
11, ill. 6 szűrési alkalmat ajánlottak; a 
„hajlandóság” egy-egy alkalommal 75% 
volt az évenkénti és 78% a kétéven
kénti csoportban.

Akiknél a vizsgálat pozitívnak bizo
nyult, egyebek mellett kom plett „vas
tagbél-kivizsgáláson” estek át (kolo- 
noszkópia, kettőskontraszt-irrogoszkó- 
pia, szigmoideoszkópia). Ez a pozitív 
lelettel bírók 83%-át jelentette  az egy- 
évenként és 84%-át a kétévenként szűrt 
csoportnak, összességében a pozitív
nak bizonyultak 75%-a esett át részle
tes kivizsgáláson. A 18 éves követés -  
a h áro m  csoportnak megfelelően -  
91,3,91,7, ill. 91,2%-ban volt teljesnek 
tekinthető.

A 18 éves követés során a szűrésnek 
köszönhetően 1359 colorectalis rákot 
fedeztek fel. Ezekből 417 az évenként, 
435 a kétévenként szűrtek csoportjából 
került ki, 507 pedig a kontrollcsoport

ból. A kum ulatív előfordulási hányad 
a szűrt csoportokat a kontrolihoz ha
sonlítva 0,80 volt.

Bizonyosnak tűnik, hogy az éven
kénti, kétévenkénti széklet-szűrővizs
gálat a colorectalis rák halálozását 
csökkenti, értelemszerűen a korábbi 
diagnózis, ill. beavatkozás következ
tében. Ugyanis a premalignus adeno- 
matosus polipok felfedezése és eltá
volítása révén a -  tényleges -  rákok 
száma is csökken, még ha ez elsősorban 
inkább a nagyobb polipokra vonatko
zik, amelyek „hajlamosabbak” a vérzés
re. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a colo
rectalis rák előfordulásának szignifikáns 
csökkenése a szűrővizsgálat „eredmé
nyeként” talált praecancerosus elvál
tozások, vagyis adenomatosus polipok 
korai eltávolításának köszönhető, amint 
ezt a „nemzeti polip-tanulmány” is iga
zolta már. Vagyis a colorectalis rák 
prevenciója a m orbiditás csökkentése 
mellett a ráfordítás hatékonyságát is 
növeli a széklet okkult vértesztje ré
vén.

Kelemen Endre dr.

Pszichiátria
A D2-receptorok dopaminnal való alap- 
betöltöttségének növekedése schizo- 
phreniában. Abi-Dargham, A. és mtsai 
(Departments of Psychiatry and Radio
logy, Columbia University College of 
Physicians and Surgeons, New York, 
NY 10032, and Division of Brain Ima
ging, Department of Neurosci. New 
York State Psychiatric Institute, New 
York, NY 10032): Proc. Natl. Acad. 
Sei. USA, 2000, 97, 8104.

A schizophrenia dopam in elméletére 
utalnak, azok a megfigyelések, melyek 
szerint az antipszichotikum ok m ind
egyike a D2-receptorokon is hat és a 
receptorblokád a schizophrenia pozitív 
tüneteinek enyhüléséhez vezet. A ta 
nulm ányban a D2-receptorok alapbe- 
töltöttségét D2-antagonista folyamatos 
infúziója mellett vizsgálták schizophren 
és egészséges emberekben az egy pro
tonemissziós kom putertom ográfiás 
(SPECT) módszerrel. Emellett akut do- 
pamin-depléciót is előidéztek a tiro- 
zinhidroxiláz enzim gátlásával. A D2- 
receptorok alapbetöltöttségére a dopa
min-antagonista alapállapotban, illetve 
dopam in-depletált állapotban történő 
receptorhoz kötéséből következtettek.

A vizsgálatba a betegek az alábbi 
diagnosztikai kritériumok alapján ke-
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rülhettek: schizophrenia diagnózisa a 
DSM-IV szerint, más I. tengely beteg
sége a betegnek nem lehetett, kizárták 
a terheseket, illetve az alkohol- és drog
függő személyeket, a vizsgálatot meg
előző 3 hétben a beteg nem részesülhe
tett pszichotróp gyógyszerekkel történő 
kezelésben és a betegnek nem lehettek 
suicid vagy homicid gondolatai. Ko
rábbi súlyos vagy a vizsgálatkor is 
fennálló egyéb betegség szintén kizáró 
ok volt. Az egészségesek és a betegek 
csoportjai -  18-18 fő -  m ind a nemi és 
rasszbeli hovatartozás, m ind pedig a 
kormegoszlás tekintetében azonosak 
voltak. A kontrollcsoportba olyan em
berek kerülhettek, akiknek sem neu
rológiai, sem pszichiátriai betegsége 
nem volt sem a m últban, sem a vizs
gálat idejekor nem szenvedtek súlyos 
betegségben és a vizsgálat idején nem 
voltak terhesek. A klinikai vizsgálato
kat a pozitív és negatív tünetek skálája 
segítségével végezték el, illetve kvan- 
tifikálták. SPECT képanalízis két al
kalommal történt a vizsgálat során, 
alaphelyzetben, illetve az enzimgátló 
szer adagolását követően. Az adatokat 
a jobb- és bal agyféltekéi striatumok 
aktivitásának átlagolásával nyerték. 
Nem specifikus értéknek -  háttérér
ték -  pedig az occipitalis és a frontalis 
régiók átlagát vették. A tirozinhidroxi- 
láz-gátló mellékhatásai a kövekezők 
voltak: szedáció, vérnyomáscsökkenés, 
irritabilitás, bradykinesia és esetleg fellé
pő akut disztónia.

A tirozinhidroxiláz-gátló mindkét 
csoportban szignifikánsan növelte a 
D2-receptor hozzáférhetőségét és ez a 
növekedés a betegek körében szigni
fikánsan magasabb volt, m int a kont
roliokban. A kor, illetve a nem befo
lyással nem bírt a vizsgált jelenségre. 
Az alapreceptor-hozzáférhetőség a két 
csoportban azonos volt. A betegek elő
zetes gyógyszeres kezelése nem befolyá
solta a tirozinhidroxiláz-gátló indukál
ta receptor-hozzáférhetőséget. Sem a 
pozitív, sem a negatív tünetek nem 
bírtak prediktív jelleggel a D2-hozzá- 
férhetőség vonatkozásában, de a tiro- 
zinhidroxilázt gátló anyag a pozitív 
tünetek súlyosságát enyhítette és az 
enzimgátló anyagra adott válasz össze
függést m utatott a magas szinaptikus 
dopamin-szinttel. Tizennégy beteg 
utánkövetéses vizsgálata alapján meg
állapították, hogy egyrészről a pozitív 
tünetek szignifikánsan csökkentek anti- 
pszichotikum és tirozinhidroxiláz-gát
ló együttes hatására, másrészről pedig 
a nagyobb alap dopaminszint a pozitív

tünetek kezelés során bekövetkező erő
sebb csökkenését valószínűsíti.

Vizsgálataik alapján a szerzők, arra 
a következtetésre jutottak, hogy schizo
phren betegekben a striatalis D2-re- 
ceptorokat a dopam in nagyobb m ér
tékben telíti, m int az egészséges kont- 
rollokban. A nagyobb telítettség okai 
lehetnek: több a dopam in a receptor 
közelében, a receptor affinitása nagyobb 
mint normál körülmények között, eset
leg a fenti két ok együttese. Konklúzió
ként a szerzők megállapítják, hogy 
vizsgálataik in vivo direkt bizonyítékát 
adják a D12-receptor és a schizophrenia 
között fennálló összefüggésnek. Azon
ban leszögezhető, hogy a pszichotikus 
betegek jelentős része pszichotikus m a
rad az adekvát D2-blokád dacára is, ami 
más tényezők, például a glutamát sze
repére is ráirányítja a figyelmet.

A közlemény 56 irodalmi hivatko
zást tartalmaz.

Kalapos Miklós Péter dr.

Schizophrenia: több dopamin, több 
D2-receptor. Seeman, P., Kapur, S. (De
partments of Psychiatry and Pharmaco
logy, University of Toronto, on Canada 
M55 1A8): Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 
2000, 97, 7673.

A schizophrenia dopam in hipotézisét 
1967-ben van Rossum vetette fel, mely
nek lényege, hogy a dopamin-recepto- 
rok túlstimulálása az etiológia része lehet. 
Vizsgálatok szerint az adott gyógyszer 
klinikai hatékonysága és a szer D2- 
receptorblokkoló képessége összefügge
nek. A schizophrenia közös jellemzője 
a dopamin-túlaktivitás, ami lehet preszi- 
naptikus (megnövekedett dopamin-ki- 
bocsátás) vagy posztszinaptikus (D2-re- 
ceptorszám/posztreceptoriális hatás nö
vekedése).

Postmortem-vizsgálatok szerint a 
kezelt schizophren betegek striatumá- 
ban a D2-receptorszám növekszik. Nem 
kezelt betegek esetében az adatok ellent
mondásosak, m ert egyfelől metilspi- 
peron alkalmazása esetén emelkedett 
D2-receptorszámot, másfelől racloprid 
esetén változatlan receptorszám ot re 
gisztráltak. E két anyag hatására eltérő 
befolyással van az endogén dopam in
szint. Ezen ellentmondás megoldását k í
nálhatja a D2-receptorszám meghatá
rozása parciális dopamin-depléciót kö
vetően.

Abi-Dragham és mtsai munkája sze
rint schizophreniában m ind a D2-re- 
ceptorszám, mind a dopaminszint m eg

nő a kontrolihoz képest, s schizophre
niában a dopamin-kibocsátási képesség 
is emelkedik. Továbbá a D2-receptor 
monom er, dim er és oligomer form á
ban is előfordulhat és feltételezik, hogy 
schizophreniában az emelkedett endo
gén dopamin-kibocsátás hatására a do- 
pamin-receptorok monomer formában 
fordulnak elő.

A dopam in hipotézist sokan kriti
zálták, például azon az alapon, hogy 
azonos klinikai hatékonyság esetén a 
legtöbb antipszichotikum nál a D2-re- 
ceptorblokád 60-80%-os, míg clozapin 
(Leponex®) esetén 10% csupán. Ezért 
többen felvetették a dopam in-szero- 
tonin hipotézist, ami ellen a szerzők 
szerint az alábbi érvek szólnak: 65%-os 
D2-betöltöttség kell a klinikai ha tás
hoz, függetlenül a szerotonin2-recep- 
torok gátlásától vagy annak hiányától; 
80%-os D2-receptorblokád az extrapi- 
ramidalis tünetek  kialakulásának kü
szöbértéke. Tehát, úgy vélik, a schizo
phreniában előforduló pszichotikus epi
zód magyarázatára a legjobb hipotézis 
a dopamin hipotézis, de az egyéb, schi
zophreniában előforduló pszichológi
ai és kognitív tünetek okai nem  vilá
gosak. Összegezve a következő képet 
vázolják: szuszceptibilis gének és egyéb 
faktorok kombinációja dopam inerg 
diszregulációhoz vezet, amit egyrészt a 
magas dopam in-kibocsátás, m ásrészt 
az emelkedett D2-receptorszám, h ar
madrészt a D2-receptorok m onom er 
form ájának dominanciája jellemez. 
Ezek együttese vezetne pszichózishoz.

A dolgozatban 22 irodalmi hivatko
zás van és a cikk a fenti cikk kom m en
tárjaként jelent meg.

Kalapos Miklós Péter dr.

A rivastigmin hatásossága Lewy-testes 
demenciában: egy randomizált, kettős
vak, placebokontrollált nemzetközi 
vizsgálat. McKeith, I. és mtsai (Institute 
for the Health of the Elderly, U niver
sity of Newcastle upon Tyne, Newcastle 
upon Tyne NE4 6BE UK): Lancet, 2000, 
356, 2031-2036.

Az 1980-as években leírásra került 
Lewy-testes demencia az időskorúak 
körében gyakran előforduló dem en- 
cia-szindróm a 15-25%-áért tehető fele
lőssé. Klinikailag a kognitív funkciók 
fluktuáló rom lása, az észlelés zavarai, 
vizuális hallucinációk, parkinsonizmus, 
ezekhez társultan pedig érzékcsalódá
sok, lehangoltság, alvászavarok és
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akusztikus hallucinációk a legáltalá
nosabb jellemzői. Mint a demencia egy 
újabb típusára, a [Ref: a chlorproma- 
zinna l az 1950-es években kezdetét vett] 
neuroleptikum -érában felhalmozódó 
azon klinikai tapasztalatok irányították 
rá  a figyelmet, hogy a pszichózissal és 
viselkedészavarral járó kórképek egy 
jelentős hányadánál az alkalmazott neu- 
roleptikum nem  javulást eredm énye
zett; ellenkezőleg: súlyos, irreverzíbilis 
és gyakran fatális „túlérzékenységet” 
válto tt ki. A miértre a boncolások ered
ményei adtak választ. Ez esetekben a 
stria tum ban a posztszinaptikus dopa- 
m in (D2)-receptorok akut blokádja kö
vetkezett be. Klinikopatológiai korrela
tiv tanulm ányokból, arra is fény de
rü lt, hogy a dem encia ezen eseteiben 
nagyfokú deficit a kolinerg neurotransz- 
misszió területén mutatkozik. Körvona
lazódott, hogy az alkalmazandó antipszi- 
chotikus szer a demencia ezen eseteiben 
nem  az addig szinte kizárólagosan a 
dopam in-receptor gátlása révén h a 
tó k  valamelyike, hanem egy más hatás- 
mechanizmus: olyan szer lehet, amely 
a centrális/neocorticalis kolinerg funk
ciót fokozza. Ilyen a kolinészteráz-bé- 
n ító  rivastigmin. A szernek -  mely k o 
rábban, klinikai kipróbálása során, tü- 
netileg hatékonynak és biztonságosnak 
az Alzheimer-betegség közép- és m ér
sékelten súlyos eseteiben 6-12 m g/die 
dózisban bizonyult -  a címben m ár 
megadott vizsgálati körülmények kö
zötti „tesztelésére” az Egyesült Király
ság, Spanyolország és Olaszország egy- 
egy olyan klinikai egységében került 
sor, melynek szakem bergárdája nagy 
tapasztalattal rendelkezik a Lewy-testes 
dem encia klinikai kórismézésében. A 
neurológiai, pszichiátriai és geriátriai 
osztályokról válogatott, klinikai tü n e 
tek  alapján kórismézett, számítógépes 
technikával reprezentatíve mintavéte
lezett 120 páciens közül 59 a riva
stigm in, 61 a placebocsoportba nyert 
besorolást. A mintába kerültek 20 héten 
át kapták  a rivastigm int, ill. a place- 
bót. Ebből a bevezető 8 hét a „titrálás” 
időszaka volt; csak a 9. héttől került sor 
napi 2-szeri adagolásban, a 12 m g/die 
rivastigm in adására. Húsz hét u tán  a 
gyógyszer, ill. placebo adását megszün
tették; azt követően 3 hétig tartó  
„follow-up”-ra került sor.

A „neuropszichiátriai leltár” elké
szítésére -  komputerizált és más pszi- 
chometriás tesztek segítségével, egyéb 
klinikai és laboratórium i vizsgálatok 
m ellett -  az alapvizsgálatot követően 
a 12., a 20. és 23. héten került sor. 92

páciens -  41 rivastigmin és 51 placebo- 
csoportbeli -  fejezte be a húszhetes ke
zelési progrmot. (A többségében multi- 
morbid páciens körében a legtöbb 
esetben mellékhatások fellépte miatt 
került sor a gyógyszer-, ill. placeboadás 
idő előtti megszüntetésére.)

A 20. h é t végén a rivastigminnel 
kezeltek 63%-ánál, míg a placebóval 
kezeltek 30%-ánál volt megfigyelhető 
az NPI-vel (neuropsychiatric inventory) 
és kiegészítő neuropszichológiai tesz
tekkel begyűjthető pontértékeknek a 
kiindulási pontértékekhez képest leg
alább 30%-os csökkenése (tünetileg: 
az apátia, az anxietas, az érzékcsaló
dások és hallucinációk legalább ilyen 
arányú m egritkulása). A szer adásá- 
nak/szedésének elhagyását követően 

a 3 hetes gyógyszermentes 
„follow-up” időszak végére -  a 23. hét
re a különbségek a rivastigm innel és a 
placebóval kezeltek csoportjai közt egy
máshoz közelítettek, azaz: a szer adása 
típusosán csupán tüneti javulást ered
ményezett, az alapbetegség lefolyását 
nem befolyásolta. Noha a kolinészte- 
ráz-inhibitorok ismert (gastrointesti- 
nalis) mellékhatásai (hányinger, hányás, 
étvágytalanság) gyakrabban fordultak 
elő a rivastigm in, mint a placebocso- 
portban, a rivastigmin adása -  miután 
egyénileg került beállításra -  biztonsá
gosnak és jól tolerálhatónak bizonyult.

Vizsgálati eredményeiket azzal a 
m értéktartással összegzik, hogy -  tü 
neti, az életminőség javítását célzó terá
piaként -  a Lewy-testes dem enciában 
sokkal inkább racionális választás a 
kolinészteráz-bénító/prokolinerg rivas
tigmin, m in t a korábban alkalm azott 
neuroleptikum ok.

Péter Árpád dr.

Rehabilitáció
Coronaria-betegek szekunder preven
ciója intézeti rehabilitáció után. Völler,
H., Klein, G., Gohlke, H. és m tsai (Kli
nik am See, D -15562 Rudersdorf Seebad 
84): Dtsch. Med. Wschr., 2000, 125, 
1457-1461.

1997. jan u ár és május között Német
ország 18 rehabilitációs intézetében 
2441, egymás utáni, igazolt coronaria
beteget vettek be ebbe a prospektiv 
tanulm ányba (78% férfi, 60 ± 10 év; 
22% nő, 65 ± 10 év). Felvételkor és 
elbocsájtáskor m eghatározták a car- 
diovascularis rizikófaktorokat: LDL, 
HDL, összkoleszterin, triglicerid, vércu

kor, artériás vérnyomás és testtömeg
index (BMI kg/m 2). Az utógondozás 
során a háziorvos vagy szakorvos 3, 6 
és 12 hónap múlva elvégeztette ugyan
ezeket a vizsgálatokat és kérdőíven rög
zítette az aktuálisan szedett gyógysze
reket.

A kardiális rizikófaktorok jelentő
sen csökkentek az intézeti rehabilitáció 
alatt, de három hónap múlva, például 
az artériás vérnyomás és a triglicerid el
érte, ill. túlhaladta a kiindulási érté
ket. Az intézeti rehabilitáció alatt vala
m ennyi konvencionális rizikófaktor 
értéke csökkenést m utatott, azonban 
az utógondozás alatt, pár hónap múlva 
szignifikáns emelkedést tapasztaltak. 
A rehabilitációs intézetből való távo
záskor a betegek szignifikánsan gyak
rabban kaptak acetilszalicilsavat, ß- 
blokkolót, lipidcsökkentőt és ACE-gát- 
lót, m in t érkezéskor. Az utógondozás 
12 hónapja alatt ezeket a szereket szig
nifikánsan ritkábban rendelték. A meg
figyelési idő alatt 886 betegnél (38%) 
fordult elő egy vagy több új klinikai 
esemény. Cardiovascularis halál az 
összes betegek 1%-ában (26 eset) for
dult elő, 15%-ban (359) recidív infark
tus jelentkezett, 19%-ban (444) angi
na pectoris és 12%-ban (292) kardiális 
dekompenzáció m iatt intézeti felvé
telre szorult. Katéteres vagy coronaria
sebészeti revascularisatio 24%-ban 
(574) történt.

Ennek a nagy multicentrikus tanul
m ánynak az eredményei azt mutatják, 
hogy az intézeti rehabilitáció alatt elért 
rizikóprofil-csökkenés nem stabilizál
ható sok betegnél otthon a következő 
12 hónapban.

A közelmúltban megjelent közlemé
nyek szerint kontrollált körülmények 
között az életmód alapvető megvál
toztatásával és pontosan végzett rend
szeres tréning által éveken át kedvező 
szinten tartható a rizikóprofil és vele 
együtt a prognózis. Az eredményes utó
gondozáshoz érdekeltté tett háziorvos, 
rehabilitációs képzésben részesült 
asszisztens, valamint a beteg informá
lása és motiválása szükséges.

Strommer Mátyás dr.

Reumatológia
Biztonságosan kisadagú methotrexat- 
kezelés idős korban, rheumatoid 
arthritisben. Hirshberg, B. és mtsai 
(Department of Internal Medicine, Ha- 
dassah University Hospital, Jerusalem, 
Izrael): Postgrad. Med. J., 2000,76,787.
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A 65 éven felüliek között 30-40%-ban 
találkozhatunk rheumatoid arthritis
szel. E kórkép kezelésében egyre job
ban polgárjogot nyer a methotrexat 
(mx) alkalmazása heti 7,5-20 mg-os 
adagban, mely eléggé veszélytelennek 
tűnik, bár vannak olyan közlemények, 
melyek szerint e készítmény toxicitása 
idős korban fokozott, különösen a vese
működés terén. A szerzők e kérdésről 
kívántak tapasztalatot szerezni.

Ezért klinikájukon retrospektive fel
dolgozták ilyen szempontból az összes 
65 éven felüli rheum atoid arthritises 
beteget, kiknek kórlefolyását az utóbbi 
két évben 3-6 havonta ellenőrizték. 
M inden betegnek heti 7,5 mg m x -ot 
adtak, 3 egyenlő adagra osztva; emellett 
a betegek tovább szedték addigi gyógy
szereiket (kortikoszteroid, nem szte- 
roid gyulladásgátló). A kezelés folya
m án havonta ellenőrizték a hematológi
ai param étereket, valamint 1/4—1/2 
évenként a reum afaktort és a vörös- 
vértest-süllyedést, továbbá félévente a 
mellkas radiológiai helyzetét. A vizs
gálatot kezdetben 33 betegre terjesz
tették ki, de menet közben 4-nek keze
lését felfüggesztették: két esetben en- 
zimszint-emelkedés, kettőben pedig 
emésztőszervi panaszok miatt. Bete
geik életkor átlaga 78,8 év volt; nem i 
megoszlás: 32 nő, 1 férfi. 22 főben ki 
lehetett m utatni a reumafaktort. Más 
említésre méltó adat vagy szövődmény 
nem  volt. A két év folyamán az alábbi 
hematológiai elváltozásokat találták: 
a hem oglobinszint 12,4 g/l-ről 13-ra 
nőtt (p < 0,005), a fehérvérsejtszám 
szignifikánsan csökkent (7,9 x 109/l-ről 
6,8-as értékre: p < 0,05). Ugyanakkor 
sem neutropeniát, sem agranulocytosist 
nem  észleltek és a vérlemezkeszám 
csökkenése sem volt szignifikáns (324 
x 109/l-ről276-ra). Ezenkívül a vörös- 
vértest-süllyedés 56,8 mm/h-ról 35,2-re 
csökkent.

A gyakori rheum atoid arthritis nem 
szteroid gyulladáscsökkentővel vagy 
szteroiddal való tartós kezelése fokozza 
a csontritkulás, az opportunista fertő
zések és a peptikus fekély gyakorisá
gát, míg az egyidejű mx adása m ódo
sítja e megbetegedés eddigi kezelését. E 
készítmény kis adagban ritkán okoz 
emésztőszervi zavart, száj fekélyeket, 
átmeneti enzimszint-emelkedést vagy 
olyan fokú neutropeniát, hogy em iatt 
a kezelést abba kelljen hagyni. Az vi
szont igaz, hogy vannak olyan megfi
gyelések, hogy a korral nő a renalis 
toxicitás valószínűsége. Ami az érté
kelésből kizárt 4 beteget illeti, az m x

elhagyása után mindkét esetben ren
deződött a májenzimszint emelkedése. 
A másik két emésztőszervi panaszo
kat említő beteg viszont egyidejűleg 
m ár tartósan szedett nem  szteroid 
gyulladáscsökkentőt is, mely köztu
dottan gyakran okoz szövődményként 
ilyen tüneteket. A szerzők kiemelik, 
hogy nem találkoztak hematológiai szö
vődményekkel. Ugyanakkor elismerik, 
hogy észleléseik korlátozott értékűek, 
részben a retrospektivitás, részben a 
kis esetszám miatt, ezért más módszerű 
és több beteget magában foglaló vizsgá
latok elvégzését javasolják. Emellett 
mégis az a meggyőződésük, hogy e 
kórkép kezelésében kis adagban helyes 
az mx alkalmazása kellő ellenőrzés mel
let, mely főleg a lehetséges vese- és máj- 
szövődményekre terjedjen ki.

Major László dr.

Sebészet
A tűket ne helyezzük vissza hüvelyükbe.
Huang, A., Dutta, D. (Departm ent of 
General Surgery, and D epartm ent of 
Anaesthetics Milton Keynes General 
Hospital, Eaglestone, Milton Keynes, 
Egyesült Királyság): Postgrad. Med. J., 
2000, 76, 32.

A gyakorlatban általános szokás az egy- 
szerhasználatos tűk műanyag hüvely
be való visszahelyezése, annak ellenére, 
hogy ezt kiterjedten helytelenítik. [Ref.: 
Ez sérülés, majd elsősorban H ÍV és hepa
titis-vírusok átvitelének kockázatával 
jár.] Mégha ez meg is tehető anélkül, 
hogy az ezt kivitelező megszúrja magát, 
van másik rejtett veszély is: ha nagyobb 
tű t kisebb átm érőjű vagy a tűnél rövi- 
debb hüvelybe dugnak, mivel ilyen
kor a tű átfúrja a hüvelyt, s ebben áll a 
kockázat.

Lényeges tehát, hogy a tűt semmi 
esetre sem szabad visszahelyezni a hü
velyébe.

Major László dr.

Szív- és érsebészet
Az artéria carotis szűkületének kezelése.
Hamann, G. F., Diener, H., Ch. (Neuro
lógiai Klinika, Grosshadern, Német
ország): Dtsch. Med. Wschr., 2000,125, 
1505-1510.

Az artéria carotis interna (ACI) szű
kületének kezelésével kapcsolatos ak
tuális ismereteink forrásai egyrészt a

két legjelentősebb multicentrikus tanul
mányból (NASCET és ESCT), másrészt 
az utóbbi időben egyre gyakrabban al
kalm azott endovascularis tágítással 
és stentbehelyezéssel kapcsolatos iro
dalm i közleményekből származó ada
tok. A carotism űtétek szám a az utób
bi években jelentősen emelkedett, míg 
a szövődmények aránya azonos szin
ten m aradt.

A carotisbetegség konzervatív keze
lése a rizikófaktorok csökkentéséből 
és antiaggregációs kezelésből áll. A rizi
kófaktorokkal kapcsolatos tennivalók 
fontossági sorrendben: a hypertonia 
kezelése diétával és antihypertensivu- 
m okkal, a dohányzás elhagyása, a dia
betes beállítása, a hyperlipidaemia ke
zelése diétával és gyógyszeresen, a túl
súly csökkentése, az alkoholfogyasztás 
mérséklése. Elsőként választandó throm- 
bocytaaggregatio-gátló szerek a szali
cilátok (ASA): napi 100-325 mg adása 
javasolt. ASA-intolerancia vagy ismé
telt tünetek jelentkezése esetén clopid- 
rogel alkalmazandó (hasonlóan jó ha
tású a ticlopidin, de lényegesen több 
mellékhatása van). Heparin adása műtét 
előtt indikált, nagyfokú stenosis, reci- 
diváló TIA-k, friss throm bosis jelen
léte esetén. Oralis antikoagulánsoknak 
nincs helye a terápiában. Stentimplan- 
táció esetén fenti szerek kom binációit 
alkalmazzák.

Tünetmentes ACI-stenosis fennállá
sa esetén jelenleg sincs a műtétnek egy
értelmű indikációja. Operálni kell a kü
lönösen veszélyeztetett betegcsoportba 
tartozókat, ha a műtéti kockázat egyéb
ként alacsony: nagyfokú (90% feletti) 
stenosis, praeocclusiv stenosis vagy 
gyors progressziót m utató stenosis ese
tében. Elvégezhető a m űtét 75% feletti 
stenosis mellett, ha az általános m űté
ti kockázat 5%-nál alacsonyabb és a 
várható élettartam az 5 évet meghaladja. 
60%-nál kisebb, tüneteket nem okozó 
szűkület esetén műtéti javallat nem áll 
fenn. Néhány centrumban az angiográ- 
fiával kapcsolatos kockázatot csökken
tendő, csak duplex scan diagnosztika 
történik.

Minden neurológiai tüneteket oko
zó ACI-stenosis műtéti indikációt ké
pez, ha a szűkület m értéke a 70%-ot 
meghaladja és az általános műtéti koc
kázat kisebb m int 6%. M ajor stroke- 
on  átesett betegeknél nagyobb a peri
operatív szövődmények előfordulásá
nak veszélye, emellett a m űtét preven
tív jellege náluk kevésbé érvényesül. 
50-69% közötti stenosis esetében nem 
indikált a műtét nőknél vagy azoknál
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a betegeknél, akiknél csak szemtüne
tek jelentkeztek, viszont indikált lehet 
nem  diabeteses, hemisphaerialis tüne
tekkel jelentkező férfiaknál, 6%-nál ala
csonyabb műtéti kockázat mellett. 50% 
alatti stenosis semmi esetben sem képez 
m űtéti indikációt. A betegeknek min
den esetben thrombocytaaggregáció- 
gátló szer is adandó. Egyidejű intra- 
cranialis stenosis jelenléte esetén a ta
nulm ányok eredménye alapján a műtét 
előnyt élvez a gyógyszeres kezeléssel 
szem ben. A műtéti indikáció felállítá
sánál a fentiek m ellett más fontos 
szempontokat is figyelembe kell venni: 
a neurológiai tüneteket, a carotisplakk 
m orfológiáját, hypertonia, szívbeteg
ség, perifériás érszűkület jelenlétét.

Régebben műtétet csak a stroke lezaj
lását követően 4-6 hétte l végeztek. 
Egyes m unkacsoportok szerint a korai 
m űtét elvégezhető, ha a koponya-CT 
eredm énye negatív. Ugyancsak korai 
m ű té t indikált instabil laesiók (példá
ul lebegő thrombus) esetében. Mások 
akut m űtétet végeznek 6 órán belül 
crescendo TI A vagy progresszív stroke 
felléptekor, amennyiben az ACI nagy
fokú stenosisa vagy friss ocdusiója észlel
hető és a koponya-CT-vizsgálaton nin
csenek korai infarktusjelek. Nagyobb ta
nulmányok eredményei ezen a területen 
egyelőre nem  állnak rendelkezésre.

A hagyományos m űtéti megoldás 
(carotis-thrombendarteriectomia és di
rekt varrat vagy foltplasztika) és az egyre 
gyakrabban alkalmazott eversiós endar- 
teriectomia (EEA) eredményei között az 
eddigi vizsgálatok (EVEREST) szignifi
káns eltérést nem mutattak, egyedül a 
restenosisok aránya bizonyult alacso
nyabbnak EEA esetében. A regionális 
anesztézia alkalmazása egyes vizsgálatok 
szerint a műtét körüli szövődmények 
előfordulása szempontjából kedvezőbb, 
m int általános anesztézia esetében.

Bár egyelőre hosszabb távú ered
m ények nem ismertek, a carotis területi 
angioplasztikák és stentbeültetések szá
ma növekedést mutat. Fő indikációt 
jelentenek: restenosis, carotisdissectio, 
súlyos kísérő szívbetegség vagy magas 
neurológiai kockázat, esetleg bizonyos 
esetekben a rövid szakaszú, nem kom
plikált prim er stenosis. Több multi
centrikus tanulmány kezdődött a stent 
helyének és szerepének meghatározásá
ra, stent alkalmazása egyelőre csak ezen 
kereteken belül ajánlott.

[R ef: Magyarországon Európában 
m ásodikként terjedt el és közel kizáró
lagosan művelt az eversiós carotis- 
thrombendarteriectomia. A  kezelési

alapelvek megegyeznek a cikkben kö- 
zöltekkel. Létezik hazai „Konszenzus 
nyilatkozat” a kérdés kezelésére. A z  
intervencionális radiológiai módszerek 
ismertek hazánkban is. Elsősorban re
stenosisok kezelésére használjuk. M ár 
bevezetésre került a PTA közben felve
zethető  „microembolia felfogó eser
nyő” alkalmazása. A  2000-es szám ot 
meghaladó carotism űtét után fellépő  
bénulás, illetve a halálos kimenetel szintje 
1-3% között mozog, amely a végzett 
műtétek mennyiségét és minőségét ille
tően is az európai élmezőnybe sorol 
bennünket.]

Nemes Attila dr.
Szabó Attila dr.

A radioaktív stentek késleltetik, de nem 
előzik meg az in-stent neointimális hy- 
perplasiát Kay, I. P., Wardeh, A. J„ Ko- 
zuma, K. és mtsai (Thoraxcenter, Uni
versity Hospital, Rotterdam, Dijkzigt, 
Dániel den Hoed Cancer Center, 
Rotterdam, Hollandia): Circul., 2001,103, 
14-17.

A hagyományos stentimplantációk utáni 
restenosisok oka leggyakrabban a neo
intimális hyperplasia. Béta-sugárzó ra
dioaktív stentbeültetés csökkenti hathó
napos utánkövetési eredmények alapján 
az in-stent neointimális hyperplasiát.

A szerzők jelenlegi tanulmányának 
célja az volt, hogy vizsgálják a P ra
dioaktív stentek (amelyek kezdeti akti
vitása 6-12 pCi volt) beültetése után 
az egyéves eredm ényeket. Az utánkö- 
vetés során kvantitatív koronarográfiás 
és EKG-val kapuzott volumetriás intra- 
vascularis ultrahang (IVUS)-vizsgála- 
tokat alkalmaztak a koszorúerek álla
potának elemzésére.

Negyven betegnél végeztek radioak
tív stentbeültetést és a hat hónapos 
utánkövetés során 26 beteg kórlefo
lyása eseménytelen volt, 22 esetben 
ism ételt rekatéterezésre és IVUS-vizs- 
gálatra volt szükség egy éven belül; 
csaknem  a vizsgált betegek felében. 
Szignifikáns lumencsökkenést figyeltek 
meg a radioaktív stentbeültetés után 
hathónapos és egyéves időtartamban, 
am it az angiográfiás minimális lumen
átm érő csökkenése bizonyított (-0,43 
± 0,56 mm, p = 0,028); továbbá a ra
dioaktív stentben az átlagos lum enát
m érő  csökkenése (-0,55 ± 0,63 mm; 
p = 0,001); és egy szignifikáns in-stent 
neointim ális hyperplasia-fokozódás, 
amit az IVUS-vizsgálat alapján állapí
tottak meg (18,16 ± 12,58 mm3 hat hó

napos korban és 27,75 ± 11,99 m m 3 az 
egyéves időperiódusban; p = 0,001). A 
stentelt koszorúér-revascularisatiójára 
5 beteg (23%) esetében került sor. A be
tegek körében késői okklúzió, myocar- 
dium-infarktus vagy haláleset nem for
dult elő. Egy év múlva a stentelt 40 beteg 
közül 21 (65%) esetben újabb koszorú
ér-történés nem következett be.

A szerzők következtetése, hogy a 
radioaktív stent beültetése inkább kés
lelteti, m int megelőzi a neointimális 
proliferációt. A 6-12 pCi kezdeti ra
dioaktivitású stent implantációja után 
az egyéves utánkövetés eredményei alap
ján a betegek klinikai állapota nem 
alakult kedvezőbben a hagyományos 
stentbeültetéshez képest.

[Ref: A radioaktív stentek mellett 
egy másik eljárás, az intracoronariás 
radioterápia egy új, de még gyermek
cipőben járó technológia a koszorúér- 
restenosisok megakadályozásában, sike
res koszorúér-angioplasztika (PTCA) 
után. Az Egyesült Államokban a Food 
and Drug Administration (FDA) az el
múlt év végén két eszközt engedélye
ze tt az intracoronariás radioaktív keze
lés céljára az in-stent restenosisok meg
előzésére, bár ezen új eljárás biztonsága 
és hatékonysága eddig még pontosan 
nem tisztázott. A z  USA-ban évente több 
m int 500 000 PTCA-t végeznek, melyek 
közül 30-40%-os a fé l év múlva bekö
vetkező restenosisok aránya, mígstent- 
beültetéssel ez az arány 20-30%-os. A 
radioaktív stentek mellett csupán három 
placebokontrollos tanulmány elemezte 
a katéteres intrakoronarográfiás ra- 
dioterápiát. A SCRIPPS, a WRIST, a 
PREVENT és a Gamma One-tanul- 
m ány eredményei alapján igazoltnak 
látszik, hogy a restenosisok aránya je 
lentősen csökken, de problémát jelent, 
hogy a myocardium-infarktusok és a 
késői thrombózisok kialakulásának 
potenciális kockázata növekszik. Az  
FDA hozzájárulása és engedélye segít
séget jelenthet további nagyobb számú, 
eltérő populációjú és hosszabb távú 
utánkövetéses vizsgálatok végzésére, 
amelyek tisztázni fogják azt, hogy az 
intracoronariás radioterápia klinikai 
eredményei jobbak-e, m int ezen új el
járás alkalmazásának kockázatai.

Rövidítések: SCRIPPS = Scripps Coro
nary Radiation to Inhibit Proliferation 
Post Stenting; WRIST = Washington Ra
diation for In-Stent Restenosis Trial; 
PREVENT = Proliferation Reduction 
with Vascular Energy Trial]

Orosz István dr.

1028



Vírushepatitis
A hepatitis C diagnózisa és kliniku-
ma. Leifeld, L. és m tsai (Medizinische 
Universitätsklinik und Poliklinik I. -  
Rheinische-Friedrich-W ilhelms-Uni 
versität, Bonn, Németország): Dtsch. 
Med. Wschr., 2000 ,125, 1471-1474.

A hepatitis C (HC) világszerte elterjedt 
fertőző betegség, amely cirrhosisba vagy 
hepatocellularis carcinomába mehet 
át. A klinikai lefolyás gyakorta tünet
mentes, vagy nem  jellemző és a végle
ges diagnózis csak szerológiai tesz
tekkel lehetséges. A szűrővizsgálat az 
ELISA metodikával történik, amelyet 
a polimeráz láncreakció (PCR) egészít 
ki.

Epidemiológia. A HC a maga 3%-os 
világméretű prevalenciájával komolyan 
veendő egészségügyi probléma. A kró
nikus hepatitisek 70%-a a HC-ra ve
zethető vissza és a korábbi NANB hepa
titisek 95%-át képezte a HC. Az infici- 
álódás fertőzött vérrel történik, amely 
megmagyarázza a hemofíliások 60- 
70%-os átfertőződését. Egy másik nagy 
csoport a kábítószeres csoport, ahol a 
közös tű  használata a fertőző forrás. A 
szexuális terjedés elméletileg lehetsé
ges, de a monogám kapcsolatnál is 
0-6% a fertőződés valószínűsége 
hosszan tartó kapcsolat során. Újszü
löttek magas titerű viraemiánál ese
tenként fertőződhetnek, de ez nem  éri 
el a 6%-ot. A szoptatás gyakorlatilag 
veszélytelen. Véletlen sebzés a fertőzött 
tűvel a tű kaliberétől függően 0-10%-os 
eséllyel fertőzhet. Mivel a fertőzés gyak
ran évtizedekig tünetm entes m arad, a 
fertőző forrás azonosítása retrospek
tive nagyon nehéz és a betegek egy- 
harm adánál ismeretlen marad.

A klinikum. A betegek nagy része 
nem  észleli a betegséget sem az akut, 
sem a krónikus fázisban. A lappangá- 
si idő 2-26 hét között van. Kezdetben 
általában a transzaminázok enyhe emel
kedése figyelhető meg, csak az esetek 
10-20%-ában fordul elő fokozottabb 
transzamináz-emelkedés vagy icterus. 
A betegek egyharmada a kezdeti stádi
umban grippe tüneteiről panaszkodik 
és a krónikus fertőzés kialakulásakor 
sem panaszkodnak egyébről, m int ál
talános levertségről. A transzam iná
zok aktivitása ritkán haladja meg a 
normális szint 2-3-szorosát, a betegek 
egynegyedénél pedig normális szin
ten maradnak. Az extrahepaticus tüne
tek közül a leggyakoribb 30-50%-os

gyakorisággal a vegyes kryoglobulin- 
aemia. Emellett előfordulhat arthritis, 
glomerulonephritis és különböző im- 
munfenomén, m int például thyreoi- 
ditis, de írtak m ár le alacsony malig- 
nitású non-Hodgkin lymphomát is.

Lefolyás. Spontán gyógyulást csak 
a betegség kezdeti szakaszában figyeltek 
meg az esetek kb. 20%-ában. Ebben 
az esetben a HCV-RNS hiánya észlel
hető szerológiailag perzisztáló HCV- 
antitest és normalizálódó transzami- 
náz mellett. Ez azonban nem minden 
esetben jelent gyógyulást. Fulmináns 
lefolyást a HB-HA-val szemben Euró
pában még nem  írtak le. Ezeknek az 
eseteknek azonban 60-90%-a króni
kussá válik.

10-20 év után a fertőzöttek 10-30%- 
ában májcirrhosis alakul ki különö
sen, ha egyéb m ájkárosító noxák is je
len vannak, m int alkoholizmus, 
HÍV-fertőzés, esetleg HB társinfekció. 
A fibrosis és a cirrhosis kialakulása 
szempontjából a nők rizikója kisebb. 
A cirrhosis kialakulása általában tü 
netszegény és rendszerint a kompli
kációk megjelenése hívja fel rá a fi
gyelmet. Ha m ár kialakult a cirrhosis, 
a hepatocellularis carcinom a kifejlő
désének a rizikója 2-5%. A cirrhosis 
biztos kialakulásátjelző param éter je
lenleg nem áll rendelkezésre. A leg
megbízhatóbb információt a májbiop- 
szia szövettana adja, amely a fibroti- 
zálódás és a májsejtaktivitás mértékét 
adja meg. Normális transzamináz-ér- 
tékek mellett is m utathat a szövettan 
enyhe krónikus hepatitist az esetek 
50-90%-ában, de ezeknek a betegek
nek a prognózisa általában jó.

A diagnosztika. Mivel a klinikum 
kevésbé irányadó, a diagnózis szero
lógiai és molekulár-biológiai tesztek 
segítségével történik, ami gyakran ru 
tinvizsgálatként vagy tisztázatlan 
transzamináz-emelkedés során válik 
szükségessé. A szűrővizsgálatokhoz az 
ELISA-módszer elégséges, mivel a spe- 
cifitása 99%-os. A módszer specifikus 
antitesteket m utat ki a fertőzést követő
4-8 héten belül. A PCR segítségével ez 
az időszak 1 hétre rövidíthető. A m á
sik eljárás, amely a betegszérumban elő
forduló különböző antitesteket m u
tatja ki, az im m unobiot technika, 
amely az ELISA m ódszerrel szemben 
lehetővé teszi a differenciálást a HCV- 
fehérjék elleni antitestek között. így 
például egy kifejezett reakció külön
böző HCV-fehérjék ellen aktív fertő
zés mellett szól, míg például csak a

core-fehérje elleni antitest gyógyult 
folyam atot jelez, b ár ez az akut szak
ban is megfigyelhető. Azonban egyik 
eljárás sem alkalmas arra, hogy az 
akut fertőzést a krónikus folyamattól 
megkülönböztesse, mivel a HCV-nél 
az IgM válasz nem megbízható. A gya
korlatban az ELISA teszt megerősíté
sére a PCR szolgál, amely a vírus 
replikációját bizonyítja. A PCR-teszt 
elvégzése indokolt heveny fertőzés
nél, pozitív vagy tisztázatlan ellenanyag 
kimutatásánál, immunszupprimált 
vagy dializált páciensnél a kezelés in 
dikációjának a felállításánál, illetve a 
terápiás eredmény ellenőrzésénél. In
terferon-terápiánál 3 hónap után, in 
terferon + ribavirin kombinált kezelés
nél legkésőbb 6 hónap után szükséges 
a PCR ismételt vizsgálata. A használatos 
PCR-technikának legalább 100 vírus- 
genom -kópiát kell kimutatnia ml-ként. 
Ha fennáll a fertőzés gyanúja, de ne
gatív a PCR, 3 és 12 hónap múlva a 
PCR ismétlése ajánlatos.

A HC-viraemia mennyiségi megha
tározására különböző módszerek van
nak, m int a RT-PCR, vagy legújabban 
a Real-Time eljárás, amely magas szen- 
zitivitású és jól reprodukálható. Ezek
nek az eljárásoknak a kezelés megterve
zésénél van jelentőségük, mivel ismert, 
hogy azok a betegek, akiknek a vírusszá
ma, több mint 2 000 000/ml, rosszabbul 
reagálnak a kezelésre és hosszabb idejű 
terápiára szorulnak. Ez vonatkozik a vírus 
típusának a meghatározására is. Az 1/b. 
genotípus rosszabbul reagál a kezelések
re, m int az egyéb genotípusok és ag
resszívebben kell a kezelést folytatni.

Szövettan. A  májbiopszia a hepatitis 
aktivitását és a fibrotizálódás mértékét 
illetően ad értékes segítséget. A szövet
tannak mindenekelőtt prognosztikai je
lentősége van, és egyes esetekben befo
lyásolhatja a terápiás tervet. Differenci- 
áldiagnosztikailag további segítséget 
nyújt, amennyiben alkoholos vagy auto
immun m ájsejtkárosodás is jelen van.

A m ájstatus felállításához szükség 
lehet egyéb diagnosztikus beavatkozá
sokra is, m int oesophago-gastro-duo- 
denoscopia, AFP meghatározása, MRI, 
pajzsmirigyhormonszint. Gondolni kell 
a családtagok HCV-szűrésére is, vala
m int a fertőző forrás retrospektív azo
nosítására. Ki kell zárni a HBV-, a HIV- 
fertőzés lehetőségét, és ha nincs meg
felelő ellenanyagtiter HA-val és HB- 
vel szemben, javasolt a védőoltás.

Kara József dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Súlyosan beteg újszülöttek 
sürgősségi ellátása

T. Szerkesztőség! Öröm m el olvastuk 
és kollegiális tisztelettel nyugtáztuk 
Adam ovich dr. és m unkatársai közle
m ényét az Orvosi Hetilap egyik leg
utóbbi szám ában (1).

H ozzászólásunk indítékaiként em
lítjük a tárgyalt téma -  súlyosan beteg 
ú jszülöttek  sürgősségi szállítása -  
M agyarországon még m a sem teljes
séggel rendezett voltát, az abban nyert, 
több m in t 20 évet átölelő, személyes 
tapasztalatainkat, valam int a közölt 
beteganyag egy részét érin tő  szemé
lyes érin tettséget is (Bács-Kiskun me
gyei újszülöttek szállítása). A szerzők 
adatai és törekvései mindenképpen elő
remutatóak és üdvözlendőek és bizo
nyára elősegítik a kérdés mielőbbi, o r
szágos rendezését (Prof. P in tér Sán
dor, személyes közlés, 2001. február).

M int az elmúlt években, m agunk is 
rendszeresen beteg újszülöttet szállí
tó-kísérő  orvosok, valam int a korai 
postnatalis időszak adaptációs és egyes 
kórélettani viszonyainak klinikai és kí
sérletes állapotainak részletes tanul
m ányozói, az alábbi megjegyzéseket 
fűzzük a közlemény tartalm i részéhez.

A 6. táblázat adatai szerint a súlyo
san kórosnak minősített betegparamé
terek -  eltekintve a hypoglykaemiától
-  gyakorisága a vizsgált évek alatt -
1996-1999 -  jelentős kedvező tenden
ciákat m u ta to tt (a p 0 2-értékek tekin
tetében feltehetően alacsonyabb, mint 
40 H gm m  a kritikus érték, nyom dahi
ba). Az 5. táblázat szám szerű adatai 
szerint, melyek a szállított újszülöttek
-  a 3. táblázat adatai szerint nagyobb
részt koraszülöttek -  Perinatalis Cent
rum ba történő  felvételi állapotát jel
lem zik -  p ö 2-értékei szám tani átlag 
alapján 95,7-127,4 H gm m -ben adat
tak m eg. A jelentős SD értékekre is te
k in tettel, így alaposan feltételezhető, 
hogy a szállított betegek jelentős há
nyada (többsége?) szállításuk során 
fokozott oxidativ terhelésnek volt ki

téve, mely későbbi kórlefolyásukra be
folyással lehetett. M indez fokozottan 
érvényes, am ennyiben a vizsgált vér
m inták  nem praeductalis artériás for
rásból (például j. artéria radiális) szár
maztak. Feltételezésünk megalapozásá
ra említjük, hogy 2000 novemberében, 
éppen az Orvosi Hetilap hasábjain kö
zöltük a kora újszülöttkori hyperoxae- 
mia -  100 Hgmm körüli artériás 
p 0 2-értékek -  lehetséges, kedvezőt
len központi idegrendszeri következ
m ényeit (5). M indemellett a legfris
sebb irodalmi adatok is hangsúlyozzák 
ezen megfigyelésünk klinikai jelentő
ségét, m ind az általunk is vizsgált ne
urológiai (6), m ind a lehetséges pul- 
m onológiai (4) kedvezőtlen hatások 
vonatkozásában is. Tekintettel az új
szülöttek, méginkább a koraszülöttek 
sajátos vér-oxigénaffinitási viszonya
ira, artériás p 0 2-értékük m indenkép
pen 100 Hgmm alatt tartandó (2), 
ideális értéknek 45-50 Hgmm (3), m á
sok szerint 50-70 Hgm m  (4) m inősít
hető (hemoglobin-oxigénszaturáció fel
ső határa pulzoxim éterrel 93% körül) 
(3).

Természetesen tudatában vagyunk 
annak, hogy az újszülöttszállító-team  
tagjainak, sokszor kritikus körülm é
nyek között -  gyakran éjszaka -  sok
kal biztonságosabb érzés „rózsaszínebb, 
tökéletesen szaturált” beteget szállí
tani, mint „nem kellően rózsaszín” ese
tet, de a megelőzhető hyperoxaem iára 
mindenképpen tekintettel kell lennünk 
bárm ely korai újszülött-életszakasz
ban, valamint élethelyzetben.

Fenti kiegészítéseink a Szerzők 
üdvözlendő erőfeszítéseit lényegükben 
nem  befolyásolják, ellenben felhívhat
ják a figyelmet a közleményben rész
letesen elemzett, speciális betegellátá
si helyzet igen összetett voltára, minek 
műveléséhez további sikereket kívá
nunk  nemcsak Személyüknek, hanem  
m indazon Kollegáknak is, akik itthon, 
ezen a mindezidáig nem  kellő figyel
m et kapott speciális betegellátási te
rületen tevékenykednek.

IRODALOM: 1. Adamovich K., Szász M., 
Buda P.: Intenzív ellátást igénylő újszülöttek 
szállítása. Orv. Hetik, 2001, 142, 173-177.
-  2. Avery, G. B., Fletcher, M. A., 
MacDonald, M. G.: Neonatology. Patho
physiology and management of the new
born. Lippincott Williams and Wilkins, 
Philadelphia. 1999, 534. old. -  3. Avery, G. 
B., Fletcher, M. A., MacDonald, M. G.: 
Neonatology. Pathophysiology and manage
ment of the newborn. Lippincott Williams 
and Wilkins, Philadelphia. 1999, 452. old.
-  4. Cole, C. H., Fiascone, ]. M.: Strategies 
for prevention of neonatal chronic lung 
disease. Semin. Perinatol., 2000, 24, 
445-462. -  5. Temesvári P., KargE., Bódi 1. 
és mtsai: Újszülöttkori asphyxiát követő 
reoxigenizáció sertéseken 21% vagy 100% 
oxigénnel. Orv. Hetil., 2000,141,2605-2610.
-  6. Temesvári, P., Karg, E., Bódi, I. és 
mtsai: Impaired early neurologic outcome 
in newborn piglets reoxygenated with 100% 
oxygen when compared with room air 
following pneumothorax induced asphyxia. 
Pediatr. Res. (nyomdában, megjelenés 
2001. júniusban).

Temesvári Péter dr.
Kerekes Attila dr.
Kelemen Edit dr.

Lazics Klaudia dr.

T. Szerkesztőség! Örömmel és köszö
nettel vettük, hogy az újszülöttek szál
lításáról szóló dolgozatunk hozzászó
lásra késztette a neonatológiával foglal
kozók egy m unkacsoportját.

A leírtakkal teljes mértékben egyet
értünk, hiszen a következményeket te
kintve rendkívül fontos tényezőre hív
ják fel a figyelmet. V itathatatlan, hogy 
a hypoxiától való félelem ma még m in
dig erősebb, m int a hyperoxia káros 
hatásaitól való félelem. Szemlélet- és 
gyakorlatváltást kellene elérnünk, hogy 
a légzéstámogatás ne jelentsen egyet a 
100%-os 0 2-koncentráció alkalmazá
sával a nem osztályos lélegeztetési kö
rülmények között. A pulzoximéterek 
alkalmazhatóságának határai ebben az 
esetben is nyilvánvalóvá váltak. Vé
leményünk szerint is nagyobb odafi
gyelést kell tanúsítani az oxigénkeze
lés m inden form ájában azért, hogy a 
hyperoxyát elkerüljük.

Adamovich Károly dr.
Szász Mária dr.

Buda Péter dr.

„Szeresd azokat, akik keresik az igazságot, de ne higgy azoknak, akik azt hirdetik, hogy megtalálták!”
(Bródy)
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HÍREK

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház (BIK) 2001. május 21-én, 14.30 órai 
kezdettel tudományos ülést tart az ORFI 
Lukács Klubban, melynek programja: 
„Varietas delectat!” -  Érdekes esetek a szak
rendelői és nappali kórházi gyakorlatban. 
Vendégeink az MRE Budapesti Szekciójá
nak reumatológusai.
Bevezető: dr. Fülöp József, a Budapesti 
Szekció elnöke.
1. Dr. Fluck István (Gellért): Paraneoplasiás 
esetek
2. Dr. Major Annamária (VII. kér. Szak
rendelő): Az otthoni betegvizsgálat buktatói
3. Dr. Holop Igor, dr. Bodó Hajnalka (Széche
nyi Nappali Kórház): Differenciál-diagnosz
tikai érdekességek gyakorlatunkban
4. Dr. Kiss Edit (I. kér. Szakrendelő):
Mc Cune-Albright syndromás beteg
5. Dr. Halász Ferenc (III. kér. Szakrendelő): 
Primer és secunder hyperparathyreosis egy 
betegben
Dr. Varga Margit (III. kér. Szakrendelő): 
Normocalcaemiás hyperparathyreosis

II. Budapest Diabetes Symposium
Novitates in Diabetologia 2001. május 25. 
Budapest, Thermál Hotel Margitsziget 
Szervező: Országos Korányi Intézet, Fő
városi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és az 
Agria Produkció Kft. együttműködésével. 
Programigazgató:
Prof. Dr. Halmos Tamás 
Prof. Dr. Jermendy György 
Információ, kiállítás: Molnár Rita, Agria 
Produkció Kft., 1113 Budapest, Tas vezér u. 
18., M.: 30/221-7977, T.: 1/279-1536,
F/T.: 1/386-6342, E-mail: agria@ap.hu, 
http://www.ap.hu
Symposium jegy ára: 4000 Ft, ami magá
ban foglalja az ebédet, a kávészüneteket, 
az előadások látogatását, az előadások írá
sos anyagát és a kiállítás megtekintését. 
Program:
I. rész Prevenció
Üléselnök: Prof. Dr. Halmos Tamás
8.30- 9.30 Regisztráció, kávészünet
9.30- 9.50 Prof. Dr. Madácsy László: Meg
előzhető-e az 1-es típusú diabetes? 
9.55-10.15 Prof. Dr. Jermendy György: 
Megelőzhető-e a 2-es típusú diabetes?
10.20- 10.40 Dr. Wittmann István: Meg
előzhető-e a „végstádiumú” veseelégtelenség? 
10.45-11.05 Prof. Dr. Süveges Ildikó: 
Megelőzhető-e a látásvesztés diabetesben?
II. 05-11.20 Diszkusszió. Kerekasztal- 
megbeszélés.
11.20- 11.50 Kávészünet 
II. rész Űj terápiás eljárások 
Üléselnök: Prof. Dr. Jermendy György
11.50-12.10 Prof. Dr. Halmos Tamás: 
Meglitinid vegyületek szerepe a 2-es típu
sú diabetes kezelésében és megelőzésében

12.15- 12.35 Dr. Hídvégi Tibor: Thiazolidi- 
nedionok szerepe a 2-es típusú diabetes 
kezelésében és megelőzésében
12.35- 12.50 Kávészünet
12.50- 13.10 Prof. Dr. GerőLászló: Statinok 
vagy fibrátok
13.15- 13.35 Prof. Dr. Romics László: Ho
gyan kezeljük diabetesben a dyslipidaemiát?
13.35- 13.50 Diszkusszió. Kerekasztal- 
megbeszélés.
13.50- Ebéd

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt a Pest Megyei 
Flór Ferenc Kórház és a Magyar Rehabili
tációs Társaság Gerontológiai Szekciója
„Medicina et História” című tudományos 
ülésére.
Időpont: 2001. május 31., csütörtök, 14.00 
óra
Helyszín: Flór Ferenc Kórház előadóter
me, Kistarcsa, Semmelweis tér 1., I. emelet 
Üléselnökök:
Dr. Tóth Judit 
Dr. Vértes László 
Program:
Megnyitó: Dr. Meskó Éva 
Üdvözlések:
Prof. Dr. Karasszon Dénes 
Prof. Dr. Fehér János 
Dr. Kapronczay Károly 
Regius Ottó 
Dr. Budaházy Emil 
Előadások:
Prof. Dr. Karasszon Dénes: A kórház-tör
ténetírás jelentőségéről 
Dr. Kapronczay Károly: Dr. Flór Ferenc
ről, halála 100. évfordulóján 
Dr. Meskó Éva: A 100 éve született dr. Bugár 
Mészáros Károlyról
Dr. Tóth Judit, dr. Vértes László: Philippe 
Charles Ernest Gaucher életéről és új vizs
gálataink Gaucher-kórban 
Dr. Honti József: A Magyar Orvostörténelmi 
Társaság nemzetközi kapcsolatai 
Dr. Szüle Endre, dr. Vértes László:
Dr. Antal Géza, első urológusunk 
Régi könyvtárak féltett kincsei -  kiállítás, 
rendezte és bemutatja: Kozma Zoltánná, a 
Flór Ferenc Kórház könyvtárának vezetője

Kedves Egykori Diáktársaink!

Immár hagyománnyá kezd válni, hogy a 
Szegedi Tudományegyetem Általános Or
vostudományi és Gyógyszerésztudományi 
Karain végzett hallgatók kerek évfordulói
nak évfolyamtalálkozóin, az Öregdiák Hét
végén, az évfolyamok saját programjai mel
lett az Egyetem Általános Orvostudományi 
és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák 
Szövetségének szervezésében lehetőség 
nyílik az Egyetem legutóbbi eredményei
nek, jelenlegi helyzetének megismerésére, 
igény szerint sport- és kulturális progra
mok lebonyolítására. Szintén e program 
keretében történik az Öregdiák Szövetség

pályázati felhívására beadott munkák dí
jainak átadása.
A jelenleg szervezés alatt álló VI. Öregdiák 
Hétvégére az 1951., 1956., 1961., 1971., 
1981. és 1991. években végzett orvos és 
gyógyszerész-évfolyamok hallgatóit hívtuk 
meg.
A közös rendezvény a Szegedi Tudomány- 
egyetem Általános Orvostudományi és 
Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák 
Szövetsége által 2001. szeptember 29-én, 
11.00-13.00 óráig megrendezésre kerülő, 
állófogadással egybekötött, „Öregdiák Hét
vége” programjának keretében történik.
A rendezvény helye: Szegedi Tudomány- 
egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Szemészeti Klinikájának tanterme (6720 
Szeged, Korányi fasor 10-11.). Ha a ren
dezvényvalamilyen okból az egyetem má
sik tantermében kerülne megrendezésre, 
erről a Szemészeti Klinika tantermének 
bejáratánál is értesítést fogunk hagyni.
A programok természetesen a közös szerve
zésben nem érintett volt diáktársaink számá
ra is nyitottak és a programokon házastár
sak, családtagok részvételére is számítunk. 
Bízva abban, hogy hamarosan ismét talál
kozunk, további kérdésekben szívesen 
adunk tájékoztatást:
1. A SZTE Általános Orvostudományi és 
Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák 
Szövetsége honlapjának címén: 
egeszsegmagazin.hu/szodisz
2. Levélben a SZTE Általános Orvostudo
mányi és Gyógyszerésztudományi Karai 
Öregdiák Szövetségének címén: 6720 Sze
ged, Korányi fasor 10-11. (Fax: 62-544-573, 
E-mail: vegh@opht.szote.u-szeged.hu).
3. Személyesen a 62-545-090 telefonszámon.

Pályázati felhívás
A Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi és Gyógyszerésztudo
mányi Karai Öregdiák Szövetsége pályá
zatot hirdet egyetemi diplomát szerzett 
kollégák és egyetemi hallgatók számára. 
A pályázat témaköre:
Dr. Waltner Károly egyetemi tanár, a Gyer
mekgyógyászati Klinika egykori igazgató
jának munkássága
Dr. Dirner Zoltán egyetemi tanár, a 
Gyógyszerhatástani Intézet egykori igaz
gatójának munkássága 
A pályázatok benyújtási címe:
Szegedi Tudományegyetem Általános Or
vostudományi és Gyógyszerésztudományi 
Karai Öregdiák Szövetsége (Szemészeti 
Klinika címén), 6720 Szeged, Korányi fa
sor 10-11.
A pályázatokat 2 példányban kell bekül
deni. Terjedelme maximum 50 oldal (áb
rákkal, táblázatokkal, képekkel és irodal
mi hivatkozásokkal együtt). A pályázatok 
formai követelménye: A/4-es ív egyik ol
dalán maximum 45 sor és soronként ma
ximum 80 leütés. A pályázatokhoz mellé
kelni kell egy saját névre megcímzett vá
laszborítékot is.
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A benyújtás határideje: 2001. szeptember 1. 
Pályázati díjak (a Makói Sanitas Bt., a Kalo
csa Város Önkormányzat Kórház-Rende
lőintézete és a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi és Gyógysze
résztudományi Karai Öregdiák Szövetsé
gének támogatásával):
I. díj: 50.000.- Ft
II. díj: 30.000.-Ft
III. díj: 20.000.- Ft
A pályázatok elbírálásának eredményéről a 
pályázók 2001. szeptember 10-ig értesítést 
kapnak. A díjak átadása a Szövetség által 
2001. szeptember 29-én (szombaton), 
11.00-13.00 óráig megrendezésre kerülő 
„Öregdiák Hétvége” programjaihoz kapcso
lódva történik. További információk a Szö
vetség egeszsegmagazin.hu/szodisz honlap
ján, vagy a 62-545-090-es telefonszámon ér
hetők el.

XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálata pályázat útján bérbe adni szán
dékozik az alábbi helyiségeket:

Nővér u. 19. Gyermek háziorvosi rendelő 
épületében lévő, külön bejáratú rendelő
egység (volt gyermekfogászat) rendelő, váró, 
öltöző, raktár, mellékhelyiségek, összesen: 
60 m alapterülettel.
Váci út 60-62. Háziorvosi rendelőben 
40 m2 összes alapterületű komplett rende
lőegység bérbeadó.
Bérleti feltételek: 1 éves meghatározott, 
évente megújítható bérleti szerződés, az 
épületben végzett háziorvosi alaptevékeny
séget nem zavaró, azzal összeférő tevékeny
ségi kör, a szerződésben rögzített feltéte
lek teljesítése, két hónap bérleti díjnak meg
felelő kaució, bérleti díj vonatkozásában a 
kerületben alkalmazott díjtételek az irány
adóak.
A pályázatokat a tevékenység és az ajánlott 
díj megjelölésével a XIII. kerületi Egész
ségügyi Szolgálat, 1139 Budapest, Szegedi 
út 17. Műszaki Osztályára kérjük benyújtani. 
Benyújtási határidő: 2001. május 31. 
Felvilágosítást ad:
Mihala László műszaki osztályvezető 
(Tel.: 452-4204).

Eladó 1 db 3 éves ALOKA SSD 650 CL ult
rahang-berendezés kiegészítővel, újszerű 
állapotban. Érdeklődni naponta 9.00-17.00 
óra között, a 318-4919-es telefonszámon.

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 legna
gyobb gyógyszer-nagykereskedőktől ren
delhetik meg. Kérjük ajánlják betegeik
nek! BIOPTRON lámpák javítása, bérbe
adása! Sax Kft., Tel.: 409-3643,
E-mail: saxkft@gepaard.net

Az Orvosi Hetilap 2001, 142, 712. oldalán 
megjelent OH-QUIZ-re (CIX. sorozat) 
Machnitz András dr. (Tótkomlós), Mészáros 
Endre dr. (Baja), Sturm József dr. (Buda
pest), Tóth Harsányi István dr. (Madaras) 
küldött helyes megfejtést. A szerencse Sturm 
József dr.-nak kedvezett. Szívből gratulá
lunk, nyereményét postán küldjük el.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Főv. Önkormányzat Nyíró Gyula Kór
háza (1135 Budapest, Lehel u. 59.) azon
nali belépéssel Patológiai és a Központi 
Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás 
Osztályára sürgősen szakorvosokat keres. 
Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, szakmai és személyes ada
tokat tartalmazó önéletrajz, diploma és szak
orvosi bizonyítvány-másolatok, MOK-tag- 
ság, ONY-ba vétel, esetleges nyelvvizsga és 
egyéb bizonyítvány-másolatok, erkölcsi bi
zonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályá
zati anyagot az elbírálók megtekinthessék.
A pályázat benyújtási határideje: a megje
lenéstől számított 30 naptári nap. 
Pályázat: 1 példány a kórház főigazgatója 
részére, 1135 Budapest, Lehel u. 59.11. ép. 
II. em.

A MÁV Kórház- és Központi Rendelőintézet 
Budapest (1062 Budapest, Podmaniczky 
u. 109-111.) II. Belgyógyászati Osztályára 
(Kardiológia) felvételt hirdet 2 fő, elsősor
ban kardiológiai, belgyógyászati, valamint 
anaesthesiológiai szakorvosi képesítéssel 
rendelkező orvos-munkatárs részére.
Az állás azonnal betölthető.
Jelentkezés: a II. Belgyógyászati Osztályon, 
dr. Szabóki Ferenc osztályvezető főorvos
nál (Telefon: 475-2600).

A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórház főigazgató főorvosa (1145 Budapest, 
Uzsoki u. 29.) pályázatot hirdet az Onko-

radiológiai Osztályra: 3 fő  orvosi állás betöl
tésére, egy-két éves gyakorlattal rendelkező, 
szakvizsga nélküli, illetve szakvizsga előtt ál
ló orvos részére.
Feltétel: sugárterápia, klinikai onkológia 
iránti érdeklődés, megfelelő szintű ide- 
gennyelv-ismerete.
Pályázati határidő: a megjelenéstől számí
tott 30 nap.
A pályázat benyújtása:
dr. Golub Iván főigazgató főorvos úrhoz
(1145 Budapest, Uzsoki u. 29.).

A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot hir
det sebész, sebész-traumatológus szakorvos 
vagy szakvizsga előtt álló kolléga részére. 
Bérezés, lakás megegyezés szerint. 
Érdeklődni: dr. Benedek György osztály- 
vezető főorvosnál. Tel.: 83/311-060/1200 
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky 
Adrienne megbízott igazgató főorvoshoz, 
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kórházigaz
gatója pályázatot hirdet az alábbi munkahe
lyekre:
-  mozgásszervi rehabilitáció: 1 fő  szakorvos
-  szemészet: 1 fő  szakorvos
-  belgyógyászat: 1 fő  szakorvos
- csecsemő-gyermekgyógyászat: 1 fő  szak
orvos
-  anaesthesiológia-intenzív terápia:
2 fő  szakorvos
-  gyógyszerészeti osztály: 2 fő  gyógyszerész.

Pályázati feltétel: orvosi diploma, szakirá
nyú szakképesítés. Szakképesítés megszer
zése előtt állók jelentkezését is várjuk. Szak
mai elképzelések megvalósítását messze- 
menőleg támogatjuk.
Bérezés: Kjt., illetőleg megegyezés szerint. 
Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 
Pályázathoz csatolni kell: szakmai és sze
mélyi adatokat tartalmazó önéletrajzot, vég
zettségről, szakképzettségről szóló okiratot. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház mb. orvos
igazgatójához, Ajka, Korányi F. u. 1.8401 kell 
benyújtani, a megjelenéstől számított 30 na
pon belül.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kórház- 
igazgatója pályázatot hirdet az alábbi ve
zető főorvosi munkakörök betöltésére:
-  pulmonológiai osztályos háttérrel mű
ködő TBC Gondozó vezető főorvosi
-  pathológiai osztályon osztályvezető fő
orvosi,
-  anaesthesiológia-intenzív terápiás osz
tályon osztályvezető főorvosi állásra. 
Pályázati feltétel: orvosi diploma, szakirányú 
szakképesítés. Vezetői gyakorlat, illetve a 
pulmonológia esetén allergológiai képesítés 
előnyt jelent. Szakmai elképzelések megvaló
sítását messzemenőleg támogatjuk.
Bérezés és lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 
Pályázathoz csatolni kell: szakmai és sze
mélyi adatokat tartalmazó önéletrajzot, 
végzettségről, szakképzettségről szóló ok
iratot, kamarai tagságról szóló igazolást, 
erkölcsi bizonyítványt, vezetői elképzelést. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház kórház- 
igazgatójához, Ajka, Korányi F. u. 1. 8401 
kell benyújtani, a megjelenéstől számított 
30 napon belül.
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A gyomorsav által okozott betegségek, mint például a 

gastrooesophagealis reflux betegség (GERD), a gyomorfekély 

és a dypepsía komoly egészségügyi problémát jelentenek 

napjainkban. A felnőtt társadalom 20-40% -a szenved példá

ul gyomorégéstől, illetve 8%-a gyomorégéses, savas felböfö

géstől, átlagban hetente kétszer vagy akár többször is.

A gasztroenterológia terén hosszú ideje sikeresen vég

zett kutatómunkánk és az orvosokkal folytatott együttműködé

sünk révén forradalmian új gyógyszereket fejlesztettünk ki a be

tegek és a társadalom számára.

A gyomorsav okozta megbetegedések kezelésében 

ma már teljesen elfogadott protonpumpagátló gyógyszer felfe

dezésével az AstraZeneca két évtizede vezető szerepet tölt be 

ezen a szakterületen.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy folytassuk a 

gasztroenterológia területén eddig végzett tradicionális kutatá

sainkat annak érdekében, hogy minél hatásosabb gyógyszere

ket fejleszthessünk ki, és lehetővé tegyük orvosaink számára, 

hogy enyhíthessenek a gyomorsav okozta egészségügyi prob

lémákon.

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

AstraZeneca Kft., 2045 Törökbálint, Park u. 3. 
Tel.: +36-1-457-7855, Fax: +36-1-457-7857 

www.astrazeneca.hu 
HU 343

4
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a német Grünenthal GmbH és a Richter Gedeon Rt. végezte.

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

NOVYNETTE®
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kombinált dezogesztrel 
tartalmú filmtabletta

A NOVYNETTE összetétele 
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és a tapasztalatok alapján 
a z ösztrogén túlsúlyos 
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A REGULON összetétele 
(30 /ug etinil-ösztradiol 
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Bővebb felvilágosításért, 
kérjük forduljon osztályunkhoz: 
Richter Gedeon Rt., 
Nőgyógyászati Marketing Osztály 
1103 Budapest, Gyömrői út 44. 
Telefon: 431-4388; Fax: 431-4449
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Útm utató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.

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

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

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

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

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

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lé
nyegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csu
pán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lé
nyegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás 
hossza igazodjon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt -  
külön-külön -  ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefog
lalóban sem szerepelhetnek.

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

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

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

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.

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

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.

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

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

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

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

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön 
lapon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetle
ges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepel
jen.

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

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

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

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
Budapest, Pf.: 857. 1463

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

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



A legionellák epidemiológiája 
és laboratóriumi diagnosztikája

Szénási Zsuzsanna dr., Endo Takuro dr.1, Yagita Kenji dr.1, Veréb Ilona dr. és Nagy Erzsébet dr.

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Általános 
Orvostudományi Kar, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet (vezető: Nagy Erzsébet dr.)
Departm ent of Parasitology, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japán (vezető: Yamazaki Shudo d r.)1

A különböző Legionella speciesek belégzése következté
ben létrejövő pulmonalis betegséget Legionella-pneu- 
moniának nevezik, míg a leggyakoribb Legionella (a L. 
pneumophila) okozta pulmonalis betegség neve légiós 
betegség. Egy másik típusú, legionellák által keltett kór
kép a Pontiac-láz, melynek influenza-szerű tünetei vannak. 
A Legionella speciesek fakultatív intracelluláris paraziták. 
Mind az emberi monocytákban, mind a környezetben 
lévő amőbákban képesek túlélni. A legionellosisok elő
fordulásának megelőzésére és ellenőrzésére a legionellá- 
kat mind környezeti (vízvezetékek, légkondicionáló beren
dezések, hűtőtornyok, lélegeztető berendezések stb.), 
mind klinikai (vér, bronchoalveolaris mosófolyadék, kö
pet, tályog stb.) mintákban kell vizsgálnunk és kimutat
nunk. A laboratóriumi diagnózist megnehezítik a rendel
kezésre álló módszerek korlátái. Ezért a szerzők azt 
javasolják, hogy a mikrobiológiai laboratóriumi diagnózis 
legalább három módszer (tenyésztés [BCYE táptalajon] és 
azt követően biokémiai módszerek, szerológia, moleku
láris biológiai módszerek, mint a polimeráz láncreakció 
[PCR], direkt kimutatás [immunfluoreszcens mikroszkó
pia], antigénkimutatás a legfontosabbak) együttes alkal
mazásán és három különböző vizsgálati anyag (alsó lég
úti traktus szekrétumai, köpet, vizelet, hemokultúra, 
szérum, illetve vízminta valamennyi lehetséges fertőző 
forrásból, melegvíztartályok üledéke, továbbá csapok, 
valamint zuhanyfejek tam ponos mintája) együttes fel
dolgozásán alapuljon. A PCR előnye, hogy egy nap alatt 
megbízható eredményt ad, szemben a szokásos tenyész
téssel. A PCR érzékenységét nem lehet javítani a minta 
mennyiségének növelésével, nem ad kvantitatív ered
ményt és nem lehet vele epidemiológiai vizsgálatokra 
szolgáló törzseket produkálni, mint ahogy ez tenyésztéssel 
lehetséges. A tenyésztést és a PCR-t tehát egymást kiegészí
tő, de nem egymást helyettesítő módszereknek tekintik.

Kulcsszavak: Legionella-pneumonia, laboratóriumi diagnózis, 
legionellosis, légiós betegség

A Legionella genus orvosi jelentőségét egy pneum onia- 
járvány kapcsán ismerték fel. A járvány 1976-ban, Phila
delphiában, az Amerikai Légió tagjai között tört ki, akik 
az Egyesült Államok kétszázéves fennállásának ünneplésére 
gyűltek össze. A 4400 részvevőből 10 napon belül 182 
személy betegedett meg, lázzal és száraz köhögéssel járó 
betegségben. A résztvevőkön kívül további 39 személy is 
megbetegedett. Az összesen érintett 221 beteg közül 
34-en meghaltak. Ezt az első nagyobb járványt azóta szá

Orvosi Etetilap 2001,142 (20), 1035-1043.

Epidemiology and laboratory diagnostics of legio- 
nellae. The severe pulmonary disease caused by the in
halation of the different Legionella species is called 
Legionella pneumonia, while the name of the pulmonary 
disease caused by the  m ost common Legionella (L. pneu
mophila) is Legionnaires' disease. Another type of disease 
caused by legionellae is Pontiac fever with influenza-like 
symptoms. Legionella spp. are facultative intracellular 
parasites. They survive within both monocytes in the hu
man organism and am ebae in the environment. To pre
vent and control the occurrence of legionelloses, legionellae 
should be surveyed and detected in the  environmental 
(water pipes, air-conditioning systems, cooling towers, 
respiratory equipm ents, etc.) and clinical (blood, 
bronchoalveolar lavage, sputum, abscess, etc.) samples. 
Laboratory diagnosis is complicated by the  limitations of 
the available assays. Thus, it is proposed that the micro
biological laboratory diagnosis should be based on the 
simultaneous application of at least three methods (cul
turing [on BCYE medium], followed by biochemical assays, 
serology, molecular biologic methods, such as polyme
rase chain reaction [PCR], direct demonstration [immun- 
fluorescence microscopy], antigen determination are the 
most important ones) and on the simultaneous dem on
stration from three different samples (e. g. lower respira
tory tract secretions, sputum, urine, blood culture, se
rum, moreover, w ater samples from all potential 
infectious sources, sediment of hotw ater tanks, as well 
as swab samples of faucets and showerheads). The ad 
vantage of PCR is th a t is gives reliable results in one day, 
in contrast to conventional culturing. However, its sensi
tivity can not be improved by increasing the sample vo
lume, and neither can it give quantitative results nor can 
it produce strains for epidemiologic studies, contrary to  
the method of culturing. It is concluded that PCR and 
culturing do complement, but do not substitute each 
other.

Key words: Legionella pneumonia, laboratory diagnosis of 
Legionella, Legionnaires' disease, legionellosis

mos más (kisebb) követte. Okozójaként egy fertőző ágens 
aerogén úton történő átvitelét tételezték fel. Hosszadalmas 
kutatás után a tüdőszövetben egy kicsi, rickettsia-szerű 
organizmust találtak (30), amit embriónak tojásban tenyész
teni lehetett. Egy erre beállított immunfluoreszcencia teszt 
segítségével a járványban szenvedő betegek több m in t 
90%-ának szérumában ezzel a kórokozóval szemben ellen
anyagot lehetett kim utatni. A kórokozó a Legionella p n e 
umophila nevet kapta.
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A taxonómia a genetikai analízisen alapszik, de elegyedik a 
fenotípusos jellemzőkkel és gyakorlati megfontolásokkal. A ta
xonómiai munka során új családot (Legionellaceae), új genust 
(Legionella) és új speciest (pneumophila) alakítottak ki (6). Az 
új család a Proteobacteria osztály gamma alcsoportjának része 
(14). A későbbiekben növekvő számban definiáltak további 
specieseket. Eddig 42 különböző speciest ismerünk, de számuk 
folyamatosan emelkedik (3). A Legionella pneumophila (L. pneu
mophila) species jelenleg 15 szerológiai csoportra tagolódik, 
más speciesek 1-2 szerológiai csoportra oszthatók (1. táblázat) 
(39, 49). Az egyre kifinomultabb analízis révén egy-egy szero- 
csoporton belül genetikus diverzitást, a genetikailag különbö
ző törzsek közötti szerológiai keresztreakciókat és a genetikailag 
homogén törzsek között fenotípusos variációkat ismertek fel. 
Egyes újonnan felismert specieseket mind humán, mind környe
zeti forrásokból, másokat mostanáig csak humán mintákból, 
míg némelyeket csak a környezetből izoláltak. Újabban a L. lytica 
nevet javasolták azon törzsek számára, amelyeket csak amő
bákból tudtak izolálni; ezeket a törzseket korábban Legionella- 
szerű amőbapatogénnek vagy Sarcobium lyticumnak nevezték (49).

1. táblázat: A Legionella (L.) genus azon speciesei, amelyek 
bizonyítottan humánpatogének
(zárójelben a szerológiai csoportok száma van feltüntetve)

I. anisa L.jordanis
L. birminghamensis L. lansingensis
L. bozemanii (2) L. longbeachae (2)
L. cinncinatiensis L. maceeachernii
L. dumoffii L. micdadei
L.feeleii (2) L. oakridgensis
L. gormani L. pneumophila (15)
L. hackeliae (2) L. wadsworthii
L. israelensis L. tucsonensis 

L. sainthelensi (2)

Az 1976-os philadelphiai járványt,.légiós betegségeként 
emlegetik. Ma az összes pulm onalis betegséget, amelyet 
különböző Legionella speciesek váltanak ki, Legionella- 
pneum oniának, míg a L. pneum ophila  által okozott meg
betegedéseket légiós betegségnek nevezzük. A L. pneu
mophila 1-es szerológiai csoportjának szubtípusai, valamint 
a Legionella genus más képviselői (L. feelii, L. micdadei, L. 
anisa és mások) (49) egy lényegesen enyhébb betegség
form át (az úgynevezett Pontiac-lázat) is kiválthatnak. A 
név egy 1968-as járványra vezethető vissza, am ikor is az 
USA M ichigan államában, Pontiac város egészségügyi 
hivatalában a dolgozók 95% -a és a látogatók, ügyfelek 
24%-a megbetegedett.

A legáltalánosabb kifejezés a legionellosis. Ennek fogal
mába beleértjük az ember valamennyi reakcióját, ami bár
mely Legonella speciesszel történt bármilyen fertőzés miatt 
következik be -  a szerokonverziótól az elhalálozásig (9,39).

Természetes előfordulás és 
a fertőzés útja, profilaxis
A legionellák ubiquitaer előfordulásúak, a leggyakoribb 
élőhelyük a víz. Olyan vízvezeték-rendszerekben, am e
lyekben fém vagy üveg helyett műanyag elem eket alkal
maznak, optim álisan 38 °C és 49 °C közti hőm érsékleten 
szaporodnak. Higiénés vizsgálatok során a kórházakban 
a melegvizes berendezések 80%-a, a hotelokban pedig 
20%-a 10 és 1000 közötti csíraszámot tartalmazott (39).

Egyre több bizonyíték mutat arra, hogy a környezetben lévő 
protozoonok jelentik a legfontosabb faktort a legionellák termé
szetben történő életben maradásához és szaporodásához (49, 50). 
Jól ismert a legionellák kapcsolata a „szabadon élő” amőbákkal 
és egyes ostoros protozoonokkal. Kokultivációs kísérletekben 
a legionellák, mint intracelluláris paraziták, megtalálhatók például 
a Tetrahymena pyriformis nevű ostoros protozoonban, vagy az 
amőbák közül a Naegleriafowleriben, de az Acanthamoebában is. 
Más mikroorganizmusokkal (fotoautotróf cyanobaktériumokkal, 
heterotróf baktériumokkal) fennálló együttélésük révén speciális 
mikro-biotop jön létre (14, 33, 39, 45, 46,49).

A fertőzés átvitelének legjobban dokum entált útja a 
Legionellával szennyezett vízforrásból eredő, fertőző jel
legű aeroszol képződése (15). Noha ezt némely szerző 
megkérdőjelezi, eléggé meggyőző járványtani bizonyítékok 
vannak rá, hogy a párologtatókból, vízkondenzátorok
ból és a hűtőtornyokból áramló víz(gőz) Legionella-járvá
nyokért lehet felelős (49). A fertőző aeroszolok eredeteként 
szóba jövő más nyílt vízforrások a vízsugár (dögönyöző) 
fürdők és a nyilvános szökőkutak. A legtöbb szórványos 
Legionella-fertőzést, de egyes járványokat is, az olyan 
szennyezett ivóvíz okozza, amelyből bizonyos eszközökkel 
(porlasztókkal, páraképzőkkel és zuhanyfejekkel) aeroszo
lokat állítanak elő (43). Az alsó légúti traktus fertőzésének 
egyik valószínű m echanizm usa (az aeroszolok belégzése 
mellett) a szennyezett ivóvíz aspirációja (49). A hasi fertő
zések m agyarázatára felvetik a gastrointestinalis trak tu 
son át történő bejutást, de ez nem  bizonyított. A friss 
sebbe direkt m ódon bejutó baktérium ok is okozhatnak 
nosocomialis Legionella-fertőzést (27, 28,49). Nincs do
kum entált bizonyítéka az emberről-emberre történő átvi
telnek, sem a laboratórium i fertőzésnek.

A szokásos laboratóriumi biztonsági rendszabályok elegen
dők a Legionella speciesekkel szemben, ha csak nem valószínű
síthető, hogy a munkafolyamat számottevő aeroszolt hoz létre 
(49). A higiénés ellenintézkedések, ill. a profilaxis megvalósítá
sa azonban nehézségekkel jár. Kémiai mikrobaölő szerek vízbe 
helyezése csak a hideg-meleg körforgási rendszerekben vagy 
hasonló berendezésekben lehetséges. A víz felmelegítése 60 °C 
fölé gyakran nem kielégítő hatásfokú, mert ez a hőmérséklet a 
perifériás berendezési részekben nehezen tartható fenn. Az 
UV-besugárzás ugyan in vitro jelentősen csökkenti a vízben a 
Legionella csíraszámát, de hatása vízvezetéki vízben vitatható, 
mert a csövekben a vízoszlop túl nagy rétegvastagságú és túl 
hosszú ideig maradhat ott a víz. A klór szokásos dózisa nem 
pusztítja el megbízhatóan a legionellákat. A higiénikusok gyak
ran alkalmazzák a hővel végzett dezinfekció és a nagyfokú kló
rozás kombinációját és ezenfelül rendszeres mikrobiológiai ellen
őrzést végeznek (39). A csapvízben található és a vízvezetéki 
felszínhez tapadó Legionella speciesek ellenállóbbak lehetnek a 
klórozással és más szerekkel szemben, mint az in vitro tenyész
tett Legionella speciesek (49).

Patomechanizmus

A legionellák szám ára az igazi belépési kapu a légző
rendszer, amelybe fertőzött aeroszollal kerülnek be mikro- 
aspiráció útján. Ritkán következik be fertőzés kontami- 
nált étel vagy ital által. A felső légutakban a legionellák 
nem  telepszenek meg (39).

A sejt-közvetítette immunitásnak kritikus szerepe van a 
Legionella-fertőzésekben, amint az várható is egy fakultatív 
intracelluláris patogén esetén. A monocyták/macrophagok ak
tiválódása a kórokozók elleni támadás döntő lépése, de a 
polymorphonuclearis neutrophilek ugyancsak fontosak lehet
nek a bakteriális növekedés korlátozásában. A humorális im
munitás szerepe nem világos. Bizonyos speciesek és szerotí-
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pusok túlsúlya a humán fertőzésekben virulenciafaktorok 
jelenlétére mutat. Virulenciafaktoroknak számítanak a külön
böző proteázok, különösen egy 38 kDa nagyságú cink-metallo- 
enzim, amely kazeolitikus, kollagenolitikus és citotoxikus 
hatású. Ezenkívül molekuláris genetikai módszerekkel karak- 
terizálták egy 24 kDa nagyságú antigén génjét, amelynek a mu
tációja révén az infektivitásért felelős gén (mip = macrophage 
infectivity potentiator) expressziója csökken (11, 39). Bár a 
Legionella speciesek súlyos betegséget okozhatnak feltehetően 
egészséges egyénekben is, súlyos fertőzés és halálozás leggyak
rabban csökkent védekező készségű betegekben fordul elő (49).

Jól dokum entált kockázati tényezők a cigarettázás és a 
krónikus obstruktiv jellegű tüdőbetegség, a krónikus car- 
diovascularis betegség, a veseelégtelenség és valamilyen 
betegség, vagy terápiás beavatkozás okozta immunszup- 
presszió. Különösen gyakori kockázati tényező a szervát
ültetés, illetve annak terápiája magas dózisú szteroidok- 
kal. Újabban a HIV-fertőzés addicionális kockázati faktor 
jellegét ismerték fel (5, 26). A neutropenia következetesen 
hiányzik a kiemelkedő kockázati tényezők listájáról.

Klinikai jelentőség
A fertőzés súlyossága függ a kapott dózistól, a Legionella 
speciestől, illetve szerológiai csoportjától és a szubtípu- 
sától. Winn szerint (49) mind a nosocomialis, m ind pedig 
a közösségben akvirált és kórházi kezelést igénylő pneu- 
m oniák 1 -4% -át a legionellák okozzák. Armstrong szerint 
(1) viszont a nosocomialisan akvirált pneum oniáknak 
akár 30%-a is Legionella eredetű lehet. Putzker szerint 
(39) a súlyos pneum oniák betegségcsoportján belül a 
pneumococcusok után a Legionella a legfontosabb etio- 
lógiai ágens 5-35%-os aránnyal (a földrajzi régiótól és az 
alkalmazott diagnosztikai módszerektől függően). A kö
zösségi pneum oniák okaként általánosságban nem  a le
gionellák, hanem  a H. influenzae, M. catarrhalis stb. áll
nak a második helyen. Egy újabb tanulmányra alapozott 
extrapoláció szerint a közösségben szerzett szórványos 
Legionella-pneumoniák száma az USA-ban évenként 17-23 
ezerre becsülhető (49). A Legionella-fertőzések esetén 
azonban félrevezetők lehetnek az országos szintű extra
polációk a helyi mikrokörnyezet meghatározó jelentősé
ge miatt. Még annak akim utatása, hogy Legionella speci
esek szennyezik a természetes vagy ivóvízrendszereket, 
sem jelzi előre, hogy a következőkben emberi betegségek 
fordulnak majd elő (49). Több hazai, Legionella okozta 
sporadikus és járványos esetet is közöltek (7,19,32, 36,44).

Noha folyamatosan növekszik a speciesek száma a 
Legionella genuson belül, az emberi fertőzések nagy többsé
gét a L. pneumophila  (különösen az 1-es és a 6-os szero- 
csoport) vagy a L. micdadei okozza (41). A legtöbb klini
kai jellegű információ ezért az ezzel a két speciesszel 
szerzett tapasztalatból ered.

Nagyon valószínű azonban, hogy bármelyik species képes 
súlyos emberi betegséget okozni, különösen ha a beteg eléggé 
immunszupprimált. Amint az a beszámolókból megítélhető, 
a más Legionella speciesek által okozott fertőzések epidemioló
giája, klinikai megjelenése és patológiája hasonló ahhoz, amit a 
L. pneumophila és a I. micdadei okoz. A felismert pneu- 
monia-esetek száma viszonylag csekély, de sok szubklinikai 
fertőzésre lehet következtetni a Legionella speciesekkel szem
beni ellenanyagok világszerte gyakori előfordulásából (elérheti 
a 30%-ot, általában 5-10%) (34,49). Noha egyes tanulmányok
ban bizonyos, nagyobb kockázatú csoportoknál magasabb 
titerek előfordulását mutatták ki, a foglalkozással vagy pihe

néssel kapcsolatos expozíciókkal nincsenek következetes kor
relációk. Bár a legtöbb szubklinikai jellegű fertőzés egészséges 
egyénekben fordul elő, a jelenséget transzplantált betegekben 
is leírták (21, 49).

A Pontiac-láz esetén a fertőzésnek kitettek között igen magas 
(> 95%) a megfertőzöttek aránya. Az első előfordulás okozója 
1-es szerocsoportú L. pneumophila volt (16). Ezt követően bizo
nyos eseteket a L. feeleiinek, a L. anisanak és a I. micdadeinek 
tulajdonítottak. Pontiac-láz nosocomialis előfordulását még nem 
írták le. Ugyanazon környezeti forrással történt expozíció után 
a betegek akár pneumoniát, akár nem pneumoniás jellegű Pon- 
tiac-láz-szerű betegséget kaphatnak (15).

A pneum onia a Legionella-fertőzés leggyakoribb meg
nyilvánulási formája. A kezdet rendszerint hirtelen, és 
magas lázzal, rossz közérzettel, izomfájdalommal, fejfá
jással, valamint eredménytelen köhögéssel jár. Ha köpet 
képződik, az gyakran tartalmaz valam ennyi polymor- 
phonuclearis neutrophilt, de a Legionella specieseknek 
megfelelő morfológiájú baktériumokat Gram-festéssel sok
szor nem  lehet k im utatni. Az emberi tüdőben  a gyulladá
sos válasz macrophagokból, polymorphonuclearis neutro- 
philekből, vagy leggyakrabban ennek a két sejttípusnak a 
keverékéből áll. A terméketlen köhögés atípusos 
Legionella-pneumoniára utal, amit különösen a Mycoplas
ma pneumoniae és a Chlamydia pneumoniae-fertőzésektől 
kell elkülöníteni. A tüdőinfiltráció roham os előrehaladá
sa, más lebenyekre és az ellenkező oldali tüdőre történő 
átterjedése egyéb Gram -negatívbacilusokkal történt fer
tőzésre utal, különösen, ha tenyésztéssel kim utatható 
enterális bacilusok szennyezik a köpetm intát. Ha a pneu
m onia nem reagál a széles spektrum ú cephalosporinokra 
és aminoglikozidokra, Legionellára is gondolnunk kell a sú
lyos pneumonia differenciáldiagnózisánál, beleértve a noso
comialis eredetű fertőzést is. Tályogokat gyakran mutatnak 
ki patológiai módszerekkel a fatális kimenetelű esetekben, 
de radiológiai módszerekkel csak ritkán ismerik fel (49).

Súlyos Legionella-pneum oniában gyakran előfordul a 
baktérium ok szóródása a véráramon keresztül, így áttétes 
jellegű fertőzés alakulhat ki. Empyemát, pericarditist, 
myocarditist, endocarditist, pancreatitist, pyelonephri- 
tist, peritonitist, cellulitist, májtályogot, a gastrointestinalis 
traktus tályogjait és m űerek fertőzéseit is leírták. Nem 
fertőzéses jellegű komplikációk, úgym int bőrkiütések, 
encephalitis, arthritis, akut veseelégtelenség és myoglo
b inuria  is társulhatnak a Legionella-fertőzéshez. Noha a 
legtöbb extrapulmonalis károsodás a pneumoniával egy- 
időben vagy röviddel utána fejlődik ki, alkalmi fertőzése
ket nyilvánvaló tüdőfertőzés nélkül is leírtak már (28). A 
legdrámaibb egy sternum-seb fertőzési járvány kitörése 
volt: ezt arra vezették vissza, hogy a baktérium ok közvet
lenül jutottak be a sebekbe, fürdés so rán  (27).

A Pontiac-lázra jellemző a rövid inkubációs periódus 
(néhány órától néhány napig), az önkorlátozó betegség 
és a tüdőinfiltráció hiánya a mellkasröntgenen. A jelleg
zetes tünetek közé tartozik a láz, a rossz közérzet, izom - 
fájdalom, köhögés, azaz a nem specifikus, influenza-szerű 
tünetegyüttes.

Laboratóriumi diagnózis

A m inták gyűjtése
Ha lokalizált betegségről van szó, a mintákat a fertőzés helyéről 
kell nyerni. Az alsó légúti traktus szekrétumait a szokásos mód
szerekkel kell gyűjteni és amint lehet, a laboratóriumba kell ju t

1037



tatni. A légutakban található nagyfokú sejtes exsudatum nehezen 
alakul át kiköhögött köpetté. Ezért a Legionella kimutatásra 
beküldött köpet ne az epithelialis sejtekre alapozott standard 
kimutatási eljáráson essen keresztül (20). Nincsenek adatok 
arra, hogy mi a köpetminták megfelelő száma vagy időzítése. 
Ha nagy a klinikai gyanú, több köpetmintát kell beküldeni, 
mert lehet, hogy csak kis számú organizmust tartalmaznak. A 
késve érkező mintákat nem kell eldobni, mert Legionellát már 
akkor is kimutattak, ha a mintát több napon keresztül szoba- 
hőmérséketen tárolták. Ha vizeletben antigént akarunk kimu
tatni, toalettes vizeletet (tiszta körülmények között középsuga
ras mintát kell levenni) kérjünk.

Hemokultúrára a minta súlyosan megbetegedett, bizonyí
tottan pneumoniás, kórházi kezelés alatt álló betegtől származ
zon, mert a bakteriális szóródás a véráram útján a súlyosan be
teg, gyakran terminális állapotban levő betegeknél gyakori 
(49). A pozitív tenyésztésnek differenciáldiagnosztikai jelentősége 
van. Mind aerob, mind anaerob palackokból izoláltak már L. pneu
mophila!, de csak a-ketoglutaráttal kiegészített, pufferolt faszén
élesztőkivonat agar táptalajra (Buffered Charcoal Yeast Extract = 
BCYE-a) történt szubkultúrálás után. A laboratóriumot értesíteni 
kell arról, hogy Legionella speciesekre van gyanú, mert ilyenkor 
speciális eljárásra van szükség. Gyakran jelentős a késedelem, mert 
a légiós betegség diagnózisát csak jóval azután veszik fontolóra, 
hogy a rutin hemokultúrákat levették.

Ellenanyag-vizsgálatra olyan hamar kell savót gyűjteni, ahogyan 
csak lehetséges. Lábadozó-fázisból származó mintát is kell gyűj
teni, legalább 6 héttel a fertőzés kezdete után.

Környezeti vízmintákat kell venni valamennyi lehetséges 
fertőző forrásból, tiszta, csavaros tetejű tartályokba. Az ala
csony szintű Legionella-kolonizáció kimutatása céljából leg
alább 1 liter vizet kell gyűjteni. Az ivóvízrendszerek mintagyűj
tésébe tartozzon bele a melegvíz-tartályok üledéke és a csapok, 
valamint a zuhanyfejek tamponos mintája. A tampont az ugyan
azon szerelvényből származó 3-5 ml-nyi vízbe kell helyezni.

Vizsgálati anyagok és előkészítésük
A vizsgálati anyag a transzport táptalajban gyorsan szállított 
köpet, trachea- vagy bronchusváladék és pleurapunctatum lehet. 
Ezenkívül tályogtartalom, exsudatum, liquor vagy tüdőszövet 
is számba jöhet. A betegből származó anyagokat adott esetben 
homogenizáljuk. Hővel vagy savval történő előkezelés alkal
mazható a kísérőflóra visszaszorítására (10). Ez fokozhatja a 
Legionella speciesek kinyerésének esélyét a klinikai mintákból. 
Az előkezelés elsősorban azoknál a betegeknél ajánlatos, akik 
nosocomialis baktériumokkal (például Pseudomonas speciesek
kel) fertőződtek. Ezek ugyanis rezisztensek a szelektív táptalaj
ba elegyített antibiotikumokkal szemben.

A vízminták előkezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kü
lönböző környezeti mikroorganizmusok keverékéből legionellá- 
kat nyerhessünk ki. A minta megsavanyítása, amit neutralizá- 
lás követ, hasznos a környezetből származó minták esetében. 
Az ivóvízmintákat be kell koncentrálni. A vizes mintákat 
500-1000-szeresre bekoncentráljuk 0,22 pm-es pórusméretű 
membránon át történő szűréssel (8). Koncentrálás után az üle
déket újra szuszpendáljuk, vagy a szűrőket vortexeljük az ere
deti víz 5-20 ml-ében. A tamponos mintákat a vizes szuszpen- 
dáló tápfolyadékba nyomkodjuk a leoltás előtt.

A Legionella speciesek és a szabadon élő amőbák közötti 
kapcsolatot kihasználják a diagnózis céljára mind az emberi fertő
zések, mind a környezeti kolonizáció esetében. Legionella-szerű 
baktériumokatköpetmintákból, másrészt!, micdadeit vízmin
tákból egyesek csak akkor tudtak izolálni, ha előbb a mintákat 
amőbákkal inkubálták (12). Ezek a dúsítási technikák különösen a 
specializált referencialaboratóriumok számára hasznosak (49).

Laboratóriumi módszerek
Immunfluoreszcencia. Monoklonális ellenanyagok sorozatával 
a szubtípusokat azonosítani lehet, mégpedig például direkt 
immunfluoreszcenciával (DFA), immunperoxidáz festéssel, vagy 
„dót blot”-tal (elve az ELISA módszerével rokon). A direkt immun
fluoreszcencia csak akkor válik be a köpet, a friss szöveti minta 
és a punctatum vizsgálatára, ha a csíraszám a 104 CFU/ml-t (te

lepképző egység/ml-t) meghaladja. Az értékelést az erős, nem 
specifikus fluoreszcencia jócskán megnehezítheti. A !. 
pneumophila 1 szerológiai csoportra vonatkoztatva a légúti 
szekrétumok direkt immunfluoreszcenciájának szenzitivitását 
25-70%-osnak találták (49). Az eljárás specificitása nagyobb 
mint 95%. A fertőzött anyagban a legionellák mint rövid, sőt 
coccoid pálcikák láthatók, míg tenyészetben inkább hosszúkás, 
alkalmasint filamentózus formákat képeznek (1. ábra). Több 
mint négy vaskos pálcikát megtalálva, amelyek zöld széli fluoresz
cenciát mutatnak, a vizsgálati mintát pozitívnak minősítjük. 
Ál-pozitív eredmények előfordulnak egyrészt más baktériumok
kal (például Bordetella, Franciselia) való keresztreakciók miatt 
(49), másrészt a környezetből származó Legionella speciesekkel 
való kontamináció miatt.

Antigénmeghatározás. A legionellosis lefolyása során a vizelet
ben megjelenik a kórokozónak még nem pontosan jellemzett 
antigénje (42). A L. pneumophila szerocsoport antigén kimuta
tását vizeletből és más testfolyadékból radioimmunesszével, 
ELISA-val, immunkromatográfiás membránvizsgálattal vagy latex 
agglutinációval (39) sikeresen alkalmazták a Legionella-fertő
zések gyors diagnosztizálására. E vizsgálatokhoz vannak a ke
reskedelemben is hozzáférhető anyagok és módszerek (RíA, 
ELISA [például „Binax Legionella urinary antigen”, Binax Inc., 
Portland, USA], ill. immunkromatográfiás membránteszt [pél
dául „Binax Now Legionella Urinary Antigen Test”, Binax Inc., 
Portland, USA]) (24, 37). A szenzitivitás 80%-ig, a specificitás 
kb. 99%-os értékig terjed. A különböző !. pneumophila szero- 
csoportok vizelet-antigénjei között keresztreaktivitást mutattak 
ki. Az antigén hónapokon keresztül kiválasztódhat; ezért a po
zitív vizeletvizsgálat nem jelzi biztosan az akut fertőzést (49).

Molekuláris biológiai eljárások. A génpróbák a hibridizálás 
alapján működnek. Experimentálisán számos próbát állítottak 
elő, például a hősokk-protein génjéhez, a mip génhez, a reck 
génhez vagy egy proteáz génhez. Jelenleg egy olyan próbát al
kalmaznak, amelynek célszekvenciája az 1-es szerocsoportú !. 
pneumophila törzs rRNS-e. Mivel a kiválasztott célszekvencia 
az eddig ismert minden Legionella speciesben is megtalálható, 
úgy vélik, hogy ez minden Legionella speciest meg tud határoz
ni és amellett nincs keresztreaktivitása a Legionella specieseken 
kívüli más baktériumokkal. Specificitását 60-100% közöttinek 
vélik, a légzőtraktusból származó vizsgálati anyagokra vonat
kozó szenzitivitása azonban maximálisan 74% (2, 39).

A PCR-t L. pneumophila species-specifikus kimutatására 
először vízmintákban alkalmazták. A mip gén egyik szekvenciá
jának felhasználásával mostanáig már ennek a speciesnek 1-14 
ismert szerológiai csoportját meghatározták. Leírták a PCR al
kalmazását emberi vizsgálati anyagokra is (4,22,25,29). Kifej
lesztettek olyan prímért (49), amely egy 108 bázispár nagyságú 
fragmentet amplifikál az 5S-rRNS génből. Ezzel vizeletből spe
cifikus Legionella-kimutatást lehet végezni. Jonas és mtsai (23) 
leírtak egy PCR-t a 16S-rRNS génnel, amely a broncho- 
alveolaris mosófolyadék targetjeként szolgál.

Az „arbitrarily-primed-PCR” módszerben egy különálló rövid 
primer tetszés szerinti nukleotid-sorrendet használ fel, amely a 
különféle Legionella törzsek DNS-én sok különböző kötőhelyet 
ismer fel és így differenciálható amplikonmintát készít (39). A 
betegből és környezetéből származó L. pneumophila törzsek 
összehasonlítására használjuk. Az összehasonlításkor nagyon 
körültekintően kell eljárni, mert az „arbitrarily-primed” ampli- 
konprofil nemcsak a különböző típusoknál, de némileg még 
ugyanazon szerotípuson belül is különbözhet.

Az amplifikációs módszerek szenzitivitása egyenlő a tenyész
tési technikával, vagy felül is múlja azt, de kevés még velük a 
klinikai tapasztalat.

Szerológia. Többféle módszerrel történhet az ellenanyag
meghatározás a szérumból. Értékes és egyszerű a kezelése a 
mikroagglutinációs tesztnek (MAT), amit tárgylemezen hő- vagy 
formaldehid-inaktivált Tegione/Za-szuszpenzióval, mint antigénnel 
végezhetünk (39). Az 1:20-1:40 titer csak a gyanút kelti fel és új 
vérmintával a vizsgálatot meg kell ismételni. A titerek 1:80-tól 
pozitívnak tekintendők. Az indirekt immunfluoreszcenciás tesz
teknél (IIFT) (17) antigénként az ATCC-standard törzsekből 
választanak különböző iegione/la-szuszpenziókat, amelyek form
aldehides inaktiválás után specifikus eredményeket adnak. > 
1:256 titer emelkedettként értékelendő és friss vagy rekon- 
valeszcens fertőzés jeleként kell kezelni. Ha olyan szérumpár-
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minta áll rendelkezésünkre, amelyben 4-szeres titeremelkedést 
észleltünk, ezt szignifikánsnak kell tekintenünk és akut, illetve 
konvaleszcens fázis jeleként kell felfognunk. Az egyes antigé
neknél gyakran keresztreakciók mutathatók ki. Más Gram- 
negatív baktériumok is okozhatnak nem specifikus IIFT kereszt
reakciót. Western immunoblottal konfirmálhatjuk az ilyen esete
ket, bár ennél is írtak már le keresztreakciót (40). Az IgG, IgM 
és IgA szimultán emelkedik. Az IgM csökkenése annak a jele, 
hogy a kórokozóval a kontaktus már hosszabb ideje fennáll. 
Késleltetett ellenanyagképzés is előfordulhat, úgyhogy egy kez
deti negatív titer nem zárja ki biztosan a fertőzést. A betegek 1

1. ábra: Legionella pneumophila Philadelphia (ATCC 
33152) tenyészet vizsgálata monoklonális 
ellenanyagokkal, direkt immunfluoreszcencia 
(„Monofluo® kit Legionella pneumophila", Sanofi 
Diagnostics Pasteur, France) segítségével (a Legionella 
pneumophila 1-14 kimutatására alkalmas)
Fluoreszcens mikroszkópia, 1000x objektív (Saját vizsgálat)
2. ábra: Legionella pneumophila 1 szerocsoport 
BCYE-oc agaron
A kaccsal megpiszkált telep gyakran nyúlós konzisztenciájú (Saját 
vizsgálat)
3. ábra: L. pneumophila 1 szerocsoport 
Gram-festés, 1000x objektív (Saját vizsgálat)

mintegy 30%-ánál 4 héttel a fertőzés után sem találunk emelke
dett immunglobulin-szintet. Egyedül csak a L. pneumophila- 
1-es szerocsoportjával szembeni ellenanyagok által létrehozott 
IIFT-t tekinthetjük standardizáltnak. Az ELISA-tesztek automati
zálhatok és így nagyobb számú antigénnel hosszabb vizsgálati 
szériák végezhetők (38). Itt főleg teljes sejtextraktumok szol
gálnak antigén gyanánt. Mind ez ideig azonban nincs olyan 
meghatározott antigén- vagy antigénkeverék-készítmény, amivel 
összehozva valamennyi Legionella faj és szérumcsoport elleni 
ellenanyagok meghatározhatók lennének (39).

Tenyésztés. A tenyésztés érzékenysége egyenrangú más mód
szerekével és a specificitása 100%-os; ez jelentős előny akkor, ami
kor alacsony a betegség prevalenciája a vizsgálatra kerülő populá
cióban. A legtöbb izolátum 72 órán belül kitenyészthető, s ez 
klinikailag még alkalmas időszakasz a terápia és a klinikai válasz 
meghatározására. A tenyésztés korlátái elsődlegesen abból adód
nak, hogy a legionellák speciális táptalajt és hosszú inkubálási időt 
igényelnek. Ráadásul gyakran felülfertőződnek más mikroorganiz
musokkal, amelyek aztán gátolják a legionellák kitenyésztését. Né
mely esetben élő, de nem tenyészthető legionellákat tartalmazhat a 
mintánk.

A Legionella speciesek klinikai mintákból történő izolálására 
a szabvány a BCYE-oc agar; ezt a táptalajt Feeley úttörő jellegű 
munkássága alapján fejlesztették ki (13). Élesztőkivonatot tar
talmaz, a tápanyagok gazdag forrásaként; L-ciszteint, vasve- 
gyületeket és oc-ketoglutarátot adnak hozzá a növekedés foko
zására. Aktivált faszén szolgál a mérgező vegyületek (például 
szuperoxidok) eltávoh'tására. A gátló anyagok hatásának csökken
tésére alkalmazzák az élesztőkivonat-agar kimosását és albu
min hozzáadását is. A BCYE-a agárhoz hozzáadott ACES-puffer 
(N-[2-acetamid]-2-aminoetánszulfonsav) optimális pH-t biz
tosít a Legionella növekedéséhez, anélkül, hogy gátló hatást fej
tene ki. Noha a BCYE-a agar a szabvány, a csokoládé-agaron is 
izoláltak már L. pneumophilát. Amikor nem steril helyről szár
mazó mintát tenyésztenek, szelektív táptalajt vagy eljárásokat 
kell alkalmazni más baktériumok gátlására. A leggyakrabban 
használt szelektív táptalaj olyan BCYE-a agárból áll, amelyet 
polymyxin B-vel, anisomycinnel és/vagy cefamandollal vagy 
vancomycinnel egészítenek ki (39,49). Lényeges, hogy egy gát
ló anyagot nem tartalmazó táptalajra is történjék leoltás, mert 
egyes Legionella törzseket, főleg a L. pneumophilától eltérő 
specieseket gátolnak az antibiotikumok. H a BCYE-a alaptáp
talajhoz brómtimol kéket és brómkrezol bíbort adunk bizo
nyos Legionella speciesek elkülönítő színezése céljából, akkor 
az agar módosított Wadowsky-Yee táptalajjá (MWY) válik (8,49).

Izolálás céljára az inokulumot szélesszük a lemezekre, legalább 
5 napig inkubáljuk nedves atmoszférában és naponta vizsgál
juk meg a növekedést. 2-5% C02 stimulálhatja bizonyos tör
zsek növekedését, de magasabb C02-koncentrációk gátló hatá-

4. ábra: Legionella kimutatása PCR 5S RNS printerrel 
1. és 8. oszlop: molekulasúly-marker (100 bp DNS létra), 2. oszlop: 
desztillált víz (negatív kontroll), 3. oszlop: intracelluláris baktériumot 
hordozó Acanthamoeba törzs (AC 26), 4. oszlop: klímaberendezésből 
származó vízminta, 5. oszlop: extrahált Legionella DNS (pozitív kontroll), 
6. oszlop: Legionella ATCC törzs (951124), 7. oszlop: GeneClean-nel 
kezelt Legionella ATCC törzs (951124) (Saját vizsgálat)
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súak lehetnek. Fiatal telepeket már 12-24 órával a leoltás után 
fel lehet fedezni telepmikroszkóppal (49).

A baktérium azonosítása. 2-7 nap alatt nőnek ki az 1-2 mm 
átmérőjű, szürkésfehér, tejüvegszerű telepek. Bár a telepek ke
rekek és teljesek, a fény játéka a felszínükön szabálytalanság 
vagy komplex belső szerkezet látszatát kelti. Ha telepmikrosz
kópon át szemléljük, a telepeknek „márványos” felszíne, irizáló 
vörös-kék-zöld fénye és „metszett üveg”-szerű képe van. Ahogy 
a telep tovább növekszik, a színjátszás szabad szemmel is észre
vehetővé válik. Egy másik nyomravezető a L. pneumophila tele
pek ragadós konzisztenciája, ami gyakran észlelhető, ha oltó
kaccsal megpiszkáljuk őket (2. ábra).

BCYE-a vagy szelektív BCYE-a agaron lévő telepeket sze
meljünk ki Gram-festésre, akkor, ha ezek nem nőnek más dúsí
tott táptalajon, mint például birkavéres agaron vagy csokoládé 
agaron, vagy ha jellegzetes a makroszkópos képük (3. ábra). A 
Legionella genus vékony, halványan festődő, Gram-negatív, 
nem spóraképző bacilusokból áll (4. ábra), amelyek általában 
0,3-0,9 pm x 1,5-5,0 pm méretűek klinikai mintákban, de ame
lyek fonalasakká válhatnak tenyészetben (1. ábra). A Legionella 
specieseken kívüli más baktériumok, köztük termofil spóra
képző bacilusok, a Francisella tularensis és a Bordetella

pertussis is L-cisztein-dependens növekedésűek és faszénfüggő- 
ek. Bordetella és Francisella esetén a problémát a Gram-festés 
hasonló morfológiája és bizonyos Legionella antiszérumokkal 
való keresztreakció (49) is komplikálja. A telep morfológiájának 
gondos elemzése segítheti a korrekt azonosítást, amelyet szerológi- 
ai vagy genetikai elemzéssel meg lehet erősítem.

A Legionella speciesek aerobok (2-5% C02 némelyek növe
kedését stimulálja), nem cukorbontók és biokémiailag viszonylag 
közömbösek. A legtöbb species gyengén oxidáz- és kataláz- 
pozitív, zselatináz-pozitív, valamint egy vagy több poláris vagy 
szubpoláris flagelluma segítségével motilis. A flagellumok ex
pressziója azonban nem következetes és hőmérsékletfüggő lehet. 
A hippurát hidrolízis teszt hasznos a legközönségesebb patogén 
speciesnek, a L. pneumophilának biokémiai megerősítésére (18); de 
a teszt diagnosztikai használhatóságát csökkenti az újabban izolált 
speciesek változékonysága (49). Az említett reakciók, ha megfonto
lással és óvatossággal használjuk, megerősítő információkat szol
gáltathatnak az azonosításnál. A telepek hosszú hullámhosszú UV- 
fény (366 nm, Wood lámpa) alatt megfigyelhető autofluoreszcen- 
ciája is elkülönít bizonyos Legionella specieseket (5. ábra).

A Legionella speciesek zsírsav-összetételét, izoprenoid-ki- 
non-tartalmát, szénhidrát-karakterizálását és peptidanalízisét

BCYE-a agaron 2-7 nap alatt szabad szemmel: szürkés, tejüvegszerű telepek

Birkavéresagaron, 
csokoládéagaron 
is növő telepek

Nem L eg io n e lla

Autofluoreszcencia 
hosszú hullámhosszú 
UV-fény alatt

Nincs autofluoreszcencia

Oxidáz

Csak BCYE-a agaron növő telepek 
telepmikroszkóppal: márványozott, 
metszett üvegszerű telepek

Gram-festés: halványan festődő, vékony, 
Gram-negatív, nem spóraképző bacillusok

Direkt immunfluoreszcencia Oldható antigén kimutatása 
(ELISA, immunkormatográfia)

L. p n e u m o p h i la M  L egione lla  sp.?

Sárgászöldes autofluoreszcencia

gyengén +

L. b ir m in g h a m e n s is  L. w a d sw o r th ii

Hippurát hidrolízis 

+

▼ ^
L. p n e u m o p h ila  p-laktamáz
(ragadós konzisztenciájú)
L. sp ir ite n s is  +.

L. sa n tic ru sis

L. lo n g b e a c h a e  

L. jo r d a n is  

L. s a in th e le n s i  

L. h a c k e lia e  

L. m o ra v ic a  

L. n a u ta r u m

L. m ic d a d e i  L. w o rs le ie n s is  L. o a kr id g e n sis  L. fee le ii

L. c in c ln n a t ie n s is  L. b r u n e n s is  L. lo n d in ien s is  L. quinlivanii

L. m a c e a c h e r n i i  L. isra e len sis  L. g ee stia n a
L. ja m e s to w n ie n s is  

L. q u a te ire n s is

PCR (m ip , 5SRNS) és „typing PCR"

L. p n e u m o p h i la M  L eg io n e lla  sp.? 
L. b o z e m a n i i l

Kékesfehér autofluoreszcencia

Oxidáz

L  b o z e m a n i i  L. d u m o f f i

L. an isa L. g o r m a n i

L  p a r is ie n s is  L. tu c so n e n s is

L  c h e rii L. s te ig e rw a lti i

5. ábra: Eljárásunka legionellák azonosítására
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is fel lehet használni az egyes izolátumok azonosítására és a ro
kon speciesek csoportosítására, ha ezek a módszerek a labora
tórium rendelkezésére állnak (49).

A species és szerocsoport immunológiailag meghatározható 
DFA-val, vagy tárgylemez-agglutinációval. A gyakori kereszt
reakciók következtében azonban még a különböző monova- 
lens ellenanyagok alkalmazásával sem lehet mindig egyértelmű 
választ kapni.

Saját módszereink, eredményeink és 
tapasztalataink a legionellák 
kimutatásában
Laboratóriumunkban többféle kimutatási módszer együttes 
alkalmazásával állítjuk fel a laboratórium i diagnózist (5. 
ábra). Nem ismerünk ugyanis egyetlen olyan módszert 
sem, amelynek specificitása is, szenzitivitása is olyan 
magas fokú lenne, hogy egymagában megbízhatóan indi
kálná a Legionella-fertőzést, különös tekintettel a fertő
zés dinamikájára.

A legionellák tenyésztése és azonosítása 
A minták előkészítése során a betegből származó anyagokat 
szükség szerint (például biopsziás minta esetén) homogenizál
juk. A köpetet 2 percre 60 °C-ra melegítjük. A vizes mintákat 
membránszűréssel (Millipore S. A., France, GSWPO 4700) 500- 
szorosra bekoncentráljuk. A membránt 5 ml eredeti vizet tar
talmazó steril csőben vortexeljük. Ezeknek, valamint az eredeti 
vízmintáknak 500-500 pl-nyi mennyiségével Legionella-sze
lektív agart (Legionella BCYE Growth Supplement, Oxoid, 
Legionella MWY Selective Supplement, Oxoid) és birkavéres 
agart fedünk. Tíz pl-es kalibrált kaccsal szélesztést is végzünk. 
A minták Legionella-tartalmának (cfu/1) mennyiségi becslésé
hez vagy a BCYE-a-ra történt fedést, vagy a kalibrált oltó
kaccsal végzett szélesztést, vagy mindkét leoltási módszert együtte
sen használjuk. A Petri-csészéket nylon zacskóba rakva 35-37 
°C-on 2 hétig inkubáljuk. A telepek növekedését naponta ellen
őrizzük. A kioltás után a csőben maradt maradék vízmintát 2-3 
percig 60 °C-on tartjuk a kísérőflóra visszaszorítására. A hő
kezelt mintával is Legionella-szelektív agart és birkavéres agart 
fedünk és kaccsal szélesztést is végzünk.

A BCYE-a vagy szelektív BCYE-a agaron (MWY) lévő, 2-7 
nap alatt kinövő, 1-2 mm átmérőjű telepeket szemelünk ki 
Gram-festésre akkor, ha ezek nem nőnek más dúsított táptala
jon, mint például birkavéres agaron vagy csokoládé agaron, 
vagy ha jellegzetes a makroszkópos képük (2. ábra). Mikro
szkópos vizsgálattal eléggé jellegzetes a Legionella genus tagjai
nak képe: vékony, halványan festődő, Gram-negatív, nem spó
raképző bacilusok, amelyek általában 0,3-0,9 pm x 1,5-5,0 pm 
méretűek a klinikai mintákban, de amelyek fonalasakká válhat
nak tenyészetben (1. és 3. ábra). Az autofluoreszcenciát hosszú 
hullámhosszú (366 nm) UV-fény alatt ellenőrizzük. A Legionella- 
gyanús telepekből biokémiai próbákat végzünk (5. ábra). A L. 
pneumophila kimutatásához a telepeket (de adott esetben az 
eredeti vizsgálati mintákat is) monoklonális ellenanyaggal, direkt 
immunfluoreszcencia segítségével („Monofluo® kit Legionella pne
umophila”, Sanofi Diagnostics Pasteur, France, a Legionella pne
umophila 1-14 kimutatására alkalmas) is megvizsgáljuk (1. ábra).

Antigénkimutatás
A L. pneumophila-fertőzés kimutatására használjuk a vizeletanti
gén (antigénuria)-meghatározást ELISA-módszerrel, de immun
kromatográfiás membránvizsgálattal (ICT) is végzünk antigén
kimutatást. Mindkét módszer csak a L. pneumophila-l 
kimutatására alkalmas (31). A „Binax Now Legionella Urinary 
Antigen Test”-et a vizeletminta vizsgálatán kívül a L. pneumo
phila 1 szerocsoporthoz tartozó telepek elkülönítésére is hasz
náljuk. Ehhez a következő eljárást vezettük be: a telepeket foszfát- 
pufferben, vagy fiziológiás sóoldatban elszuszpendáljuk. 
Megfagyasztjuk (-70 °C/5 perc), majd szobahőn felolvasztjuk s 
ezt háromszor megismételjük. Ezután melegítjük (97 “C/10-15 
perc), centrifugáljuk, majd autoklávozzuk (100 °C/121 atm/1

óra). Ezt követően 4 °C-on tartjuk 10 napig, végül lecentrifugál
juk (1200 g/10 perc). A felülúszót használjuk antigénként a 
„Binax Legionella Urinary Antigen Test” valamelyikével, vagy 
mindkettővel (ELISA, ICT) vizsgálva. Eljárásunk hátránya a 
hosszú inkubációs idő. (Tapasztalatunk szerint olykor már 2-3 
nap után is kimutatható az oldott antigén.) (47)

Szerológia
Laboratóriumunkban a szerológia esszenciális alkatrésze 
a legionellosis diagnosztikájának. Főképpen differenciál
diagnosztikai szempontból -  elkülönítés az atípusos 
pneum oniák m ás kórokozói (mycoplasmák, chlamydiák 
és különböző vírusok) által okozott fertőzésektől -  tartjuk 
fontosnak. Egyetlen emelkedett vagy (páros savó vizsgálata 
esetén) a szokottnál magasabb, de emelkedő tendenciát 
nem mutató ellenanyagszintnek nincsen diagnosztikus 
értéke, mivel az ellenanyag éveken át perzisztálhat (a la
kosság 20%-ánál emelkedett ellenanyagszint várható). 
Az ellenanyag-meghatározást ELISA-módszerrel végezzük 
(Legionellapneumophila Serogroups 1-6 IgG+IgM, Vircell,
S. L , Spain) (47).

Molekuláris biológiai módszereink és eredményeink 
1998 óta két PCR-módszert vezettünk be a Legionella 
speciesek kim utatására.

Az egyiknél az általunk választott primer-pár (LpnA 
szensz primer: 5’-GGCGACTATAGCGATTTGGAA-3’; LpnS> 
antiszensz primer: 5’GCGATGACCTACTTTCGCATGA-3’) 
azonos az EnviroAmp Legionella kitben használt egyik 
prim er párral (Perkin-Elm er, Norwalk, CT, USA). Cél
szekvenciája az 1-es szerocsoportú L. pneumophila  törzs 
5S rRNS-ét kódoló génnek egy 108 bp hosszú szekvenciája 
(4. ábra). Ez m inden Legionella törzsben megvan. Vele 
tehát minden Legionella speciest ki lehet mutatni és amellett 
nincs keresztreaktivitása más baktériumokkal. így alkal
masnak tűnik a legionellák k im utatására vizes m intákból 
éppúgy, mint a kitenyésztett baktériumból (29,39,47,48).

Másik PCR-unkat (ún. nested-rendszerben) a L. pneumo
phila specifikus kim utatására terveztük meg. Célszek
venciájaként a mip (macrophage infectivity potentiator) 
gént választottuk. A mip gén a L. pneum ophilán kívül 
más Legionella speciesnél is megtalálható ugyan, de szek
venciáinak egy része a L. pneumophilara  specifikus (4,22, 
48). A külső primer párunk a L. pneumophila mindegyik 
szerocsoportjára specifikus, ezenkívül azonban csak a L. 
bozemaniival ad nagyon gyenge keresztreakciót (4, 29, 
47). A külső primerekkel kapott 649 bp nagyságú és a 
belső prim erekkel kapott 403 bp nagyságú am plikont 
agarózgél-elektroforézissel m utatjuk  ki.

Az 5S rRNS PCR szenzitivitásának m egállapítására a 
L. pneumophila  (ATCC 33152) kontrolitörzsünk friss te
nyészetéből 107-0,5 x loVml koncentrációjú sorozatot 
készítettünk. Amplifikálás u tán  elektroforetizáltuk, 
m ajd UV-transzillum inátorral láthatóvá tettük a DNS- 
fragmenteket. A molekulasúly-m arker legalsó, 100 bp- 
nak megfelelő csíkjánál valamivel feljebb láthatók voltak 
a 108 bp nagyságú specifikus fragmentek. Még a két leg- 
hígabb szuszpenzióval is jól látható csíkot kaptunk, vagyis 
a Legionella genus-specifikus PCR-ünk érzékenységét 
< 5-10 Legionella spp. baktérium /m l-nek találtuk (47,48).

Ezekkel a PCR-módszerekkel egy klímaberendezésből (To
kió, Japán) származó vízmintát, egy minőségi körvizsgálat al
kalmából érkezett 6 vízmintát (PFILS External Quality 
Assessment for Legionella Isolation from Water, Water and
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Environmental Microbiology Research Unit, University Hospital, 
Queens Medical Centre, Nottingham), a szegedi klinikákról 
nyert 39 vezetékes csapvizet, 2 párásító és 1 lélegeztető beren
dezésből származó vízmintát, további gépi lélegeztetett és atí- 
pusos pneumoniában szenvedő betegek bronchoalveolaris mosás
sal (BAL) kapott mintáit (40 beteg 80 vizsgálati anyagát) vizsgáltuk 
meg. A környezeti minták közül a klímaberendezésből szárma
zó vízmintában (4. ábra) és a 6 körvizsgálatra érkezett minta 
közül 5-ben sikerült különböző Legionella speciesek jelenlétét 
kimutatni az 5S rRNS génre specifikus PCR-rel. Az 5 minta kö
zül kettőből a mip génre specifikus PCR-rel nem nyertünk 
amplikont. E két minta tehát feltehetően nem L. pneumophilat 
tartalmazott. Ezt megerősítette az is, hogy autonuoreszkáltak. 
(A L. pneumophila nem autofluoreszkál.) A szegedi klinikákról 
származó hidegvíz-mintákból nem sikerült Legionellát kimu
tatni sem tenyésztéssel, sem PCR-módszerrel. BAL mintából 
egy esetben sikerült Legionella speciest kimutatni az 5S rRNS génre 
specifikus PCR-rel, a mip génre specifikus PCR-rel viszont nem. 
Feltehető tehát, hogy a BAL mintából izolált Legionella species nem 
L. pneumophila volt. Ismételt és más módszerekkel végzett vizsgá
latokat (például antigénuria, ellenanyag-kimutatás) azonban nem 
tudtunk végezni, mivel a beteg időközben meghalt (47).

A L. pneumophila tipizáláshoz egy extraháló/amplifikáló/ti- 
pizáló, ún. „arbitrarily-primed-PCR”-t használunk (Legionella 
pneumophila Set, REAL, C. E. Durviz, S. L., Valencia, Spain).

A PCR és a tenyésztés eredményeinek összevetése 
A  PCR-módszereket mint gyors és érzékeny alternatív 
eszközt vezettük be a legionellák kim utatására klinikai 
m intákból, valam int a környezetből származó vízm in
tákból (48). Saját tapasztalataink alapján az a vélem é
nyünk alakult ki, hogy a PCR-módszerek közös, nagy 
előnye az, hogy velük egyetlen nap alatt eredményt kapha
tunk, szemben a konvencionális tenyésztési eljárásokkal. 
Ez lehetővé teszi a célzott antim ikrobiális terápia gyors 
m egindítását. Klinikai m inták esetén legionellákat tu d 
tu n k  kim utatn i PCR-rel olyan m intákban is, amelyekben 
tenyésztéskor a társuló (kontam ináló) baktérium ok tú l
nő tték  a legionellákat (35,47). Mégis, a PCR-módszer be
vezetése nem  jelentheti a konvencionális tenyésztési 
m ódszerek mellőzését. Először is a konvencionális te 
nyésztési módszerekkel szemben, a PCR érzékenységét 
nehéz fokozni a minta mennyiségének megnövelése révén. 
(Ennek oka a PCR inhibitorok és a külső, idegen DNS 
jelenléte.) Másodszor, a m ódszer csak „jelenlét” vagy 
„hiány”, illetve „pozitivitás” vagy „negativitás” k im u ta
tására  alkalmas és a legjobb esetben is legfeljebb 
szem ikvantitatív eredményt ad. Ugyanazt a m intát tehát 
tenyésztési módszerrel is meg kell vizsgálnunk, hogy kvan
titatív adatokat, továbbá járványtani tipizálásra alkalmas 
törzseket nyerhessünk.

A tenyésztési módszereknek is megvannak azonban a 
maguk korlátái: a legionellák növekedésükhöz különleges 
feltételeket és hosszú inkubációs periódust igényelnek; más 
mikroorganizmusok gyakran túlnövik őket és jelentősen gá
tolják a legionellák növekedését (48); bizonyos környezeti 
m intákban pedig élő, de nem  tenyészthető legionellák 
vannak (35). A Legionella-tenyésztést és a PCR-t tehát feltét
lenül egymást kiegészítő, de semmiképpen sem egymást he
lyettesítő kimutatási módszereknek tekintjük.

Köszönetnyilvánítás: Ez a közlemény a Népjóléti Minisztérium 
ETT 130/1997//T-10. sz. támogatásával, a Magyar-Japán Kormány
közi Tudományos és Technológiai Együttműködés keretében 
az OMFB és külföldi szerződéses partnere, a Science and 
Technology Agency JAP-16/98. sz. támogatásával, valamint a 
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FEROL Bt. támogatásával született meg.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Haemorheologiai faktorok vizsgálata hypertoniás és 
diabeteses retinopathiában

Vékási Judit dr., M árton Zsolt dr.1, Késmárky Gábor dr.1, Cser A nita1, Russai R ita1 
és Kovács Bálint dr.

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinika (igazgató: Kovács Bálint dr.)
I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Mózsik Gyula dr.)1

A haemorheologiai faktorok fontos szerepet játszanak a 
cardiovascularis betegségek patogenezisében. Jelen ta
nulmány 33 hypertoniás (23 nő és 10 férfi, átlagéletkor: 
55 év) és 30 diabeteses beteg (14 nő és 16 férfi, átlag
életkor: 57 év) szemfenéki képét és haemorheologiai pa
ramétereit (plazma- és teljesvér-viszkozitás TW kapilláris 
viszkoziméterrel; fibrinogénszint; vörösvértest-aggregá- 
ció, Myrenne, illetve LORCA aggregométerrel) vizsgálta 
egészséges kontrollokhoz viszonyítva. Mindkét beteg
csoportban a szemfenéki kép a betegségnek, valamint 
súlyosságának megfelelő elváltozásokat mutatta. Az összes 
haemorheologiai paraméter a kóros tartományban volt 
és szignifikánsan magasabb értékek jellemezték az egész
séges kontrollokhoz viszonyítva. A hypertoniás betegeknél 
a hematokrit (p < 0,05), a plazmafibrinogén (p < 0,01), 
a plazmaviszkozitás (p < 0,01), a teljesvér-viszkozitás 
(p < 0,01) szignifikáns emelkedése volt észlelhető. A 
haemorheologiai faktorokat a hypertonia súlyosságával és a 
szemfenéki képpel párhuzamosan romló tendencia jelle
mezte, így értékük szignifikánsan (p < 0,01) magasabb 
volt a III. stádiumú (TVV 90 1/s-nál: 6,02 mPas), mint az I. 
stádiumú (TVV 90 1/s-nál: 4,51 mPas) hypertoniás szem
fenéki képpel rendelkező betegek esetében. A diabete
ses betegeknél a hematokrit (p < 0,01), a plazmafibri
nogén (p < 0,001), a plazmaviszkozitás (p < 0,01), a 
teljesvér-viszkozitás (p < 0,001), a vörösvértest-aggre- 
gáció (p < 0,05) értékek voltak szignifikánsan emelkedet
tek. Eredményeik, azt igazolják, hogy hypertoniás és 
diabeteses betegekben a haemorheologiai paraméterek 
kóros eltérést mutatnak az egészséges kontrollokhoz ha
sonlítva és összefüggés igazolható értékük és a szemfe
néki kép között. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a kóros 
haemorheologiai faktorok szerepet játszhatnak a hyper
toniás, illetve a diabeteses retinopathia kialakulásában.

Kulcsszavak: hypertoniás és diabeteses retinopathia, haemo
rheologiai faktorok, cardiovascularis betegségek

The role of hemorheological factors in hypertensive 
and diabetic retinopathy. Hemorheological factors 
play an important role in the pathogenesis of different 
cardiovascular diseases. In the present study the fundus 
picture and hemorheologicaj param eters (plasma and 
whole blood viscosity *WBV* by capillary viscosimetry; 
fibrinogen level; red blood cell aggregation by Myrenne 
and LORCA aggregometers) of 33 hypertensive patients 
(23 females, 10 males; mean age: 55 years) and 30 dia
betic patients (14 females, 16 males; mean age: 57 
years) and healthy controls were examined. The fundus 
pictures showed different forms of retinopathy in both 
groups. All the measured hemorheological param eters 
of the examined patients were in the pathological range 
and were significantly higher than in healthy controls. In 
the group of hypertensive patients hematocrit (p <
0.05), plasma fibrinogen (p < 0.01), plasma viscosity (p
< 0.01) and whole blood viscosity (p < 0.01) showed a 
significant increase. The hemorheological factors 
showed a parallel deterioration with the severity of hy
pertension (measured BP values) and of fundus picture, 
namely their values were significantly (p < 0.01) higher 
in patients with stage III fundus picture (WBV at 90 1/s: 
6.02 mPas), than stage I hypertension (WBV at 90 1/s: 
4.51 mPas). In the diabetic group hematocrit (p < 0.01), 
plasma fibrinogen (p < 0.001), plasma viscosity (p <
0.01), „WBV" (p < 0.001), red blood cell aggregation (p
< 0.05) showed a significant increase comparing to 
healthy controls. These results show tha t there is a corre
lation between hemorheological parameters and fundus 
picture in hypertensive and diabetic patients, and this 
suggests tha t hemorheological factors may play a role in 
the development of hypertensive and diabetic 
retinopathy.

Key words: hypertensive and diabetic retinopathy, hemorhe
ological factors, cardiovascular diseases

A vér áramlási tulajdonságait meghatározó haemorheologiai 
faktorok bizonyított szerepet játszanak a vascularis be
tegségek patogenezisében. Újabb tanulmányok ezen pa
raméterek elsődleges rizikófaktor szerepét is igazolták a 
fenti betegségcsoporthoz tartozó több kórképben (1-3, 
7-9, 13, 18, 20-23, 25, 26, 30).

A felnőttek körében a hypertonia a leggyakrabban 
előforduló cardiovascularis betegség, mely tartós fennállás 
esetén több szervet is maradandóan károsíthat. Ezek egyike 
a hypertoniás retinopathia, mely a betegség súlyosságá
tól függően viszonylag gyorsan kialakulhat és a látás

Orvosi Hetilap 2001,142 (20), 1045-1048.

csökkenéséhez, súlyos esetekben már annak teljes elveszté
séhez is vezethet (5,10-12, 16, 17, 27, 28, 30).

A diabetes mellitus szintén népbetegség, a kórképben 
szenvedők száma rohamosan nő, s a hypertoniához hason
lóan a cardiovascularis betegségek major rizikófaktora. 
A diabeteses retinopathia talaján kialakult látásvesztés -  
mely a felnőttkori vakság egyik leggyakoribb oka -  létre
jöttében szintén jelentős lehet a rheologiai tényezők kór
oki szerepe. Ismert, hogy mind az inzulindependens, 
mind a non-inzulindependens típusban kialakulnak a 
micro- és macroangiopathiák még a jól beállított vércukor-
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szint mellett is. A m icroangiopathiák egyike a diabeteses 
retinopathia, mely általában a betegség felfedezése után 
3-5  évvel kezd megjelenni, 7 év u tán  a betegek 50%-ánál 
jelentkezik, s 20 éve fennálló betegség esetén előfordulá
sa m ár 90%-ra tehető (12,14,15, 32).

Jelen tanulmányunkban hypertoniás és diabeteses bete
gek szemfenéki képét és haem orheologiai param étereit 
elem eztük és hasonlítottuk össze egészséges kontroliokéval.

Betegek és módszerek
Tanulmányunkban 33 essentialis hypertoniás beteg (23 nő, 10 
férfi, átlagéletkor (áé): 55 ± 11 év) és 32 egészséges kontroll (20 
nő, 12 férfi; áé: 32 ± 6 év), valamint 30 diabeteses retinopathiás, 
lézerkezelésben részesülő beteg (14 nő, 16 férfi; áé: 57 ± 12 év) 
és 41 egészséges kontroll (26 nő, 15 férfi; áé: 30 ± 10 év) adatait 
elemeztük. A kontrollcsoportokba csak minden szempontból 
egészséges, normál laborparaméterekkel rendelkező egyének 
kerülhettek. Az irodalmi adatok többsége alapján az életkor 
önmagában a haemorheologiai faktorok alakulását döntően 
nem befolyásolja, így ebben az esetben az életkor szerint nem 
azonos kontrollcsoport az elemzést nem akadályozza (3,18). A 
hypertoniás betegcsoportban diabeteses nem volt, a szemfenéki 
elváltozások súlyossága (Keith, Wagener, Barkan, 1939) alap
ján 8 beteg tartozott az 1-es, 18 a 2-es és 7 a 3-as csoportba. Ne- 

yedik stádiumba tartozó beteget nem észleltünk. A diabeteses 
etegcsoportban társuló betegségként kb. 60-60%-ban észlel

tünk enyhe vagy mérsékelt hypertoniát, illetve hyperlipid- 
aemiát, 18-an részesültek inzulinkezelésben és 12-en kaptak 
orális antidiabetikumot. A betegség fennállásának időtartama 
14,5 ± 10 év volt. A szemfenéki kép alapján 22 beteg tartozott a 
nonproliferatív és 8 beteg a preproliferatív vagy a proliferativ 
csoportba. A hypertoniás, illetve diabeteses betegek által sze
dett gyógyszerek főbb csoportjait az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. Ezek a szerek többségükben kedvező haemorheologiai 
hatásaikról ismertek, így a vizsgált kóros eltérésekért nem te
hetők felelőssé (19, 24,25, 27-29).

Minden betegnél elvégeztük a rutin fizikális és szemészeti 
vizsgálatokat, külön hangsúlyt fektetve a szemfenéki képre.

Vénás vérből, a rutin laboratóriumi értékeken kívül, a vér
vételtől számított három órán belül meghatároztuk a haemo-

1. táblázat: A hypertoniás és diabeteses betegek által szedett 
gyógyszerek főbb csoportjai

Gyógyszer Hypertoniás
(%)

Diabeteses
(%)

Ca-dobesilat _ 78
Más rheologicum 12 65
ACE-gátlók 85 57
Ca-antagonisták 67 39
Béta-blokkolók 21 35
Nitrátok 52 30
Diuretikumok 24 22

rheologiai paramétereket. A teljesvér- és plazmaviszkozitást He- 
vimet 40 kapilláris viszkoziméteren (Hemorex, Budapest) mértük. 
A fibrinogén-szintet Clauss módszerével határoztuk meg. A 
vörösvértest (wt)-aggregáció mérésére két módszert alkalmaz
tunk: 1. Myrenne aggregométer (Model MA-1 Aggregometer, 
Myrenne GmbH., Roetgen, Germany) és 2. LORCA aggrego
méter (Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser, R & R 
Mechatronics, Hoorn, Netherlands). Az aggregációs indexeket 
(Myrenne aggregométerrel M és Ml módban: AIM, AIM1; LORCA 
aggregométerrel: AIL), ezenkívül a LORCA aggregométerrel 
diszaggregációs sebességgradienst (ydis min) és a teljes aggre- 
gáció reléig terjedő időt (Tl/2) határoztuk meg. A vörösvér- 
test-aggregáció mérését valamennyi diabeteses betegen és 9 
egészséges önkéntesen végeztük el (4,14, 25, 29, 32).

Az adatokat konvencionális (átlag, S. D., S. E. M., Student- 
tesztek) statisztikai módszerekkel elemeztük.

Eredmények

A 2. táblázat a hematokrit, a fibrinogén, valamint a plazma- 
és a teljesvér-viszkozitás értékeit m utatja a hypertoniás 
betegcsoportban. A hypertoniás betegeknél az összes mért 
haem orheologiai param éter a kóros tartom ányban volt 
és szignifikánsan magasabb értéket m utato tt a kontroll
csoporténál. Az 1. csoport betegeinél (I. stádium ú retino
pathia) a hem atokrit és fibrinogén a norm ál tartom ány
ban vannak, míg a plazma- és a teljesvér-viszkozitás enyhén 
emelkedő tendenciát mutattak, de nem különböznek szig
nifikánsan az egészséges kontrollokétól. A második cso
portba (II. stádiumú retinopathia) tartozó betegeknél 
a fenti haemorheologiai param éterek szignifikánsan 
(p < 0,05 és 0,01) magasabbak, m int a norm ál kontrol- 
loknál. A harmadik betegcsoportban (III. stádiumú reti
nopathia) az összes m ért rheologiai param éter a kóros 
tartom ányban van és szignifikánsan (p < 0,01 és 0,001) 
m agasabb, m int az egészséges kontroliokban és az első 
betegcsoportban.

A 3. táblázat a plazmaglükóz-szintet, a hematokritot, 
a fibrinogént, a plazma- és a teljesvér-viszkozitást és a 
vörösvértest-aggregációt mutatja a diabeteses és a kontroll
csoportokban. Szembetűnő a magas vércukorszint, mely 
a vizsgálatban részt vevő betegek nem megfelelően beállí
tott szénhidrát-anyagcseréjére utal. A diabeteses bete
geknél a hematokrit, a plazma-fibrinogénszint, a plazma- 
és a teljesvér-viszkozitás szignifikánsan magasabb, m int 
az egészséges kontrollcsoportban (p < 0,01). A Myrenne 
aggregométerrel mért aggregációs indexben növekvő ten
dencia figyelhető meg, bár ez nem  bizonyult statisztikai
lag szignifikánsnak. A LORCA aggregométerrel mért va
lam ennyi aggregációs param éter a diabeteses betegeknél 
szignifikánsan rosszabb, m int a kontrollcsoportban 
(p < 0,01). Az adatok további elemzése során a diabete-

2. táblázat: A hematokrit, a fibrinogén, a plazma- és a teljesvér-viszkozitás valamint a vérnyomás értékei a kontroll és a vizsgált 
hypertoniás betegcsoportokban

Vizsgált csoportok

kontroll
(n=32)

összes beteg 1. csoport 
(n=33) (n=8)

2. csoport 
(n=18)

3. csoport 
(n=7)

Hematokrit (%) 41,3 ± 3,3 44,3 ± 4,7 41,2 ± 4,3 45,1 ± 5,2 46,2 ± 2,9
Fibrinogén (g/1) 2,76 ± 0,32 3,82 ± 0,95 3,25 ± 0,35 3,93 ± 0,75 4,30 ± 1,15
Plazmaviszkozitás (mPas) 1,31 ± 0,005 1,52 ± 0,18 1,41 ± 0,10 1,55 ± 0,15 1,56 ± 0,16
Teljesvér-viszkozitás (90/1/s) (mPas) 4,18 ± 0,25 5,16 ± 0,60 4,51 ± 0,54 5,14 ± 0,58 6,02 ± 0,88
Vérnyomás (Hgmm) 117/78 ± 7/3 148/91 ± 12/10 129/84 ± 9/6 151/91 ± 12/11 161/98 ± 16/10
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3. táblázat: A plazmaglükózszint és haemorheologiai paraméterek értékei a kontroll- és a vizsgált diabeteses betegcsoportokban

________________________ Vizsgált csoportok_________________________

kontroll összes beteg nonproliferativ proliferativ
(n=41) (n=30) (n=22) (n=8)

A betegség tartalma (év) 
Plazmaglükóz (mmol/1)
Hematokrit (%)
Plazmafibrinogén (g/1) 
Plazmaviszkozitás (mPas)
Teljesvér-viszkozitás (901/s) (mPas)
AIm
aim,
a il

Y dis-min

4,4 ± 0,3
13.2 ± 2,1
12.3 ± 1,0

41,9 ± 0,5 45,4 ± 0,9
2,73 ± 0,06 3,34 ±0,18
1,30 ± 0,01 1,38 ± 0,02
4,27 ± 0,04 5,01 ± 0,14
13,9 ± 0,8 15,8 ± 0,9
25,2 ± 1,7 29,1 ± 1,1
65,6 ± 1,5 73,0 ± 1,0

95 ± 9 145 ± 9
2,01 ± 0,16 1,35 ± 0,08

10 ± 2 22 ± 2
12,3 ± 5,5 12,2 ± 1,0
45,7 ± 1,3 44,6 ± 1,6
3,32 + 0,30 3,36 ± 0,27
1,38 ± 0,03 1,38 ± 0,04
5,10 ± 0,23 4,86 ± 0,22
17,1 ± 1,3 14,1 ± 1,3
30,6 ± 1,6 26,6 ± 1,5
73,1 ± 1,6 72,9 ± 1,4
148 ± 14 142 ± 19
1,36 ± 0,13 1,31 ± 0,12T„2 (S)

Aggregációs index Myrenne aggregométerrel M és Ml módban: AIM, AIM1; LORCA aggregométerrel: AIL; LORCA aggregométerrel diszaggregációs 
sebességgradiens: y dis min; teljes aggregáció feléig terjedő idő: Tl/2

ses betegeket a szemfenéki kép alapján két csoportba osz
tottuk. A két csoportot (nonproliferatív, illetve prepro- 
liferatív és proliferativ) külön-külön is vizsgáltuk, de 
szignifikáns különbséget a haemorheologiai param éte
rekben nem találtunk közöttük.

Megbeszélés
Hypertoniában macro- és m icroangiopathiák alakulhat
nak ki és komoly szervi szövődményeket (például agy, 
szem, szív, vese) okozhatnak. Ezen betegek szemfenéki 
képe jól m utatja az angiopathia súlyosságát. Korábbi ta
nulm ányok m ár felvetették a haemorheologiai faktorok 
lehetséges szerepét a retina egyes elváltozásaiban, azok 
közül is elsősorban a vénás occlusióban (5, 6 ,10 ,12 ,16 , 
17). A haemorheologiai param éterek a diabeteses mac
ro- és m icroangiopathiák kialakulásában is jelentős té
nyezőnek tekinthetők. Az angiopathia súlyossága itt is 
jól jellemezhető a szemfenéki elváltozásokkal (12, 15, 
32). A hypertoniában és diabetesben észlelhető haem o
rheologiai eltéréseknek számos oka lehet, melyek egy része 
az erythrocyták, míg mások a plazma változásaival függnek 
össze. Hypertoniában fontos a hem atokrit-érték növeke
dése, mely a teljesvér-viszkozitás emelkedését vonja 
maga után. Diabetesben előtérben áll a w t.-deform abi- 
litás csökkenése, mely szintén a teljesvér-viszkozitás emel
kedését okozza. Mindkét kórképre jellemző a fibrinogén- 
szint emelkedése, a wt.-aggregáció és a plazmaviszkozitás 
következményes növekedésével (1 ,3 ,9 ,11 ,12 ,16 ,18 ,27 , 
28, 30-32).

Jelen tanulm ányunk azt igazolta, hogy a m oderált és 
súlyos hypertoniában szenvedő, angio- és retinopathiás 
betegek összes mért haemorheologiai paramétere (hema
tokrit, fibrinogénszint, plazma- és teljesvér-viszkozitás) 
szignifikánsan magasabb értékeket m utat az egészséges 
kontroliokénál. Ezen túlm enően, a szemfenéki elváltozás 
súlyosbodásával a haemorheologiai faktorok értékeinek 
romló tendenciája is megfigyelhető, s így nemcsak a nor
mál kontrollokétól különböznek, de a különböző stádiu- 
m ú retinopathiás betegek között is szignifikáns eltérést 
m utatnak. így ezen betegeknél a kedvezőtlen hemodina-

mikai viszonyok mellett ezen faktorok negatív hatásával 
is számolni kell a perfúzió megítélésénél. Tanulm ányunk 
ismételten aláhúzza azt a tényt is, hogy a kezelt hyper- 
toniás betegeknek is csak viszonylag kis hányadánál érünk  
el megfelelő vérnyom áskontrollt és ez döntő szerepet já t
szik a szervi szövődmények kialakulásában.

Vizsgálatunkban azt is igazoltuk, hogy diabeteses b e 
tegeknél is valamennyi mért haemorheologiai param éter 
(hematokrit, fibrinogén, plazma- és teljesvér-viszkozitás, 
w t.-aggregáció) eltérést mutat az egészséges k o n tro ll
csoport eredményeihez viszonyítva. A m acrorheologiai 
param éterek (hem atokrit, plazma- és teljesvér-viszkozi
tás) mellett a diabeteses betegek körében LORCA aggre
gométerrel m ért wt.-aggregáció szignifikánsan m agasabb 
volt az egészségesekéhez viszonyítva, feltehetően elsősorban 
a magasabb fibrinogénszint miatt. Eredményeink nemcsak 
a nagyobb aggregátumok kialakulását, az aggregáció folya
matának gyorsaságát szemléltetik (T l/2 ), hanem igazolják 
azt is, hogy az aggregátumok felbomlasztásához magasabb 
sebességgradiens szükséges (Ydísmín)- A wt.-aggregáció 
növekszik alacsony nyírási feszültség esetén, főleg a kapillá
risokban és a posztkapilláris venulákban, melyek követ
kezménye lehet az erek eltömeszelődése és stasis k iala
kulása ezen érszakaszokon. A M yrenne aggregométer 
AIm és AIM1 értékei is növekvő tendenciát m utattak, bár 
ezek az eredm ények nem bizonyultak szignifikánsnak. 
Az utóbbi m agyarázható a kontrollcsoport viszonylag 
kis számával, s a részben ebből eredő relatíve magas szó
rással, valam int a Myrenne aggregom éter nagyobb érzé
kenységével a m érési körülményekre. A Myrenne aggre
gométer -  szem ben a LORCA-val -  alaphelyzetben nem  
kom puterizált, ezért a dinamikus param étereket (T l/2 , 
Yimin) nem tud tu k  mérni és összehasonlítani a LORCA 
eredményeivel. Az észlelt haemorheologiai eltérések vezet
nek a m icrocirculatio zavarához, m ely a szövetekben 
ischaemiát okozhat és ennek következtében a retina neo- 
vascularisatiója, proliferativ diabeteses retinopathia ala
kul ki.

Vizsgálatunk során nem találtunk szignifikáns különbsé
get a diabeteses csoporton belül a nonproliferatív és p ro 
liferativ retinopathiások között -  kivéve a betegség fenn
állásának idejét mely talán a k é t csoportban közel
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azonosan magas vércukorszinttel magyarázható. A kórosan 
em elkedett vércukorszint-értékek jelzik, hogy b á r ezek a 
betegek évek óta gyógyszeres kezelésben részesültek, a 
vércukorkontroll -  hasonlóan a hypertoniához -  itt sem 
megfelelő.

Eredm ényeink rám utatnak arra, hogy a hypertoniás 
és diabeteses angiopathia és retinopathia kialakulása komp
lex folyam at eredménye, m elyben a haemorheologiai 
faktorok szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ismé
telten felhívják a figyelmet a rra  is, hogy hazánkban a két 
nagy cardiovascularis rizikófaktor (hypertonia és diabetes) 
az átlagbetegeknél nem megfelelően kezelt, m ely a súlyos 
szövődm ények kialakulását, s a halálozás m agas szinten 
m aradását eredményezi.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

A hímvessző és a herezacskó súlyos szövetelhalásos 
folyamatai

Kelem en Zsolt dr., Joós Lajos dr., Kárpáti Sarolta dr.1, Kálmán Jenő dr. , Fazakas Zsolt dr., 
Székely Eszter dr.2, Pajor László dr. és R om ics Imre dr.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika (igazgató: Romics Imre dr.) 
Bőrgyógyászati Klinika (igazgató: Horváth Attila d r.)1
II. Patológiai Intézet (igazgató: Schaff Zsuzsa dr.)2

A szerzők a klinika két évtizedes anyagában a hímvessző 
és a herezacskó súlyos szövetelhalással járó elváltozásait 
foglalják össze. Eseteik az urológiának a bőrgyógyászattal, 
infektológiával, nefrológiával, andrológiával kapcsolatos 
határterületeit érintik. A szövetpusztulás a penis különböző 
szöveteit érintette, esetenként csupán a bőrt és a bőr 
alatti kötőszövetet, fascialemezeket, máskor a penis teljes 
keresztmetszetére is kiterjedt. Az okok között heveny és 
idült gyulladásos folyamat, anyagcsere-betegség, vascularis 
károsodások szerepelnek. A diagnosztikus nehézségeket, 
a konzervatív és műtéti kezelés lehetőségeit egyaránt be
mutatják.

Kulcsszavak: penis nekrózis, szövetelhalás, bőrpótlás

Severe tissue damages of male genitalia. Authors 
summarise the tw o-decade experience of their depart
ment in severe tissue necrosis of penis and scrotum. 
Presented cases represent a shared field of urology with 
dermatology, infectology, nephrology and andrology. 
Tissue necrosis extended to  different depth of the penis, 
from superficial skin and subcutaneous tissues, fascias 
to the entire organ. Underlying diseases are acute and 
chronic inflammations, metabolic diseases, vascular laesi- 
ons. Diagnostic difficulties and therapeutic choices, both 
conservative and operative, are discussed.

Key words: penis, tissue necrosis

Kiterjedt szövetelhalással járó, nem daganatos és nem 
traum ás kórfolyamat a gazdag vérellátású hímvesszőn 
szerencsére ritka. Korábban elsősorban különböző kóroko
zók okozta üszkösödés formájában (12) és a Fournier- 
gangréna képében írták le (6). Újabban iatrogén beavat
kozások: húgycsőkatéterezés, a merevedési zavarok in
vazív kezelése, különböző eredetű kisér-betegségek fo
lyományaképpen is találkozunk vele. Az irodalomban 
található közlemények többnyire egyféle szövetelhalási 
form át ismertetnek. Tanulm ányunkban a penisnekrózi- 
sokat patomechanizm us szerint csoportosítjuk és saját 
eseteink alapján értékeljük.

Az elmúlt 20 év alatt a Semmelweis Egyetem Urológiai 
Klinikáján 14 beteget kezeltünk szövetpusztulással járó 
penisfolyamat miatt. A kóroki, patomechanikai történéseket 
3 csoportba különítettük el (1. táblázat).

Ischaemiás nekrózis

Három  betegben a hímvessző artériás keringési zavarára 
tudtuk visszavezetni a szövet elhalást, jóllehet merőben kü
lönböző patomechanizmus alapján.

S. K. 41 éves férfi, a makkon észlelt váladékozó, majd kifeké- 
lyesedő elváltozást, mely fokozatosan a glans teljes pusztulásá
hoz vezetett. Más intézetben végzett venerológiai kivizsgálás *

* Jelenlegi munkahelye: Semmelweis Egyetem, Budapest, Egészségtudo
mányi Kar, Urológiai és Andrológiai Klinika
” Jelenlegi munkahelye: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvos- 
tudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudomá
nyi Centrum, Urológiai Klinika

Orvosi Hetilap 2001,142 (20), 1049-1054.

negatív eredményt adott, a szövettani metszeteken aspecifikus 
gyulladás és nekrózis képe volt látható. Helyi és általános gyul- 
ladásellenes kezelés után került klinikánkra. Hasi ultrahang- 
vizsgálattal meglepetésünkre bal oldali vesedaganatot fedeztünk 
fel, emiatt a bal vesét eltávolítottuk, a szövettani lelet vesesejtes 
carcinomát mutatott. A most már „paraneoplasiás” jellegűnek 
is vélhető penisfolyamatot helyi gyulladásellenes és sarjasztó 
szerekkel kezeltük. A nekrózis azonban a hímvessző teljes ke
resztmetszetére kiterjedve, tovább haladt proximál felé. A folya
mat természetének tisztázása céljából medencei röntgenfelvé
tel, majd kismedencei angiográfia történt. A bal oldali ülőcsont 
és szeméremcsont alsó szárának súlyos destrukciója ábrázoló
don. A folyamatot radiológus veserák áttétének véleményezte 
és -  tekintettel a daganat hypervascularisált jellegére -  a bal 
artéria hypogastricát 10 mg Ádriamycinnel átitatott Gelaspon 
darabkákkal kemoembolizálta. A gyors tumoros progresszió 
azonban nem állt meg, CT-vizsgálat a gát és a kismedence tu
moros beszűrtségét mutatta és a beteg általános leromlás tüne
tei között meghalt.

P. J. 53 éves beteg, idült glomerulonephritis végstádiumában 
9 éven át művesekezelésben részesült. A krónikus uraemia tala
ján extraossealis lágyrész-kalcifikáció alakult ki, melynek hát
terében tercier hyperparathyreosis állt. Emiatt ismételten 
parathyreoidectomiát végeztek. 1994 decemberében megtör
tént a veseátültetés. A vesetranszplantációt követően a beteg 
folyamatos Azathioprin- és Prednisolon-kezelésben részesült. 
Bár a szöveti mészlerakódás valamelyest csökkent, a betegen 
1995 tavaszán, majd nyarán a combon, ugyanekkor a glans 
penisen előbb livid-vörös, majd szürke nekrotikus plakkok ala
kultak ki. A combon mély nekrotikus fekély képződött, a glans 
penis feketedése jelezte a szövetelhalást (1. ábra). A hímvessző 
megduzzadt, érzékennyé vált, átmenetüeg láz lépett fel. Három 
hónap elteltével a gangrénás folyamat előrehaladt, a penis 
distalis 2/3-ának teljes pusztulását hozta létre. Tömött, érzé
keny barlangostest-állomány csak a penis proximális harmadában 
volt tapintható. A beteg a makk alatti húgycsősipolyon át vizelt. 
Necrectomia során a húgycsövet, a spongiosus testet a penis 
középső harmadában már épnek találtuk, a barlangostestek 
nekrózisa azonban csaknem a penis gyökéig terjedt, ezért a
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csonkolást itt végeztük. A szövettani vizsgálat a kiterjedt nek- 
rózisok és bevérzések mellett a kis- és nagyerek falában mészle- 
rakódást, az interstitiumban jelentős fibrosist mutatott. A hím
vessző csonkolása óta eltelt 5 év alatt további szövetelhalás a 
külső nemiszerveken vagy máshol nem alakult ki.

T. Gy. V. 46 éves férfit merevedési zavar miatt más intézet
ben végzett penis-revascularisatio műtété után vettük át klini
kánkra. Műtét után a hímvessző fokozatosan megduzzadt, bőre 
ödémássá vált. A makk disztális fele kékesszürkén, majd feke

tén elszíneződött, vizeléskor csípés, fájdalom, majd nehézvizelés 
alakult ki. Epicystostomiás vizeletelterelés, antibiotikumok adása, a 
kapilláris keringést javító rheologiai gyógyszerek (Haes 6%, 
Ringer inf.) és helyi dehidráló (Crupodex sebhintőpor) kezelés 
mellett a penis duzzanata megszűnt, a makkon a felszínes nek- 
rotikus szövet demarkálódott, majd levált. A nekrózis, fibro- 
tikus gyulladás miatt azonban másfél cm-es glandularis húgy
csőszűkület maradt vissza, melyet behasítottunk és a húgycsö- 
vet a makk hámjához kiszegtük.

1. táblázat: A szövetpusztulás oka, természete Idült gyulladás
Ischaemiás nekrózis
S. K. 41 év Vesetumor penisgyöki áttéte
P. J. 53 év Veseelégtelenség-kisér-kalcifikáció
T. Gy. 46 év Penis-revascularisatio
Idült gyulladás 
D. A. 30 év 
K. Gy. 41 év 
S. Gy. 47 év 
B. A. 32 év

Infekció
Infekció
Paraffin-granuloma 
V azelin-granuloma

Heveny nekrotizáló gyulladás (Fournier-gangréna)
Sz. L. 49 év 
S. M. 62 év 
K. F. 51 év 
H. I. 66 év 
F. B. 60 év

K. J. 55 év 
R. J. 35 év

Infekció 
Infekció 
Infekció
Húgycsőruptura-infekció 
Priapismus-punkció —»fertőzés 
paraphimosis-incisio—> fertőzés 
SCAT-priapismus-infekció 
SCAT-priapismus-infekció

Idült gyulladásos folyamat hozott létre lassan, fokozato
san előrehaladó szövetpusztulást 4 betegünkben. Kette
jükben felületes bőrfertőzés képében indult a fekélyessé 
váló, a bőrt és subcutist magában foglaló, progresszív 
nekrotikus folyamat.

D. A. 30 éves állatgondozó kórelőzményében 1983-ban phimo
sis miatti circumcisio szerepelt. 1990-től kezdődően a makk 
mellett dorsalisan a penisbőrben csomót észlelt, mely kifeké- 
lyesedett, váladékozni kezdett. A folyamat évek alatt kétoldalra 
és proximál felé haladva a penisbőr és a subcutis nekrózisához 
vezetett és húgycsősipoly is kialakult. A sebváladékból ismétel
ten végzett mikrobiológiai vizsgálatok során mindössze előbb 
Trichomonast, majd Ureaplasmát találtak, ezeket eredménye
sen szanálták. Egyéb veneorológiai folyamatot (syphilis, HIV) 
kizártak. Az ismételt szövettani, hisztokémiai vizsgálatok mind
össze aspecifikus idült lobosodást, túlnyomóan T-sejtes lympho- 
cytás beszűrődést állapítottak meg. Klinikánkra kerülésekor a 
bőrhiány a penis dorsalis felszínére és két oldalára terjedt ki. A 
megvastagodott, tömött bőrszélek alatt fél cm-es tasakokban

1. ábra: Veseelégtelenség -  tercier hyperparathyreosis -  kisérkalcifikáció 
következtében fellépő szövetpusztulás, (a) Részleges glansnekrózis.
(b) A subcutan erek media-kalcifikációja (Kossa-festés). Szövettani 
metszet a comb nekrotizáló fekélyének széléről, (c) Kiterjedt, nekrotikus, 
részben már feltisztult fekély a combon
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zajlott a jelentős váladék- és detritusképződéssel járó nekro- 
tizáló gyulladás. A sulcus coronariusban mintegy 2 mm-es húgy- 
csősipoíy nyílott. Epicystostomiás vizeletelterelést alkalmaz
tunk, a sipolytól distalis glandularis húgycsőszakaszt felhasítottuk, 
marsupialisáltuk, a nekrotikus, megvastagodott bőrszéleket ismé
telten kimetszve a recessusokat feltártuk, nyitottá tettük (2. 
ábra). Erőteljes helyi dehidráló és dezinficiáló kezelés mellett is 
azonban csak fél év alatt tudtuk a nekrotizáló gyulladást meg
szüntetni és a penist bőrpótlásra alkalmas állapota hozni. Ezt 
két lépésben, a herezacskóba való bebújtatással, majd kieme
léssel és scrotumbőrrel való fedéssel valósítottuk meg.

K. Gy. 41 éves zöldségkereskedő a penis bőrének 2 év alatt 
fokozatosan súlyosbodó folyamatával jelentkezett klinikánkon. 
Előbb a fityma bellemezén keletkeztek apró piros foltok, majd 
fekélyek. A sebváladék vizsgálata során egy-egy alkalommal 
Staphylococcus aureus tenyészett ki. Széles körű antimikrobás, 
majd társított szteroidkezelés ellenére a folyamat a penisen 
proximál felé progrediált és végül a fityma és a teljes penisbőr elha
lásához vezetve, a penisgyöknél állapodott meg. Egyértelműen 
patogénnek tartható kórokozót nem tudtunk kimutatni. Nyitott 
sebkezelés után a sárgásán elszíneződött, heges fascialemezt a 
barlangostestek tunica albugineájáig élesen felszabadítottuk és 
kimetszettük. A lecsupaszított penist a herezacskóba bújtattuk, 
majd fél év múlva kiemeltük és scrotumbőrrel fedtük. A bőrpótlás 
technikájáról korábbi közleményünkben számoltunk be (10).

S. Gy. 47 éves férfi hímvesszőjének megnagyobbítása céljából 
paraffint fecskendezett annak bőre alá. A penis és a herezacskó 
subcutisában súlyos, progresszív szövetpusztulás, jellegzetes 
paraffin-granuloma alakult ki. Más intézetben többszörös ki
metszést végeztek (18). A folyamat tovább haladt előre, klini
kánkra kerülésekor a penis gyermekkar vastagságú volt, bőre 
fénylő, merev, indurált, hasonlóképpen duzzadt a scrotum is. A 
paraffin-granuloma a bőrt is infiltrálta, eltávolításához a penist 
teljesen le kellett csupaszítanunk. A hímvesszőt a hasfalról vett

2. ábra: A penisbőrt és a subcutist körkörösen, a 
barlangos testekig elpusztító ismeretlen eredetű 
gyulladásos folyamat
3. ábra: Duzzadt, livid-foltosan szürkés, nekrotikus 
(cyanoticus) penisbőr, a tömött, megvastagodott 
subcutisban fehéres-sárgás folyékony vazelin

félvastag bőr 2 darabjával borítottuk. A szövettani vizsgálat va
lamennyi kimetszésben a plasztikai sebészetben (mellnagyobbítás) 
szokásos paraffin-granuloma szöveti képét mutatta: idült gyul
ladás, lymphocytákkal, plazmasejtekkel, a kioldott paraffinnak 
megfelelő vakuolákkal, ezek környezetében idegentest típusú 
óriássejtekkel.

B. A. 32 éves férfi, a hímvessző fájdalmas duzzanata miatt 
került felvételre klinikánkra. Öt évvel korábban a hímvessző 
bőre alá több porcelán és műanyag golyót (6 db) helyezett, 
ezektől panasza, elmondása szerint nem volt. A penis bőrét te- 
továltatta. Felvétel előtt négy nappal a penis bőre alá 80 ml fel
melegített, orvosi fehér vazelint fecskendezett. Két nap eltelté
vel a hímvessző fájdalmas duzzanata alakult ki, ezért a penis 
bőrét több helyen bemetszette. Észlelésünkkor a hímvessző 
bőre duzzadt, livid-színű volt, kékes tetoválással tarkított, a 
fityma hátra nem volt vonható, ugyanakkor a makk épnek tűnt. 
Az elváltozás a penisgyökre is ráterjedt, közelében a herezacskó 
bőre, a subcutan szövetek is duzzadtnak, tömöttnek bizonyultak. 
Natív röntgenfelvételen fél cm átmérőjű halvány pozitív kerek 
árnyékok (3 db) voltak láthatók a penisben. Felvétele napján műté
tet végeztünk. A hímvessző bal oldalán hosszanti metszést ej
tettünk. A subcutisban tömött, megvastagodott kötőszövetbe 
ágyazva fehéres, elfolyósodó, zsíros küllemű anyag (vazelin) 
buggyant elő, mely az irhát is infiltrálta (3. ábra). A tunica 
albuginea épnek bizonyult. A penisbőr teljes felszabadítása 
után kiderült, hogy a folyamat a scrotumra is ráterjedt, radiká
lis kimetszése csak a penis lecsupaszítása és herezacskóba búj
tatása által lett volna lehetséges, amit a beteg nem kívánt. Ezt 
figyelembevéve, az épnek tűnő belső fitymalemezt és a 
penisbőr kisebb dorsalis részét meghagytuk, nagyobb részét a 
kötőszövettel együtt kimetszettük. A hímvessző borításához 
ventrálisan és oldalt a belső fitymalemezt használtuk fel. A mű
tét utáni szakban másodlagos sebgyógyulás közben saját fele
lősségére otthonába távozott. A kórszövettani vizsgálat során a 
bőr hámja hyperplasiát, kifejezett acanthosist mutatott, heveny 
és granulomatosus gyulladásos jelekkel. A hám alatti kötőszö
vet ödémásán fellazult, a mély dermisben kioldott zsírnemű 
anyagnak megfelelő szabálytalan üregek voltak megfigyelhe
tők.

Heveny nekrotizáló gyulladás 
(Fournier-gangréna)
Lázzal, szepszissel járó heveny abscedáló gyulladás hozott 
létre súlyos szövetpusztulást 7 betegünkben.

Sz. L. 49 éves férfiben bármiféle előzmény nélkül a hím
vessző napok alatt megduzzadt, vörössé, fájdalmassá vált, bőre 
kifekélyesedett. Klinikánkra már lázas, szeptikus állapotban 
került a beteg, az abscedáló folyamat a herezacskóra és a gátra 
is ráterjedt és a penis bőrén már nekrózishoz vezetett (4. ábra). 
Azonnali onkotómiát végeztünk, az elhalt penisbőrt és sub
cutan szöveteket kimetszettük. Kiadós drenálás, antibiotiku
mok és a keringést javító gyógyszerek adása mellett a gyulladás 
megszűnt, a penis dorsalis felszínén visszamaradt bőrhiányt 
2 hónap múlva a combról vett félvastag bőrrel fedtük (10).

S. M. 62 éves betegünk, bizonytalan gáti traumát követően a 
herezacskó és a gát fájdalmas duzzanatával, elszíneződésével, 
vizelési nehézséggel, lázzal jelentkezett. Az elesett állapotú, szep
tikus férfibetegen a lividen elszíneződött, duzzadt herezacskó 
alsó felszínén és a gáton már feketés színű szövetelhalás volt 
látható. Átmeneti vizeletelterelés, necrectomia, a sebfelület nyitott 
kezelése mellett a helyi és általános gyulladásos tünetek meg
szűntek és a mintegy tenyérnyi hámhiányt a bal comb elülső 
felszínéből vett félvastag bőrrel fedtük.

K. F. 51 éves betegen periproctalis abscessus miatt sebészeti 
osztályon gáti onkotómia történt, majd a folyamat scrotalis 
progressziója miatt került klinikánkra. A lázas, szeptikus álla
potban lévő betegen a gátra, herezacskóra és a penisgyökre ter
jedő, súlyos nekrotizáló gyulladásos folyamatot találtunk. A 
herezacskó és a gát széles feltárása során a herék és az ondózsi
nór épnek bizonyultak. Necrectomia, drenálás, helyi és sziszté
más antibiotikumos, rheologiai és az acidosist is mérséklő 
Na-bikarbonátos kezelés mellett a gyulladás megszűnt. A scro-
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tumbőr nagyrészt elpusztult és a fossa ischiorectalében is jelen
tős szövethiány maradt vissza. Ezek pótlását, a szabadon maradt 
herék beborítását a scrotumbőrből és a comb vastag zsírszövet
tel bíró bőréből képzett helyi lebenyekkel végeztük el.

H. I. 66 éves, elhanyagolt higiénés állapotban lévő férfi ál
landó katéterét kihúzta. A húgycső sérüléséből kialakuló nek- 
rotizáló gyulladás a penisről a herezacskóra is ráterjedve, sú
lyos szeptikus állapothoz vezetett. Klinikánkra kerülésekor a 
duzzadt, livid penis alsó felszínén a bőr már barnásfeketésen 
elszíneződött, foltokban levált, innen és a húgycsőből bűzös, 
eves váladék ürült. Az elülső húgycsövet a gátig felhasítottuk, 
az abscedáló szöveteket szélesen feltártuk, drenáltuk, a bőrszé
leket a barlangos testekhez levarrva kétnyílásos urethrotomiát 
készítettünk és epicystostomiás vizeletelterelést alkalmaztunk. 
Szokásos antibiotikumos és keringésjavító kezelés mellett a fo
lyamat gyógyult, az epicystostomia megszüntetése után a beteg 
a gáton történő zavartalan vizeletürítéssel távozott, később 
húgycső-rekonstrukciót nem kívánt.

4. ábra: Abscedáló, nekrotizáló 
gyulladás a penisen és a scrotumon

Három betegünkben priapismushoz társult a súlyos szövet
pusztulás, közülük kettőben öninjekciózás (SCAT = sinus ca
vernosus autoinjection therapy) alkalmazását követően.

F. B. 60 éves férfibetegen előzmények nélkül fájdalmas és 
tartós merevedés jelentkezett, majd másnapra a fityma a makk 
mögé szorult, azzal együtt kékesszürkévé vált. Más intézetben 
priapismust és parapnimosist állapítottak meg. A fitymát dor- 
salisan bemetszették és a barlangos-testeket ismételten meg
csapolták, átmosták, véralvadásgáuókat alkalmaztak. Az elvégzett 
hematológiai vizsgálatok negatív eredményt adtak. A tünetek 
fellépte után 3 nappal lázas, szeptikus állapotban került klini
kánkra. Ekkor a makk már elfeketedett, hámja érintésre lemál- 
lott, a hímvessző semiflaccid állapotban, a penis- és scrotumbőr 
duzzadt, vörös és fájdalmas volt (5/a. ábra). Doppler-vizsgálat
tal a penisben számottevő véráramlást nem tudtunk kimutatni, 
ultrahanggal a kismedencében kóros térimét nem találtunk. 
Még felvétele napján sürgősséggel műtétet végeztünk: a penis 
csonkolását a makk alatt kezdve, szalámi-metszésekkel, lép
csőnként hajtottuk végre, nem ismertük ugyanis a nekrózis pon
tos kiterjedését, határát (5/b. ábra). Szemmel épnek tűnő bar
langostestet a penisgyöknél sikerült elérnünk, a penist itt cson
koltuk. A szivacsos állomány nekrózisa azonban a bulbusig 
terjedt, ezért egy gáti metszés segítségével a húgycsövet a bul
busig kimetszettük. A bulbosus ép húgycsővéghez scrotope- 
rinealis bőrlebenyt lehajtva gáti urethrostomát készítettünk. A 
herezacskó és a gát kiadós arenálása, Braunolos öblítés, anti
biotikumos, intenzív terápiás kezelés mellett szepszise meg
szűnt, a seb elhúzódva gyógyult.

5. ábra: Ismeretlen eredetű priapismushoz társuló 
paraphimosis, sec. infekció, (a) Elhalt makk és fityma, 
valamint a hímvesszőről a herezacskóra is ráterjedő 
phlegmonosus -  abscedáló gyulladás, (b) Metszési 
felszín a penis középső harmadában: a gyulladásos 
penisbőr, subcutis és megtartott tunica albuginea alatt 
a szövetelhalás a barlangos testekben és a húgycsőben 
folytatódik

K. ). 55 éves cukorbeteg férfi, rendszeres intracavernosus 
papaverin-injekciózásban részesült, önkezű szúrással. Egy ön
injekció után 24 órás priapismus, a szúrás helyén pedig bőrpír, 
majd lázas állapot jelentkezett. Három nap múlva a beteg felvé
telre került klinikánkra szeptikus állapotban. Felvételkor a 
duzzadt, semiflaccid hímvesszőben a jobb oldali corpus caver- 
nosumot kitöltő tályogot találtunk, mely a barlangostest scrotalis 
és gáti szakaszára is ráterjedt. Antibiotikus (Kiion + amino- 
glikozid) és keringésjavító (RL, Haes) gyógyszerelés, epicys
tostomiás vizeletelvezetés mellett többszörös onkotómiát végez
tünk. Műtét közben világossá vált, hogy a jobb oldali barlangostest 
teljesen elpusztult. A cukoranyagcsere természetesen felborult, 
ennek rendezésére belgyógyászati intenzív osztályon került sor. 
A többhetes általános és helyi antibiotikus kezelés után csak 
lassan gyógyult. A torzult, zsugorodott hímvesszővel a beteg 
szexuális életre alkalmatlanná vált.

R. J. 35 éves beteg, szexuális teljesítményével elégedetlen 
volt, ezért papaverin-öninjekciózásra tanították meg. Priapismus 
után néhány nappal került klinikánkra, súlyos szeptikus álla
potban, a penisre, scrotumra, gátra terjedő, a jobb oldalon be
olvadó cavernitisszel. A vizelési képtelenség miatt epicysto- 
stomát készítettünk, a tályogot feltártuk és kiürítettük, valamint 
jól öblíthető dréneket helyeztünk el. Antibiotikus, rheologiai 
kezelés mellett a beteg néhány nap alatt láztalanná vált, de a 
penis jobb oldalán a bőrhiány torzító heggel gyógyult. Ezt a he
get kimetszettük és a herezacskóról elforgatott bőrlebennyel 
fedtük. A bőrheg megoldása után a penis egyenes lett, a corpus 
cavernosum szivacsos állománya azonban úgy elpusztult, hogy 
tapintással, UH-vizsgálattal is „üresnek” éreztük. A penis nemi 
életre alkalmatlanná vált, ezért protézis beültetését javasoltuk, 
ezt azonban a beteg nem kívánta.
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Megbeszélés

A penis artériás keringésének csökkenése erekciós zavart 
okozhat, szövetelhalásos következmény észlelése azonban 
irodalmi ritkaság. A symphysist roncsoló és a penisereket el
záró vesedaganat-áttét esete arra hívja fel a figyelmet, hogy 
minden, nem egyértelműen tisztázott szövetpusztító penis- 
folyamat mögött igyekezzünk kismedencei penisgyöki elvál
tozásokat is keresni, erre nem csupán a szűrővizsgálat jellegű 
ultrahangot, hanem esetleg akár az invazív angiográfiát is 
igénybe venni.

A művesekezelés alatt álló, majd veseátültetésen átesett 
betegben észlelt penisnekrózis egyértelműen magyarázható 
a tercier hyperparathyreoidismus talaján kifejlődött kisér- 
kalcifikációval, ischaemiás nekrózissal. Betegünk világosan 
észlelte a makkon megjelenő előbb livid, majd szürkés folto
kat -  melyek később megfeketedtek. Veseelégtelenségben 
kifejlődött másodlagos hyperparathyreoidismus okozta ér
gyulladás és meszesedés vezetett multiplex penisnekrózis- 
hoz Jhaveri 5 esetében is (8). Bour (3) két betegében cukor- 
betegség és veseelégtelenség együttes fennállásakor jött létre 
penisnekrózis, de a fenti két betegség talaján kialakuló katé- 
ter-urethritis okozta fertőzés is vezethet szövetpusztuláshoz. 
Frydenberg (7) esetében a diabeteses kisérbetegség egyedül 
okozott peniscsonkolást igénylő nekrózist.

A merevedési zavarok érrekonstrukciós műtéti kezelését 
jelentő penis-revascularisatio után létrejövő keringési zavar 
rendszerint csupán átmeneti duzzanatot okoz a penisben. A 
kialakult szövetelhalás esetünkben a makk nagy részén csak 
felületes nekrózist okozott, mely a hám leválása után regene
rációval gyógyult. Csak a makk csúcsán mélyreterjedő nek- 
rózis és hegesedés rövid húgycsőszűkületet eredményezett, 
melyet végül is egy kiadósabb meatotomiával sikerült meg
oldanunk.

A súlyos szövetpusztuláshoz vezető idült gyulladás rend
szerint valamilyen hajlamosító betegség alapján fejlődik ki a 
penisen. Betegeink között 2 esetben (D. A., K. Gy.) az idült 
nekrotikus gyulladás kiváltó okára, hosszú időn át terápia- 
rezisztens voltára magyarázatot adni nem tudtunk. Egyikük
ben ugyan Trichomonas és Ureaplasma tenyészett ki a seb
váladékból, ezt a húgycsősipoly fennállása magyarázhatja, a 
súlyos szövetkárosodásért azonban felelőssé nem tehetők. 
Közös volt a két betegben a mezőgazdasági tevékenység, de 
következetesen kimutatható és a súlyos szövetpusztulásért 
egyértelműen felelőssé tehető kórokozót egyikben sem talál
tunk. Csak a sebészi kimetszésekkel kiegészített helyi keze
lésre szorítkozhattunk -  végül is eredményesen.

A női mell megnagyobbítására használt paraffin szövet
idegen volta ismert. A paraffin-granuloma progresszív szö
vetpusztító jellegét saját betegünkben a hímvesszőben és a 
herezacskóban figyelhettük meg. A subcutisban szétterjedt 
folyamat csak palliativ megoldást tett lehetővé. Vazelin be
fecskendezése hasonlóan idült granulomatosus gyulladás for
májában hoz létre subcután szövetpusztulást, esetünkben 
azonban a beteg által otthonában végzett bemetszések kö
vetkeztében létrejövő fertőzéses folyamat is súlyosbította a 
képet. Nyilvánvaló, hogy a radikális megoldás a penis és a 
közeli herezacskó bőrének a zsírszövettel, fascialemezekkel 
történő teljes kimetszése révén lett volna lehetséges, ettől 
azonban a beteg elzárkózott. A folyamat további progresszió
ját már nem állt módunkban megfigyelni, illetve kezelni.

A hímvesszőben hevenyen kialakuló, lázzal, szepszissel 
járó súlyos nekrotikus gyulladás a klinikai kép és a sub

cutisban tovaterjedő beolvadás alapján eseteinkben a 
Fournier-gangréna különböző súlyosságú fokozatainak 
felelt meg, melyet névadója épp a penisre lokalizálva írt 
le (6). Hazánkban elsőként Nyárádi (13), majd Siller (15), 
Török (19) és Fábos (5) számolt be róla. A betegség so h a
sem idiopathiás, fertőzési kaput jelenthet a bőr, a húgy
cső, a prostata, a perianalis tájék vagy akár szisztémás in 
fekció (1,4). A betegség megjelenési formája, kiterjedése, 
a lefolyás súlyossága, függ bizonyos hajlamosító ténye
zőktől, ilyenek: az alkoholizmus, cukorbetegség, alultáplált
ság, szisztémás érbetegség, az im m unrendszer károsodá
sa (AIDS), daganatos leromlás (5, 16).

Betegeink között 2 esetben ismételt öninjekciózás során 
jutottak kórokozók a hímvesszőbe. Sz. L. betegünkben -  
egyéb adat híján -  a fityma, ill. penisbőr felől, K. F. betegünk
ben pedig a perianalis tájékról bejutó fertőzést kell feltételez
nünk. H. I. betegünkben az állandó katéter-urethritis mellett 
bekövetkezett húgycsőruptura jelentette a tovaterjedő fertő
zés behatolási kapuját.

A hímvessző súlyos heveny keringési zavarával já ró  
priapismus önm agában rendszerint nem  vezet szövetel
haláshoz. Khoriaty (11) saját esetével együtt a világiroda
lomból mindössze 14 olyan esetet tudo tt összegyűjteni, 
ahol priapism ushoz penisnekrózis társult. A szövetpusz
tulás elősegítő tényezőjeként a priapismus kezelésekor b e 
jutó helyi fertőzést, nyomókötést, húgycsőkatétert, a 
barlangostest kötés és katéter közö tti ischaemiáját, ö d é 
m áját sorolja fel. F. B. betegünkben a priapismus okozta 
penisduzzanat talaján jött létre paraphimosis, m ely a 
m akk vérellátását tovább rontotta, s ez alapvetően ischae
miás nekrózist hozott létre. A dorsal incisio, a penispunc- 
tiók és a húgycsőkatéter azonban egyaránt fertőzési kapukat 
jelentett. A barlangostestekben tovaterjedő fertőzés a pria
pismus okozta pangásos, csökkent védekező készségű szö
vetekben hozott létre súlyos, nekrotizáló gyulladásos folya
matot. Figyelemreméltó, hogy a barlangos testek nekrózisa a 
penisgyöknél véget ért, a húgycsőé azonban továbbterjedt. 
Ennek magyarázatául a húgycsőbe helyezett katéter szolgált, 
mely a fertőzést közvetlenül vitte tovább proximál irányba. 
Priapismusban helytelen a húgycsőkatéter használata, a vi
zeletelvezetést epicystostomiával ajánlatos megoldani.

Priapismussal együtt járó penisnekrózis Syncumar adását 
követően is előfordul, létrejöttében heveny keringési zavar, a 
kapillárisok thrombosisa játszhat szerepet. Nyárádi (14) szá
molt be egy esetről, Barkley (2) az irodalomban sajátjával 
együtt mindösszesen 7 esetet tudott összegyűjteni. A tünetek
1-5 napos kumarinszedés után jelentek meg, a gyógyszer el
hagyása a nekrotikus folyamat megállását eredményezte.

A merevedési zavar kezelésében alkalmazott öninjekció
zás (SCAT) után kialakuló priapismus rendszerint könnyen 
megszüntethető és nem  jár nekrotizáló gyulladással. A 
két betegünkben kialakuló súlyos szövetpusztulásban nyil
vánvaló a szúrással bejutó fertőzés szerepe, egyikükben a 
cukorbetegség csökkent védekező készséget is jelentett. 
Elgondolkodtató, hogy 35 éves fiatal férfibetegünk el
m ondása szerint, hetente egyszer otthon zavartalanul 
közösült, s csak egy másik partner napi többszöri igényei
nek engedve vállalkozott az injekciós kezelésre, m elynek 
következtében, életveszélyes szepszisből gyógyulva, penisé- 
vel m ár semmiféle szexuális tevékenységre nem képes.

A penis-injekciózás nem elhanyagolható veszélyessége, a 
szövetpusztulással járó folyamatok kocázata az andrológu- 
sok, urológusok fokozott felelősségére, az egyéni kérések el
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bírálásának mérlegelésére hívja fel a figyelmet. A két ese
tünkben észlelt súlyos penisnekrózis és életveszélyes 
szeptikus állapot, felhívja a figyelmet arra, hogy a SCAT- 
kezelés előtt a fertőzéses szövődményre is kiterjedő részletes 
felvilágosítás szükséges, és az öninjekciózás során a sterilitás 
szabályainak szigorú betartása rendkívül fontos.

A magas mortalitású (5,17), életveszélyes szepszissel járó 
heveny nekrotizáló gyulladás (Fournier-gangréna) vala
mennyi esetében sikerült a folyamatot megfékeznünk, bete
get nem veszítettünk el. Az azonnali onkotómia, necrec- 
tomia, széles feltárás, drenálás és esetleges epicystostomiás 
vizeletelterelés mellett intenzív kiegészítő kezelést alkalmaz
tunk: széles spektrumú, az anaerob baktériumokat is gátló 
antibiotikumokat, a mikrocirkulációt javító hemodilúciót, 
rheologiailag aktív infúziókat.

A penis különböző szövetféleségeinek pótlása a nekroti- 
kus folyamat megállása, a másodlagos gyulladás megszűnte 
után jöhetett szóba. A szövetpusztulás kiterjedése megszabta 
a rekonstrukció lehetőségeit. A penisbőrt a herezacskóról 
vett helyi lebenyekkel vagy szabad félvastag bőr átültetésével 
pótoltuk. Húgycsőpótlásra helyi bőrlebenyeket alkalmaz
tunk (9,10).

A különböző okból létrejövő, ugyanakkor ritkán előfor
duló szövetpusztulások megelőzésére egységes szemponto
kat nehéz megadni. A húgycső vagy a barlangostestek felől 
bejutó fertőzés megelőzésére az invazív beavatkozások (ka
téterezés, injekciózás) számának csökkentése, elkerülése, 
csak megfelelő aszepszis mellett történő alkalmazása kívána
tos. Különösen veszélyeztetettek az alkoholista, dohányzó, 
diabeteses, veseelégtelenség vagy más ok miatt szisztémás 
érbetegségben szenvedő betegek.
Köszönetnyilvánítás: Az angiográfiás vizsgálat elvégzéséért és a 
kemoembolizálásért Engloner László professzornak (Semmelweis 
Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika) tartozunk köszönettel.
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RITKA KÓRKÉPEK

Multiplex lymphomatosus polyposis -  
gastrointestinal is vérzés ritka esete

Vizer Gábor dr., Bárány László dr., Baranyay Ferenc d r.1 és Iványi János László dr.2

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza, Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: M atoltsy András dr.) 
Patológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Baranyay Ferenc d r.)1
Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely, Hematológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Iványi János László d r.)2

A bem utatott 57 éves férfibeteg szurokfekete székürítés 
miatt került felvételre a belgyógyászati osztály gastro- 
enterologiai részlegére. Az elvégzett felső pánendoszkópos 
vizsgálat a gyomor angulustájékának mintegy 4-5 cm 
nagyságú, polipoid, exulcerált tumorát, ill. a duodenum 
bulbusának multiplex polypusait találta, A vizsgálatkor 
vérzéses jelek már nem voltak észlelhetők. Ezt követően 
kolonoszkópos vizsgálatra került sor, mely a colon poly- 
posisának megfelelő képet jelzett. Mind a colon és a 
duodenum polypusai, mind a gyomortumor szövettani
lag köpenysejtes non-Hodgkin-malignus lymphomának 
bizonyult. A kiegészítő CT-vizsgálatok mediastinalis, retro- 
peritonealis és mesenterialis érintettséget is igazoltak. A 
klinikum alapján a gastrointestinalis lymphoma primer 
vagy szekunder eredete nem volt eldönthető. Az irodalmi 
adatok alapján a gastrointestinalis lymphomák ezen szövet
tani típusa kemoterápiára többnyire rosszul reagál, a 
kórkép kedvezőtlen lefolyású. Esetükben az előrehala
dott, klinikailag IIIAe stádiumú lymphomás betegnél az 
alkalmazott citosztatikus kezelés teljes remissziót ered
ményezett. A beteg fél éve panasz- és tumormentes, 
utánkövetése 3 havonta végzett fizikális vizsgálattal, labo
ratóriumi paraméterekkel, alsó-felső pánendoszkópiával 
és hasi-mellkasi CT-vizsgálattal történik.

Kulcsszavak: gastrointestinalis lymphoma, multiplex lymphoma
tosus polyposis, gastrointestinalis vérzés, köpenysejtes lymphoma

Multiple lymphomatous polyposis -  rare case of gast
rointestinal haemorrhage. The authors report a case of 
a 57 years old male patient, who was admitted to  
gastroenterology departm ent with upper gastrointesti
nal haemorrhage. The urgent upper gastrointestinal en 
doscopy revealed an ulcerated polypoid tumor in th e  re
gion of angulus of the stomach, and multiple polypoid 
lesions in the bulbar part of the duodenum . Upon this 
endoscopic appearance colonoscopy was performed, which 
revealed a polyposis syndrome in the  colorectum. Com
puter tomography detected mesenterial, retroperitoneal 
and mediastinal lymph node involvement as well. In this 
case the primary or secondary origin of the gastrointesti
nal lymphoma was not verifiable. According to literature 
data this histological type of the gastrointestinal lym
phoma has poor response to chemotherapy, the p rog
nosis is unfavourable. In this particular case the adm inis
tered chemotherapy resulted in total remission at th e  
lymphoma patient clinically staging III Ae. In the proper 
follow-up examinations of the patient upper and lower 
endoscopy, histology samples, laboratory parameters, 
com puter tomography, and physical examination in ev
ery 3 months are the methods.

Key words: gastrointestinal lymphoma, multiple lymphomatous 
polyposis, gastrointestinal haemorrhage, mantle-cell lymphoma

A gastrointestinalis tractus lym phomáinak 95%-a non- 
Hodgkin-lymphoma, ezeket prim er és szekunder for
m ákra osztják (10). A non-Hodgkin-lymphomák 25-50%-a 
extranodalis eredetű, a leggyakoribb a GI manifesztáció, 
ezen belül az érintettség gyakorisági sorrendje gyomor- 
vékonybél-colon, appendix-pancreas (9). A prim er in
testinalis non-Hodgkin-lym phom ának klasszikusan két 
formáját különítjük el: „western” típusú PI-NHL és az 
ún. IPSID (immunoproliferativ small intestinal disease) 
formát (11). A patológiai felosztás tekintetében utalunk 
Isaacson 1988-ban közzétett, m a is általánosan használt 
osztályozására. A GI lym phomák szövettani jellemzői a 
MALT-típustól eltekintve, nem  különböznek a nodalis 
lymphomákétól, B- vagy T-sejtes eredetűek, alacsony/inter- 
medier és magas malignitású, ill. follicularis és diffúz for
mái ismeretesek (7). Relatíve ritka a köpenysejtes (mantle 
cell lymphoma) forma, amely az irodalom szerint a cito-

Rövidítések: GI = gastrointestinalis; NHL = non-Hodgkin-lymphoma; 
PI-NHL = primer intestinalis non-Hodgkin-lymphoma; MLP = mul
tiplex lymphomatosus polyposis; CHOP = Cyclophosphamid, Doxo
rubicin, Oncovin, Prednisolon

Orvosi Hetilap 2001,142 (20), 1055-1058.

sztatikus kezelésre rosszul reagál, a kórkép kedvezőtlen 
lefolyású (2, 6, 8).

A multiplex lym phom atosus polyposis (MLP) a GI 
tractus különböző, gyakran egyszerre több szakaszán 
megjelenő, polyposus laesiókkal és jellegzetes szövettani 
képpel kísért lym phom ás megbetegedése (3). Isaacson és 
m tsai 1984-ben e ritka klinikopatológiai tünetegyüttest a 
prim er gastrointestinalis lym phom ák körébe sorolták, 
m int a köpenysejtes lymphoma extranodalis variánsát 
(5). A későbbi esetleírások alapján kiderült, hogy az 
MLP-ra jellemző Gl-elváltozások és a társuló klinikai tü 
netek a prim er nyirokcsom ó-lym phom ában szenvedő 
betegek követése során, a diagnózis megállapítása u tán  
hosszabb idővel is megjelenhetnek (2, 12). E form ákat 
m a a gastrointestinum  szekunder MLP-ának tartják.

Általánosságban a GI lym phom ák mintegy 20% -ban 
járhatnak okkult vagy ritkábban m anifeszt vérzéssel (4).

Ismertetésre kerülő betegünk e ritka kórkép ritka tünete 
m iatt jelentkezett orvosnál. Esetünket közlésre érdem es
nek tartjuk azért is, m ert az irodalm i adatoknak e llen t
m ondva az alkalm azott kem oterápia mellett a lym pho
m a teljes remisszióját sikerült elérnünk.
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Esetismertetés
T. J. 57 éves férfibeteg 1999. áprilisában melaena miatt került 
felvételre osztályunk gastroenterologiai részlegére. Anamnézi- 
sében appendectomia, trauma miatti bal oldali szemműtét, húgy
hólyagkövesség, kőzúzás, urethra strictura miatti műtét, ill. 
1996. óta ismert és kezelt hypertonia szerepel. Betegünknél 
1998. februárjában nyaki lágyrész-ultrahangvizsgálat történt, 
mely a tapintási leletnek megfelelően jobb oldali submandi- 
bularis, submentalis és a nyaki régiókban patológiás méretű 
nyirokcsomókat igazolt. További vizsgálatok ekkor nem tör
téntek.

A felső gastrointestinalis vérzés miatti vizsgálatnál a fiziká
lis statusából kiemelendők a nyakon és a supraclavicularis ré
gióban mindkét oldalon tapintható 1-2 cm átmérőjű kemény, 
mobilis nyirokcsomói, obesitasa, szubkompenzált keringése, 
epigastrialis nyomásérzékenysége, rectalis vizsgálattal észlelt 
melaenája. Az elvégzett felső pánendoszkópos vizsgálat a gyo
mor angulustájékának mintegy 4-5 cm nagyságú polypoid 
exulcerált tumorát (1. ábra), a duodenum bulbusának multi
plex polypoid laesióit igazolta. Bár a vizsgálatkor vérzéses jelek 
nem voltak észlelhetők, a megelőző felső gastrointestinalis vér
zés nyilvánvaló forrása a gyomor exulcerált tumora volt. Endo
szkópos vérzéscsillapításra a fenti okok miatt nem volt szük
ség, parenteralis, majd orális savszekréciógátlót (omeprazol) 1 2

1. ábra: A gyomor angulustájékának polypoid tumora
2. ábra: A colon (szigmabél) polypoid laesiól

alkalmaztunk. Ezt követően kolonoszkópos vizsgálatra is sor 
került, mely colonpolyposisnak megfelelő endoszkópos képet 
mutatott (2. ábra). Mind a colon és a duodenum polypjai, mind 
a gyomor polypoid tumora, mind a nyaki nyirokcsomó szövet
tani vizsgálata köpenysejtes eredetű non-Hodgkin malignus 
lymphomát igazolt (3-5. ábrák). A lymphomás szövetek csak
nem teljes számban kis lymphocytákat tartalmaztak mono
morf megjelenéssel. A szabálytalan sejtmagokat tartalmazó 
sejtelemek száma csekély volt. A nyirokcsomó szöveti képe 
nodularitást mutatott CD20-pozitív B-sejtekkel anélkül, hogy 
számottevő CD23-pozitív, centrum germinativum eredetű sejt-

3. ábra: A gyomorpolypus metszetében a 
nyálkahártya alatt közvetlenül, tömeges kis 
lymphocytákból álló lymphomás infiltráció 
figyelhető meg
Hematoxylin-eosin, 200 x
4. ábra: A colonpolypus metszetében is a gyomorban 
láto tt kissejtes, elm osottan nodularis, mérsékelt 
malignitású lymphomás infiltrátum látható 
Hematoxylin-eosin, 200x
5. ábra: A nyaki nyirokcsomó metszetében monomorf 
megjelenésű, kissejtes lymphocytás infiltrátum, mely 
éretlenebb, blastos sejtelemeket nem tartalmaz
Giemsa, 400 x
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elemet tartalmazott volna. A köpenysejtes lymphoma fennállá
sát az is alátámasztotta, hogy centroblastok, immunoblastok 
nem látszottak, sejtosztódás nem volt és a lymphomás sejtek 
proliferációs aktivitása (Ki-67 intranukleáris szöveti pozitivi- 
tás) alacsony, 10% alatti volt. A köpenysejtes eredet mellett 
szóltak további immunhisztokémiai vizsgálatok (CD5-nega- 
tivitás, a CD43 gyenge, a Cyclin Dl erős pozitivitása).

Összességében a szöveti-immunhisztokémiai vizsgálatok mér
sékelt malignitású, köpenysejtes malignus lymphoma lympho- 
cytás nodularis formáját igazolták multiplex intestinalis lympho- 
matosus polyposissal.

A betegnél enterográfiás vizsgálat is történt, mely a duode
num fent említett részének elváltozásain kívül egyebütt vé
konybél-érintettséget nem igazolt. A csontvelő biopsziás vizs
gálatai lymphomás infiltrációt nem igazoltak. A kiegészítő 
CT-vizsgálatok kiterjedt mediastinalis, mesenterialis és retro- 
peritonealis érintettségre utaltak.

A betegnél hepatitis-B és C-vírus szerológiai vizsgálatok is 
történtek, negatív eredménnyel. Az irodalmi adatoknak megfe
lelően Helicobacter statusa is negatívnak bizonyult.

Esetünkben a MLP primer vagy szekunder eredete nem volt 
megállapítható.

A klinikailag IIIAe stádiumú lymphomás betegnél 8 kúra 
CHOP kemoterápia a gastrointestinum tumormasszájának tel
jes regresszióját (6-9. ábra), a mediastinalis, mesenterialis, ret-

6. ábra: A gyomor angulustájéka a kemoterápia után 
Normál nyálkahártyakép
7. ábra: A colon (szigmabél) a kemoterápia után 
Normál nyálkahártyakép

roperitonealis, nyaki és supraclavicularis nyirokcsomók eltűnését 
eredményezte. Orális antidiabetikumokkal uralható szteroid 
diabetes mellitus kialakulása mellett a beteg teljes panaszmen
tességnek örvend, 6 hónapja tumormentes. Utánkövetését 3 
havonta végzett fizikális vizsgálattal, laboratóriumi paraméte
rekkel (We, vérkép, LDH, máj-vesefunkciók, vércukor stb.), al
só- és felső pánendoszkópiával és hasi-, valamint mellkasi CT- 
vizsgálattal végezzük.

8. ábra: A kemoterápiás kezelés utáni kontroll 
gyomorbiopsziás minta metszetében lymphomás 
beszűrődés nem látszott 
Hematoxylin-eosin, 200x
9. ábra: Kontroll vastagbél-biopszia metszetéből 
készült felvétel, mely a kemoterápia utáni normál 
nyálkahártyát mutatja
Hematoxylin-eosin, 200x

Megbeszélés

A multiplex lym phom atosus polyposis ritka klinikopa- 
tológiai tünetegyüttesét először Comes írta le 1961-ben 
(3). Az irodalom ban kevés közleményről olvashatunk. 
Bem utatott esetünk több tanulsággal szolgál. Kórházi 
felvétele előtt több m int egy évvel m ár ism ertek voltak 
patológiás m éretű nyaki nyirokcsomói, amelyek tovább- 
vizsgálatára nem  került sor. Manapság egy belgyógyász 
birtokában lévő m odern képalkotó vizsgálatok nem  mel
lőzhetik a pontos fizikális vizsgálat szükségességét. A 
fent leírt tapintható nyirokcsomók, ill. az endoszkópos 
képélm ény alapján a disszeminált lymphoma klinikai 
gyanúja korán  felmerült, mely jelentősen meggyorsította 
az egzakt diagnózis felállítását, ill. a staginghez szüksé
ges kiegészítő vizsgálatok gyors elvégzését.

Esetünkben az MLP prim er vagy szekunder eredete 
nem volt bizonyítható. A nodalis érintettség a gastroin- 
testinalis tünetek előtt m ár egy évvel bizonyosan fenn
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állt, azonban az endoszkópos leletek is a folyamat GI 
manifesztációjának meglehetősen régóta meglévő voltát su
gallták. A képi dokum entáció ezt erősíti meg. Az irodalm i 
adatok  alapján köpenysejtes lym phom ánál ritkaságnak 
szám ít a gyomor, a duodenum  és a teljes colorectum 
együttes érintettsége.

Az MLP szövettani képe mind a gastrointestinalis, mind 
a nyirokcsomó-biopsziában jellegzetes volt. Végig a nyál
kahártya m ucosájában és a subm ucosában az epithe- 
lium ot nem infiltráló, m onoton lymphoid sejtekből apró, 
lymphocytás, mérsékelt malignitású, nodularis felépítésű 
infiltrátum látszott. Blastos sejtelemek, centrum germina- 
tivum sejtek nem voltak kimutathatók. Az immunhisztoké
miai vizsgálatok (CD43 és Cyclin D l) pozitivitása is a lym- 
phomasejtek köpenysejtes eredetét támasztották alá (1,8).

Az MLP kezelésével kapcsolatos tapasztalatok szerint a 
kórkép kedvezőtlen lefolyású, citosztatikus kezelésre rosszul 
reagál. Esetünkben a m érsékelt m alignitású, nodularis, 
köpenysejtes lym phom a IIIAe stádium ában kurativ cél
zatú  kem oterápiát indítottunk. A fent leírt séma mellett 8 
hónapig  tartó kezelésünk eredm ényeképpen betegünk
ben lymphomás érintettséget k im utatni nem  tudtunk. 
Polypoid laesiói eltűntek, patológiás nyirokcsomói a kép
alkotó vizsgálatok alapján regrediáltak. Ehhez hasonló 
„sikertörténettel” az irodalom ban nem  találkoztunk. Az 
esetleírások terápiareffakter lymphomákról, esetleg parciális 
rem issziókról szólnak. Az elért teljes remisszió mellett 
term észetesen a beteg szoros nyom on követését, gon

dozását végezzük, relapsus esetén további kemoterápiát 
tervezünk.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők, köszönetüket fejezik ki Kelényi 
Gábor Professzor Úrnak a kórszövettani, immunhisztokémiai 
vizsgálatokban nyújtott segítségéért.
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HORUS

A pesti császári és királyi helyőrségi kórház 
a kiegyezéstől a XIX. század végéig

A pesti helyőrségi kórház 1862-től azáltal, hogy a budai 
katonai kórház helyőrségi kórházstatust nyert és Kiscellt, 
m int tartalékkórházat ahhoz szervezték, elveszítette fő 
helyőrségi kórházi rangját, viszont 1870-ben a 16. számot 
kapta.

A pesti helyőrségi kórház a tárgyidőben a Ludoviceum 
egész épületét elfoglalta. Egy 1867. november 30-i jelen
tésből értesülhetünk az épület helyiségbeosztásáról.

Az alagsor helyiségei: az 1. számú 32 beteg fogoly és a 
4 ápoló elhelyezésére szolgált, a 2. sz. betegszoba a politi
kai foglyoké volt 2 főre, a 3. szám ú 2 elmebeteg részére, a 
4. számú 2 beteg nő részére 1 ápolóval = 38 beteg és 5 
ápoló. A többi helyiség a gőzmosoda, raktárak, konyha, 
borospince, legénységi szoba volt.

A fö ldszin t 6 helyiségében legénységi kórterem  volt 
136 beteg elhelyezésére, egyben 2 elmebeteg kapott helyet, 
összesen 138 beteg és 11 ápoló részére. Itt volt az ügyele
tes tiszti szoba, a főorvos szolgálati helyisége, a felvételi 
iroda, a parancsnok irodája és lakása, a fürdőnek 5 helyi
ség, továbbá egyéb irodák.

Az I. emeleten 15 legénységi kórteremben 247 betegágy 
volt és 20 az ápolók részére, ezen a szinten találjuk a la
boratórium ot, a kórházi káplán lakását és az orvosi szo
bákat.

A II. emeleten 13 legénységi kórterem  volt 331 ággyal, 
24 ápolóval, 16 ágy volt a tiszteké, 4 egyágyas, 2 kétágyas 
és 2 négyágyas betegszobában, nekik ápolót nem rendeltek. 
Ezen a szinten volt még néhány szolgálati helyiség.

A kórház 770 beteg és 60 ápoló elhelyezésével számolt, 
négy részlegre osztva.

Télen 4, nyáron a felállított sátrakkal 5 betegosztály 
volt, így is szűk volt a hely (9).

Az uralkodó, I. Ferenc József a kiegyezés előtt, hogy a 
magyaroktól önkénteseket kérjen az 1866 nyarán kitört 
orosz-osztrák háborúhoz -  amihez semmilyen magyar 
érdek nem  fűződött -  Pestre küldte a feleségét. A császár-

1. táblázat: Az 1868. január 4-i létszám

Beteg legénység 765
Beteg tisztek 35
Összesen: 800 beteg
Állandóan ottlakók 5
Vezényeltek

tisztek és orvosok 12
kisegítők 6
legénység 171

Összesen: 194 egészséges
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né fekete ruhában az Orczy kertben fekvő háborús sebe
sülteket is m eglátogatta; ezek a lábadozók voltak (7).

A kiegyezés kapcsán az országgyűlés megszavazta az 
1868. XL. törvénycikket a véderőről és az 1868. XLI. tö r 
vénycikket a honvédségről. Létrejött a magyar királyi 
honvédség. M egosztották az objektum okat és a ka tona- 
tiszti állományt. Még ez évben a Ludoviceumot a m agyarok 
visszakérték (10).

Új, megfelelő kórház építésének feltételei nem álltak 
rendelkezésre, ezért tíz évi használatra tervezett barakkok 
felállítását határozták  el. Az építkezést 1871-ben, a helyi 
hatóság engedélye nélkül megkezdték az Üllői úton, a vá
m on kívül, ezért a város építési bizottm ánya az eljárási 
rend betartására szólította fel a katonai illetékeseket (5).

A Ludoviceumban 1872. novem ber 1-jén indult m eg a 
m agyar tisztképzés (11).

A kórház harm adik  helye a mai Semmelweis Egyetem 
orvosi karának a helyén volt, vagyis a mai Orczy kerttő l 
délre, a Haller ú t és az Üllői út sarkán, a mai VIII. kerület, 
Nagyvárad tér 4. helyén. Átnyúlt a mai Heim Pál Gyermek- 
kórház területére az Üllői út 86. sz. ingatlanra; a főbejárat 
az Üllői úton volt.

Az új barakk-kórházat ismerteti az osztrák k a to n ao r
vosi lap, ezt rövidítve idézem.

„A város vonalán kívül emelt barakkok a hozzájuk 
tartozó kerttel egy 140 öl hosszú és 80 öl széles, 11 200 
négyszögöles terü letet kaptak 500 beteg elhelyezésére. 
Nyáron tetők vannak  a beteg feleslegnek.

7 barakkot építettek  párhuzam osan cca 4 1/2 öl távo l
ságra egymástól, ezek 5 öl magasak, 5 öl szélesek. Az 1. 
számú 47 öl hosszú, ez a fertőző betegeké, a 2.5 .6 . 7. szá
m ú betegpavilon csak 44 öl hosszú. A 3.4. sz. adm iniszt
rációs barakkok 29 öl hosszúak, m ind  egy emeletes. A na
gyobb betegszobákat nyugat felől süti a nap, a kisebbek 
keleti napot kapnak. Az 1888. évi rajzon látható a c sa to r
na hálózat és a kiszolgáló épületek elhelyezése, valam int 
az is, hogy az épületeket folyosó köti össze egym ással” 
(17) (1. ábra).

Az 1870. évi norm a 10 orvost ju tta to tt a kórháznak.
A pesti helyőrségi kórház szervezési és ellátási elvei 

azonosak voltak az általam már ism ertetett budaival (15).
Az 1878. évi helyzet: „Télen 572, nyáron 752 beteg 

gyógyulását szolgálja, amennyiben nyáron az öt egym ás
tól elszigetelten álló barakkban rendesen meglevő 572 
ágyon kívül még az Orczy kert elkülönített részén félereszű 
födél alatt 180 ágy szokott felállíttatni. Két külön b a rak k 
ban az irodák, szolgálati szobák, a gyógyszertár, fü r
dőszoba, bonckam ra, konyha stb. helyeztettek el. Évi 
betegforgalma 4500-5000 fő. Személyzete: 10 orvos, 2
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gazdasági tiszt, 1 katonai gondnok, 1 számvevő, továbbá 
3 egészségügyi tiszt s egy egészségügyi szakasz. Rendes 
viszonyok közt egy egészségügyi legény 6 beteget ápol, 
míg egy m ásik 16 beteg kö rü l egyéb kórházi szolgálatot 
teljesít (12).

1879. évben 48 oldalas házirend  jelent meg, m ely  sza
bályozta a betegek és a beoszto ttak  napi teendőit a két fő
városi helyőrségi kórházban (8).

Ennek a kórháznak az életét is érintették harc i esemé
nyek. Az 1878. évi boszniai okkupáció alkalm ából állo
mányából is orvosokat kellett a helyszínre küldenie, 
majd a hazaszállított betegeket a kijelölt tarta lékkórhá
zában, az Üllői úti (Mária Terézia) laktanyában is még 
hónapokig ápolnia kellett. Ekkor mozgósították és be
hívták a tartalékos orvosaik egy részét is. Az ápo lt bete
gek száma 1878-ban 7299 volt (13).

1882-ben a 16. sz. helyőrségi kórházban tartalékos 
gyógyszerész-gyakornok volt egy évig (Csontváry) Kosztka 
Tivadar (16).

A statisztikai jelentésben 1894-1897 között 9 , 1898-ban 
25 orvos ottlétét jelentették, 1894-1897 között 660 ,1898-ban 
640 ágyszám szerepelt (2).

Az 1879-ben megjelent szolgálati könyv: „Ú tm utatás 
az újonnan építendő laktanyák szervezésére” (Budapest, 
Légrády 1879.) külön fejezetet szentelt „Ú tm utatás az 
újonnan építendő betegápolóházak és csapatkórházak 
tervezése, a fennálló vagy átalakítandó épületek megbí- 
rálásának elveire való figyelemmel együtt” címmel (1-28.
o.). Egyértelmű volt, hogy Pestnek új helyőrségi kórházat 
kell építeni. Az iratváltásból az derül ki, hogy a legfőbb 
akadály az volt, hogy a főváros vonakodott e rre  a célra 
telket átengedni. Éppen a század kilencvenes éveiben si
került több, addig a városban levő katonai objektum ot 
megszereznie és ezzel azt a több  m int egy évszázados tö 
rekvését megvalósítania, hogy a városban m inél keve
sebb ott állomásozó katonaságot kelljen a lakosságnak 
elviselnie.

A 16. szám ú helyőrségi kó rház  új helyének kijelölése 
1895-ben m egtörtént az akkori VI. kerület Terézváros
ban a H ungária út, Hajdú utca, Gömb utca és a Gyutacs 
utca által határo lt 1684. és 1685. helyrajzi szám ú két p ar
cella átengedésével. Ezt követően a város út- és csatorna- 
építést, utcamegnyitást végeztetett.

Az építés engedélyezését a budapesti császári és királyi 
katonai építészeti osztály 1726. számú iratban 1897. június 
27-én kérte a fővárostól. Megfogalmazta azt, hogy az ér
vényes építési előírásokat betartja , az építkezést te rv  sze

rin t 1899. július 1-jére kívánja befejezni. Első ütem ben az 
adminisztrációs épület, az 500 fő legénységi és 25 fő tiszt 
részére tervezett betegpavilonok és a kocsiszín rajzát 
nyújtották be. 1898. február 16-án kértek  engedélyt a k i
szolgáló épületek megvalósítására, 1899. február 14-én 
pedig 3 db m agasnyom ású gőzkazán alkalmazására a 
fürdő, mosoda és fertőtlenítő, továbbá a konyha üzemel
tetéséhez. Az eredeti terveket Rudolf Khittel budapesti 
katonai építési igazgató, Carl B randtner katonai főépí
tészm érnök és az építési vállalkozó Grünwald Mór építő
m érnök  írták alá. A tervező neve nem  derül ki az iratok
ból. Ez arra a gondolatra vezet m inket, hogy egy meglévő 
(típus) tervet alkalm aztak (4, 6,14).

A kórházat az akkor korszerűnek tartott pavilonrend
szerben tervezték. A H ungária körúti főútvonal síkjában 
levő adminisztrációs épület kétemeletes, a VI. pavilon 
földszintes, a többi betegpavilon egyemeletes lett. Az épüle
teknek alagsoruk volt. Az adminisztrációs épületben kapott 
helyet a felvételi és a többi iroda, a patika és néhány la
kás.

A pavilonok rendeltetése:
a) adminisztrációs épület
b) I. 100 sebészeti beteg
c) II. 80 belbeteg és 10 elmebeteg
d) III. 80 belbeteg és a fogolyrészleg 20 ággyal
e) IV. 100 szifiliszes beteg
f) V. 75 szem észeti beteg
g) VI. 30 fertőző beteg
h) VII. tiszti pavilon 5 elmebeteg és 20 egyéb be

teg részére
A mellékelt rajz i-z felsorolásban megnevezi a kiszol

gáló épületeket (1) (2. ábra).
1899. augusztusban költöztették át a betegeket. A fővá

rosi tiszti főorvos engedélyezte, hogy a nem  fertőző, lába
dozó betegeket villam os vasúton szállítsák át az új kó r
házba (3).

Al ó .  számú helyőrségi kórház a XIX. század végén is a 
szám ára előírt katona-egészségügyi feladatok ellátását 
teljesítette. Több alkalom m al új gyógyszer, új gyógyeljá- 
rás véleményezésére kapott megbízást, részt vett csapat
orvosok, tartalékosok, ápolószemélyek kiképzésében. A 
mozgósítási tervben a budapesti kórházaiba egyetemi ta 
nárokat, tanársegédeket tudott biztosítani. Tartalékkór
házául az Üllői úti (M ária Terézia) laktanya és a közeli

Hungária - utcza

2. ábra: A Hungária úti helyőrségi kórház
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Vilmos főherceg tüzérlaktanya volt kijelölve. Ezek moz
gósítási anyagát is tárolni, frissíteni, gondozni kellett.

1899-ben és 1900-ban 20 orvos ottlétét jelentették. Az 
1900. évi tiszti névjegyzék szerint a parancsnoknak Josef 
Jeglinger dr. 1. osztályú főtörzsorvost, a beosztottaiként 
3 törzsorvost, 2 fő 1. osztályú ezredorvost, 1 fő 2. osztályú 
ezredorvost, valamint 4 főorvost találunk az állomány
ban, a többi orvos szerződéses polgári személyként állt 
alkalmazásban. A kórház 1899-ben 3474, 1900-ban 3858 
beteget gyógyított.

Jelen tanulm ány célja az volt, hogy a pesti katonai 
kórházról egykorú, levéltári anyag feltárásával eddig is
meretlen adatokat felderítsen és az igen gyér másodlagos 
irodalom ban megjelent tévedéseket -  forráskritika al
kalmazása nélkül -  helyesbítse.

A pesti helyőrségi kórház utolsó száz évéről a jogutód, 
a Magyar Honvédség Központi Honvédkórháza 1999. év
ben jubileumi emlékkönyvet készített, amely feleslegessé 
teszi számomra azt, hogy a kórház XX. századi időszaká
val foglalkozzam.

IRODALOM: 1. Acham P . :  A katonai kórházak... épületeinek épí
téséről és berendezéséről. 1903.186. o. Hadtörténelmi Levéltár, ta
nulmánygyűjtemény. -  2. Budapest székesfőváros statisztikai év
könyvei 1894-1900. -  3. Budapesti Hírlap 1899. 223. sz. aug. 13., 10. 
old. -  4. Fővárosi Levéltár IV/1407/b Bp. Szfőv. tanácsának iratai 
1.19053/1895, III. 34209,36690,54338,55751/1897. -  5. Fővárosi Le
véltár Fővárosi Tanács. Építési bizottmányi ikt. szám: 3444/1871 és 
3612/1871. (az utóbbi tanácsi száma: 43 484, kelte 1871. dec. 23.) -  6. 
Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnö
ki Iroda Tervtára. XIII. kér., 27630 hrsz. iratcsomó. -  7. GerőA.: Fe
renc József, a magyarok királya. Novotrade, Zalaegerszeg, 1988, 
118-119. old. -  8. Hausordnung für die beiden Garnisons-Spitäler 
in Budapest, Budapest Univers. 1879. Hadtörténelmi Levéltár a to
vábbiakban: HL. -  9. HL GK. 1868-6A-7-10 -  10. HL. GK. 1868-6A-3 
-  11. HL GK. 1872-40-20617 -  12. HL. GK. 1878-84-27 és ua. 1878. 
2953. sz. -  13. HL. GK. 1778-84-26 -  14. HL. M. Kir. VII/244. Katonai 
objektumok 304. sz. doboz. -  15. Sági E.: A budai katonai kórház 
1789. évi alapításának és elhelyezésének története. Orv. Hetil., 2000, 
141, 1197. -  15/a. Sági E.: A budai katonai kórház szervezési adatai 
és működése 1950-ig. Orv. Hetik, 2000, 141, 1359. -  16. 
Schematismus 1882. -  17. Ulmer, K. K.: Regimentsarzt: Die neuen 
Pest-Ofner Militär-Heüanstalten. Der Militärarzt VI. 15. (1872. aug.
20.) és ua. VIII. 6. (1874. márc. 27.)

Sági Erzsébet dr.

„Négy ere van a májnak"
A májról alkotott anatómiai ismeretek 
az Ebers papiruszban

Az Egyiptomban legkorábbi, fennmaradt anatómiai utalá
sok az Újbirodalom kezdeti időszakában (Kr. e. 1550 k.) 
lejegyzett, az archaikus nyelvi fordulatok miatt azonban 
annál jóval korábban, talán az Óbirodalom idején kelet
kezett Smith papirusz (3,29) magyarázó-szövegeibe beépült 
részletek. Egyes helyeken szó szerint megegyeznek vele a 
nála körülbelül fél évszázaddal később lejegyzett, a hajdani 
eladó szerint azonos sírban talált -  Ebers papiruszon 
(32) található, összefüggő traktátust képező fejezetek. Ez 
utóbbi orvosi papirusz 854-856 paragrafusa két, egy
mástól független, néha egymásnak ellent is mondó tanul
mány kivonata lehet (23, 24). Az emberi tést működését 
lehetővé tevő szervek töm ör leírását, egymáshoz való vi
szonyát és működését tárgyalják. A papirusz szerkesztő
je m inden bizonnyal két különböző hagyomány vagy is
kola tudásanyagát jegyezte le. Egyik az elméleti képzés 
(1. traktátus): a test felépítése szerint, másik inkább a 
gyakorlati élet (2. traktátus): a fájdalom élettana szem
pontjából tekintette át az emberi szervezetet. A második 
traktátus mindössze 22 metu-1 (=mtw , belső összekötő csa
tornák) ír le, és ezek valamennyien külső szervhez kap
csolódnak. A velük kapcsolatban említett tünetek keze
lésére recepteket is közöl. Egy változata később a Berlini 
orvosi papiruszba (Kr. e. 1250 k.) (33) is bekerült. Az első 
traktátus elméleti jellegű. Összesen 46 metu-1 tart számon, 
és egyes szövegekhez -  a Smith papiruszhoz hasonlóan -  
magyarázatokat fűz (Eb 855), amelyek azonban néha a 
vonatkozó szövegrésztől elég távol esnek, sőt több eset

Orvosi Hetilap 2001,142 (20), 1061-1066.

ben azokhoz egyáltalán nem  is kapcsolódnak. Ezeket a 
glosszákat nyilvánvalóan a főszöveggel együtt másolták, 
tehát m ár annak lejegyzője vagy m ásolója is szükséges
nek látta az egyes kifejezések magyarázatát. Ennek oka 
többféle is lehetett: régies, divatjamúlt nyelvi fordulat, 
am inek jelentése sokak számára m ár nem  volt világos, 
vagy olyan szakszó, am ely orvosi értelem ben a megszo
kott, hétköznapitól eltérő jelentéssel bírt, esetleg egy speciá
lis, többféle tényezőt is magába olvasztó jelenség megha
tározására, egy tünetegyüttes megnevezésére szolgált. 
Az, hogy a glosszák gyakran nem kapcsolódnak az Eb 
854-ben említettekhez, arra enged következtetni, hogy a 
másoló személy a maga szempontjából érdekes, a számára 
nem  világos kifejezések magyarázatait szemezgette ki. 
M unkáját átnézve, vagy használat közben azonban tudá
sának újabb hiányára is rájött, ezért u tólag is szúrt be rö 
vid magyarázatot: 854c-re vonatkozó kommentárt. Ennek a 
glosszáktól eltérő jellege a korábbitól különböző forrásra 
enged következtetni. A m ájat az Ebers papiruszon olvas
ható  1. traktátus két szakaszában említik.

De mit is tudtak a májról? Létfontosságú belső szerv
nek tartották, amit a múmiából kivéve önállóan mumiflkál- 
tak, és egy isteni lény, az egyik Hórusz-fiú rendszerint az 
emberfejű Amszet (1. ábra) gondoskodására bízták, aki a 
kánon kialakultával Szelket istennő védelmét élvezte. Ennek 
szent állata a skorpió volt, papjai pedig a skorpió és k í
gyóméreg ellen tudtak  hathatós orvossággal szolgálni. (A 
Brooklyni kígyászati papirusz 42. paragrafusa szerint a
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1. ábra: Amszet amulett 
Szépművészeti Múzeum gyűjteménye, 
M: 4,4 x  1,5 cm, üvegpaszta, római kor

2. ábra: A „két ujj" amulettje 
Szépművészeti Múzeum gyűjteménye, 
M: 7,6 x  2,9 cm, fekete kő, késői kor

kígyóméreg m indenüvé, még a m ájba is eljutott (22). Ér
dekes Amszet (jm st) és a máj egyiptomi neve (mjst, ejtsd: 
miszet) hangzásbeli hasonlósága, amely még az ánizs 
egyiptomi nevével (jmst) is összecseng. Egyes feltételezé
sek szerint ennek felhasználása a mum ifikálásban jelen
tős szerepet já tszo tt (26). A belső szerveket, köztük tehát 
a májat is -  de a vesét nem -  a balzsamozó papok a has 
bal oldalán bem etszett vágaton keresztül húzták ki (13), 
amelyet a 21-22. dinasztia korában sokszor egy udzsat 
szem (12) form ájú lapocskával takartak  el (11,18), majd 
a Késői Korban két kinyújtott ujjat ábrázoló am ulett (2. 
ábra) került rá (11, 18). Az átlag egyiptomi em ber talán 
még a máj létéről is megfeledkezett, m int ahogy az egyik 
anatómiai könyvben is mellőzték az összes belső szervet. 
Ha szóba került, valószínűleg a m arham áj m intájára 
képzelte el, amelyet m iniatűr m akett formájában számos 
újbirodalm i tem plom  alapító leletében is elhelyeztek (3. 
ábra) (15,16), és amelyet minden bizonnyal fogyasztottak 
is. Egyes esetekben a nyers májat gyógyításra is felhasz
nálták [Eb 267, Eb 351 = L. 35 (p irított + kipréselt leve); 
disznó és teknős (mintha egymást helyettesítenék): L 40, 
szamár: Kah l(friss), Eb 463 = H 148 (d3d3 edényben fő
zik), fecske/galamb (mn.t): Eb 809.] (9).

3. ábra: A máj miniatűr modellje III. és IV. Ramszesz Medinet 
Habu-i alapító leleteiben, fajansz (16, 17)

A balzsamozó papok m unkájuk során gyakran talál
koztak emberi májjal, de a kanopusz edények (4. ábra) 
prototípus szövegei alapján (20, 31) funkciójának meg
határozását nem tartották lényegesnek. Az esznai templom 
falán található, róm ai kori Hnum  him nusz (21) számos 
testrészt sorol fel, feladatkörüket is leírva. „Hnum ... (8) 
kötötte a vér fo lyásá t a csontokhoz, megformálta műhe
lyében keze m űveként. így m indenben benne van az élet 
lehelete. ..(10) megformálta az étkezéshez az ajkat, és a 
torkot a nyeléshez. Kialakította a nyelvet is a beszédhez, 
az állkapcsokat, hogy kinyíljanak, a nyelőcsövet az ivás- 
hoz, a torkot, hogy nyeljen és köpjön. A gerincet, hogy tá
masztékot adjon, a heréket, hogy mozogjanak, a kart, 
hogy erővel cselekedjen, a hátsót, hogy elvégezze feladatát. 
A nyelőcsövet, hogy faljon, a kezeket és ujjaikat, hogy el
végezzék munkáikat, a szívet, hogy irányítson, az ágyékot, 
hogy támogassa a hímvesszőt a nemzés aktusában, az 
elülső szerveket, hogy megemésszék a dolgokat, a hátsót, 
hogy telítsék a beleket, és hasonlóképpen, hogy kényelme-
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4. ábra: Kanopusz-edény
Szépművészeti Múzeum gyűjteménye, M: 38,4 cm,
egyiptomi alabástrom, 26. dinasztia

sen üljön, és fenntartsa a beleket é jje l...” A fenti idézet 
alapján -  a májat a belső szervekhez sorolván -  az emész
téssel hozták kapcsolatba, de nem tartották fontosnak elkü
lönítését a többi belsőségtől. Annál érdekesebb, hogy egy, 
az év végi járványt okozó ártó szellemek ellen írt szöveg
ben (Smith papirusz XIX, 2-14) viszont, a 18. dinasztia ide
jén a szív mellett éppen a májat említik. Ozirisz, a halottak 
istene tarto tt rá számot. Az egyik 21. dinasztia korában 
divatos nyakban hordott, jóslatot tartalmazó am ulett -  
papirusz szövege szerint pedig a „máj gonosz vizétől” 
kellett óvakodni (5).

A fáraókori orvosok anatóm iai ismeretei, úgy tűnik 
elméleti jellegűek voltak, a gyógyítás során szerzett ismere
tekből kikövetkeztetett elemekre épültek, azokból alkot
tak rendszert. Az ily módon szerzett tudás a m odern ana
tóm iai ismeretektől azonban jelentősen különbözött. 
Ezek szerint az emberi test éltető erejét a szív biztosítot
ta, amely a met szóval jelölt erek révén állt kapcsolatban 
a test különböző részeivel. Ezek a metu  (többes szám) az 
anatóm iai traktátusokban valószínűleg zömükben a vér
erekkel azonosak, mivel a szív „beszédét”, vagyis a szívve
rést lehet bennük hallani, de itt is van, amikor izomnak, 
bélnek, idegnek, ínnak tűnnek. Mindig párosával lépnek 
fel. Az erek száma a két orvosi iskolában eltérő, és bár va
lamennyi a tó  (/-szívből indul ki, útvonalaik különböző
ek lehetnek és végpontjaik több eltérést m utatnak. Az 1. 
traktátusban két végpontjuk van, nevezetesen a tói/-szív 
és a végbél, és ezek között haladva a különböző irányok
ban érintik az egyes szerveket. A köztes állomásokat nem 
m inden esetben sorolják fel. A 2. traktátusban a mtw  
szintén a tófj-szívvel (ejtsd: Khati) kötik össze a külön
böző szerveket, de egymáshoz való viszonyukról nem  ír
nak. A máj az 1. traktátus két különböző helyén is feltűnik.

Az Ebers papirusz 854 1 paragrafusában (100,8-10) 
(5/1. ábra) a következőt tanították róla, m int a szunu  or
vos tudom ányának részét.

„Négy ere van a májnak. Ezek azok, amik vizet és leve
gőt adnak neki. Azután ezek azok, amelyek létrehozzák az 
összes szenvedését (a májnak), amikor vérrel nedvesítik be. ”

A  szövegből kitűnik, hogy elképzeléseik szerint a májban 
víznek és levegőnek kellett lennie, ezek teszik szabályos 
m űködését lehetővé. A modern orvostudom ány alapján 
a máj működését is lehetővé tevő vért éppen hogy károsnak 
ítélték meg ezen a helyen, hiszen legalábbis ennek az is 
kolának a véleménye szerint, attól betegedik meg a máj. 
A kutatók feltételezése szerint a 4 m etu-1, a m ájartéria, 
máj- és portalis véna, valamint az epevezeték jelölésére 
szolgált (19).

A betegségre itt használatos szó, a „h3j.t”. Középbiro
dalmi szövegekben fordul először elő és széles körben 
használttá vált, m in t a „szenvedés, kínlódás, fájdalom , 
betegség, jajgatás” kifejezője, amely egyes esetekben speciá
lisan orvosi szakszóként is szerepel, valamely testrész b e 
tegségének a m eghatározására. A szó töve az Ó biroda
lom tól előforduló h3j -  „kimér, mérlegel” igére m egy 
vissza. A mögötte írt rosszat jelző m adár negatív jelleget 
ad neki, míg a hozzá társuló rothadó bom lásterm ékekre 
használt jel fizikai, testi értelemre hívja fel a figyelmet. Ez 
gyakorlatilag, azt jelenti, hogy az illetőre kim ért testi b a 
jok kifejezője. Hogy ennek volt-e valamilyen konkrét o r 
vosi, akkoriban jól elkülönített formája, ma már nem  ál
lapítható meg. A fenti szövegben ennek következtében 
csak annyi bizonyos, hogy a máj rendellenes m űködését 
fejezi ki, amely talán  fájdalommal járt, bár ez nem biztos, 
hiszen az egyetlen, minden kétséget kizáróan májra vonat
kozó, fennm aradt diagnózisban (Eb 188) sem beszélnek 
fájdalomról, csak a májműködés fájdalommentes zava
rairól tudósítanak. Itt említik, m int nyilvánvaló tényt, 
hogy a has jobb oldalán helyezkedik el.

A másik következtetés, amely feltételesen levonható a 
fenti szövegből, a „vérrel benedvesíteni” szóból adódik. 
Ugyanezt a szót használták az öntözésre, locsolásra is. 
Ha valahová csak befolyik a víz, az megtelik, ha teheti 
megduzzad, majd egy idő után kifolyik. Hasonló kép je 
lenhetett meg az egyiptomi orvosok képzeletében, ezt a 
bekezdést olvasva. Az elmondottak gyakorlatilag a máj 
megnagyobbodását jelentik, amit tapintással valóban é r
zékelhettek is. A következő kérdés, m iért éppen a vér okoz 
bajt. Ha elfogadjuk kiindulási pontnak azt az egyiptomi vé
leményt, hogy norm ál esetben víz és levegő kell legyen a 
máj ereiben, akkor az ártó folyadék szükségszerűen ettől 
eltérő lehet csak. Szinte magától adódik a szervezetben 
természetesen szerin tük is megtalálható, a bajt, zavart 
okozó Széth isten jelenlétét felidéző, a sivatag vörös színére 
emlékeztető vér, am ely mindig valamilyen negatív je len 
ség (például sérülés, orrvérzés, véres kiválasztás) következ
tében vált láthatóvá. Ez egyúttal a máj m egbetegedésének 
isteni hátterét is megmagyarázhatta számukra.

Anatómiai szövegben még egy, nehezen értelmezhető he
lyen említik a májat, az Ebers papirusz 855 d (99,21-100,2) 
(5/2. ábra) bekezdésében, amely egy szívpanaszra vonat
kozó szakszóhoz fűzött orvosi kom m entár és egyúttal is
kolapéldánya a fordítás következtében létrejöhető félre
értéseknek. Leca szerint valószínűleg szívvisszhangot ír 
le a máj és tüdő hatására (17), Bardinet a Meniére-szindró
m át véli felismerni benne, mások pedig nem hozzák 
konkrét betegséggel kapcsolatba.

„Ami a bágyadtságot (3d) illeti, am ely a h3tj szívben 
keletkezett. Közeledés (h3sf) az a tüdő és a máj végéig. 
A m i kijön: süketek (jd) neki a metu-i, le vannak esve; a zu 
tán forrók/égnek. Ha az elmozdulás oldódik, esik (a 
láz?).”
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A m agyarázandó kifejezés egy szimptóma, az „3d” 
nem csak akkoriban, ma is sok  fejtörést okoz. M aga a szó 
különböző értelmeket vehet fel, attól függően, milyen 
m eghatározó jel áll m ögötte (6): Jelentheti a

-  „krokodil” állatot, vagy annak tulajdonságát, a „dühös, 
mérges, haragos” jelzőt, a „gondoskodás”-1 vagy „edény 
agyaggal kikenésé”-t, ha krokodil jel áll m ögötte,

-  „rothadást, bomlást”, h a  a rothadó tojás követi és
-  „gyenge, erőtlen, bágyadt”-XzX, ha a lépő lábakkal 

együtt jelenik meg. Ez u tóbb it csak a Középbirodalom 
korától ism eri az egyiptomi nagyszótár.

Bar d inét véleménye szerin t itt a szív „haragos, dühös” 
-  orvosi értelemben roham ró l van szó. Ha a krokodil jel 
állna m ögötte, ezt nem is lehetne kétségbe vonni. Ebben 
a szövegben azonban a rosszat jelző m adárral együtt sze
repel, am iről a szótár nem  tud. W estendorf a „gyenge, 
bágyadt” értelemmel fordítja. Ebben az esetben viszont a 
lépő láb jelét lehet a szó végén hiányolni. A lábas m egha
tározó jel azonban a szó létrejöttéhez egy lehetőséget vet 
fel: a nagyszótár elképzelhetőnek tartja, hogy a szó elején 
ejtett „jód” hang lekopott, és a korábbi j3d szó új varián
sa lenne. Ezt az Óbirodalom korától használták, „rálép, 
megjár” jelentéssel. Ugyanezzel a hangalakkal és a 
rosszat jelző madár m eghatározó jellel azonban találni 
itt egy m ásik szót is, a „nyomorult, hiányt szenvedő, gyötör, 
kínoz, árt” jelentéssel. Ezt a jelentéstartalm at szövegünk
kel azonos időben, az Ú jbirodalom  korától használták. 
„T” végződéssel ellátva az év szóval állandó kapcsolatot al
kotott, járványos, ragályos betegséget jelentve, amelyet 
Szahm et istennő küld az em berekre. (A j3d .t azonosítása 
bizonytalan, gondolnak pestisre vagy himlőre, vagy álta
lánosságban járványra [8, 14, 25].) A W estendorf-féle 
fordítás mellett szól a szövegkörnyezet is: a 855b az ib

5. ábra: Az Ebers papirusz 854 1, 855d és 854c-hez írt 
kommentár hieroglif átírása

szív elárasztása m iatt az egész test cm d  bágyadtságát írja 
le, a 855c az jb  szív ss -  fáradtságát magyarázza meg, míg 
a következő, 855e glossza az jb  szív cmd  fáradtságát hatá
rozza meg. Ez utóbbi esetben ráadásul még a h3tj szív 
mfw-inak ném aságát is említi. Ebbe a környezetbe sok
kal jobban illik egy petyhüdt, ernyedt állapot, m int egy 
heves kitörésekkel já ró  roham. Könnyen elképzelhető, 
hogy a fenti szövegben az írnok az egyébként láb m egha
tározó jellel írt, am úgy is negatív értelm ű 3d szóhoz a ko
rábban használatos j3 d  m intájára annak madár m egha
tározó jelét írta, különösen, mivel annak fogalomköre is 
betegséghez kötődött, m int az itt szereplő kifejezésben, 
amely bizonyára nem  volt egyértelmű, ha magyarázatra 
szorult.

A korabeli orvosok számára ezzel szemben egyértel
m ű volt, hogy a szív szóra m ikor használják a h3tj és m i
kor az jb  kifejezést, míg az utókor komoly vitákat folytat 
ezzel kapcsolatban. Sokszor az orvosi szövegekben is tel
jesen azonosnak tűnnek, máskor a h3tj részének tűnik  az 
jb. Bizonyos jelenségek csak a tóíj-val, mások csak az 
jb -bel állnak kapcsolatban, ugyanakkor közös szimptó- 
m ák is előfordulnak. Bonyolítja a helyzetet, hogy az jb  szív 
szájának, vagyis kezdeti részének tekintették a gyomrot. 
A kérdés tisztázása azonban nem alkotja ennek a dolgo
zatnak a tárgyát. Szám unkra elég annyit tudni, hogy a 
törzsben a szíven kívül a gyomrot, tüdőt, májat, lépet, 
hólyagot, végbelet és altestet szokták említeni, és az álla- 
potváltoztatás a tüdő  és a máj végéig itt m inden kétséget 
kizáróan a h3tj szívre vonatkozik, amelynek „az erei m in
den testrészhez elvezetnek”, és amelyet a vizsgálószemély 
-  kezét a beteg fejére, halántékára, kezére, jb-szívének a 
helyére, két karjára vagy lábára téve mérni tud, mivel 
a h3tj szív mfw-jai beszélnek m inden testrészben (Eb 
854a).

Homályos azonban, milyen állapotváltozást takar a 
h3sf szó. Teljes biztonsággal csak annyit tudni róla, hogy 
beteg állapotot jelez. Valószínűleg a h s f  tőre vezethető 
vissza, amely botos em ber vagy láb meghatározó jellel 
szokott előfordulni. Ez utóbbi esetben „elhárít, elutasít, 
visszaterel, szembeszáll, feltartóztat, ellenáll, legyőz; véd; 
büntet”; és a „gyomor valamilyen beteg állapota” (6, III. 
kötet 337,2) lehet, m íg a lábbal „megfordul; közeledik, elé 
jön, örül”. Itt a m eghatározó jel azonban az említettektől 
eltérően egy szabálytalan idom, ami eleve arra utal, hogy 
a korábbiaktól különböző jelentéstartalommal kell szá
moljunk. Grapow „kiívelésnek” {ordítja (9) az első előfor
dulásakor, de a szöveg végén m ár fordítás nélkül hagyja, 
W estendorf (30) m indkét helyen átveszi a „kiívelés” értel
met, Bardinet (1) a „csavarodás” (torsion) szóval adja 
vissza. A h3sf szó tehát a szokásostól eltérő jelenséget ír 
le, az utána található „végéig, határáig”határozó alapján 
valamilyen m ozgásra vagy nagyobb kiterjedésű közérze
ti jelenségre utalva. Mivel egyébként a gyomor betegsé
geként is szokott szerepelni, itt is talán rá vonatkozik, va
gyis a gyomor felfelé és jobb felé történő nyomását? vagy 
feszességét? jelölheti. Bardinet a torsio helyének m egha
tározása alapján felveti annak a lehetőségét is, hogy esetleg 
az itt megfeszült?, összerándult? m tw  a rekeszizom vol
na.

A következmény a süketség. Bardinet a betegre vonat
koztatja. A tartalom  a „neki” értelmezésén múlik. Mivel 
nem  maradt fenn az a szöveg, amelynek a magyarázatára 
ez a glossza született, nem tudhatjuk, hogy említették-e

1064



benne a páciens személyét. A főszöveg és a többi glossza 
ism ert részei a testrészekre koncentrálnak, ezért valószí
nűbb, hogy itt is erre kell gondolni. A szerkezet nyelvta
nilag tökéletesen vonatkozhat a megmagyarázandó szö
vegben szereplő tó(/-szívre. Az így létrejött kifejezés 
azonban ugyancsak meglepő képzavar a mi számunkra. 
Hogy lehet egy szív süket? Úgy, ahogy a szem. Az Ebers 
papirusz 854c-hez (99,19-21) írt kom m entárban (5/3. 
ábra) ugyanis ez olvasható: „Másik mondás az egész 
szemnek, ha süket és nem nyitja ki a száját. A m i kijön: Az 
összes tagja gyenge, miután eljött neki az út(?). Befogadta 
azt h3tj szíve.” Máshogy fogalmazva, szeme minden része 
elgyengült a h3tj szív valamilyen anyaggal való telítettsé
ge miatt. Akárcsak a m ár említett 854b-ben.

Az elemzett szövegben is végeredményben a tó t/ -  
szív elgyengüléséről van szó, amely az általa irányított 
összes metu-ban  változást eredményez: először „megsü- 
ketülnek”, vagyis legyengülnek, majd leesnek. Ennek ér
telmezése megint kérdéses. Mivel a m tw  végpontjai rög
zítve vannak, onnan teljesen nem  tudnak elmozdulni, a 
szó szoros értelm ében nem lehet szó esésről. De feltétle
nül valamilyen elmozdulást, elváltozást kell feltételezni. 
Talán összeesnek? Vagy a vérnyomás hirtelen csökkené
se okozza esésük érzetét? Westendorf arra gondol, hogy 
esetleg „tétlenül fekszenek”. Bardinet a mtw  összeszűkü
lésére gondol, amely a mfw-ban szükséges áramlás zava
ra miatt átm eneti süketséget, hőhullámot, szédülést, 
esetleg ájulást okozhat. Ha ugyanis az ember mtw-i süke
tülnek meg, az esés és a forróság is az emberre -  és nem  a 
szívre -  vonatkozik.

A következő jelenség a hh „forró/forróvá válik”. A láng 
meghatározó jellel írt szó alapjelentése az égető, forró le
helet, amely a szájból kijön, akár isten, király vagy kígyó
ról van szó, de jelenti a tűz forróságát is. így itt sem vá
lasztható szét a láz és az egész testen szétáradó égető 
érzés. A magyar nyelvben sokszor azt mondjuk, hogy ég 
a szem, amikor valaki lázas, perzsel valaki nézése, amikor 
koncentráltan figyel a másikra vagy ég a gyomra, ha el
rontotta. Úgy tűnik, az egyiptomiak m inden testrészük
kel kapcsolatban így éreztek. A szövegből nem derül ki, ' 
hogy láttak-e összefüggést az esés és a forróság, ill. a 
„csavarodás” és forróság között. Bár egyik lehetőséget 
sem lehet kizárni, a szavak csupán az egymásutániság té
nyét rögzítették.

A paragrafus vége a normális állapot helyreálltát jelzi. 
Véleményem szerint itt egy hiányosan lemásolt, vagy 
erőteljesen lerövidített szakkifejezés áll, amit elégnek tar
tottak csak jelzésszerűen megadni, hiszen számukra épp
olyan magától értetődőnek tűnhetett, m int például a gya
kori „éjjel a harm atnak kitenni”, „négy napig inn i” vagy 
„milliószor kipróbált” fordulat. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy a h3sf oldásáról van szó. Utána két jel következik, 
amely az esni (hr) szóval egyezik, de a meghatározó jel 
hiánya bizonytalanná teszi ezt a jelentést. így a túlzott tö 
mörítés miatt ez a jelcsoport egyelőre nem értelmezhető 
teljes biztonsággal.

Az 3d eset m indezek alapján, véleményem szerint a 
tó t; szív kitágulását jelenti az alhasig (tüdő és máj vége), 
oly módon, hogy a beteg pulzusa nem  mérhető, gyenge 
(m tw -  i süketek), ugyanakkor a szokottnál mélyebben 
érzékelhetők a m tw  (leesnek) és gyulladtak (forrók). A 
tünet egy idő után magától megszűnik. Eredetileg való
színűleg egy, a Smith papiruszon leírt esetekhez (2) ha

sonlóan bem utatott kezelésre vonatkozó szöveghez fűzött 
glossza.

Elképzelhető, hogy az emberi májjal kapcsolatban rendel
keztek más ismeretekkel is, további írott források hiányá
ban azonban csak a képekhez fordulhatunk. Ábrázolá
sok esetében két irányban tekinthetünk szét: a hieroglif 
jeleket és a képzőművészeti alkotásokat lehet megvizs
gálni. Speciálisan a májat lerajzoló hieroglif jelet nem al
kalmaztak. A máj szó leírásakor a szó végére többnyire 
„hús” jelet írtak m eghatározó jelként, ritkábban egy, a 
veséhez hasonló form ájú rajzot. Ugyanezt más anatóm i
ai fogalmak esetében is alkalmazták: gyomor, tüdő, lép, 
hólyag, végbél, here, hátsó, jóllehet ezeknek a szerveknek 
az alakja erősen eltér egymástól. Az általánosan használt 
közös képjel az alaktól független közös tulajdonság alap
ján alakulhatott csak ki. Az onom asticonok (téma szerint 
csoportosított szócsokrok) írásában megfigyelhető, hogy 
egy-egy szócsoportot egyszerre látták el a meghatározó je 
lekkel: m iután m ár egymás alá írták a tartalm i egységet 
képező szavakat m echanikusan m ögéjük másolták. Mi
vel tudjuk, hogy az egyiptomiak szívesen rendszereztek 
az előfordulási hely alapján (7), itt a valamilyen m ódon a 
törzshöz kötődő belső szerveket összefoglaló jelentés tű 
nik a legkézenfekvőbb rendezési elvnek.

Képzőművészeti alkotásokon -  szöveges forrásokhoz 
hasonlóan -  ritkán találkozni májjal és azokban az esetek
ben is valószínűleg állati -  valamilyen marha-félére lehet 
gyanakodni. A gyakran papi tisztséget is betöltő, írnoki 
képzésben részesült írástudó réteg marham ájjal találko
zott a leggyakrabban. Sertést csak kivételes esetben ál
doztak és egyébként is tisztátalan állatnak tekintették, 
amelyet lehetőség szerint messzi ívben elkerültek, a szár
nyasok máját viszont, úgy tűnik, megbecsülték (4). Az 
orvosi receptekben és az áldozatok során említett máj 
között viszonylag gyakori a marham áj.

Ha tehát egy óegyiptomi orvos az emberi májra gondolt, 
a következő ismeretekkel számolhatott:

-  a máj a szervezet m űködéséhez alapvetően szüksé
ges belső szerv;

-  a has jobb oldalán helyezkedik el, a tüdő és a h3tj-szív 
szomszédságában, ahol rajta kívül még a „szív szája”-t (a 
gyomrot) és a májjal átellenes oldalon a lépet különítet
ték el;

-  a tói/-szívvel négy metu  kötötte össze. Ezekben 
egészséges állapotban levegő és víz áramlott;

-  betegségét vérrel telítettsége okozta.
Elképzelhető, hogy ennél jóval több fogalmuk is volt

róla, mivel több anatóm iai könyv létéről is szólnak a for
rások, de tartalm ukról sajnos semmit sem tudunk.

A II. Ptolemaiosz fáraó korában élő egyiptomi pap, 
M anethón (Kr. e. 2. sz.) (28) a korábbi évkönyvíró hagyo
mányokat folytatva, ám görögül írta meg hazája történetét. 
Bár a m ű elveszett, számos töredék fennm aradt belőle, 
így az első uralkodókra vonatkozó feljegyzései is. Africanus 
tőle idézve írja, hogy az 1. dinasztia 3. uralkodója, Dzset 
király orvos volt és anatóm iai könyvet írt. Az anatómiai 
rendszerezés, értelmezés tehát hosszú időre tekintett 
vissza Egyiptomban. Sajnos azonban a puszta ténynél 
többet nem  tudunk a világ legkorábbinak tartható anató
miai művéről. Jó néhány évszázaddal később Clemens 
Alexandrinus (27) (Alexandriában Kr. u. 180 k. járt, halála 
Kr. u. 215 / 221-22.) szintén említ egyiptomi anatóm iai 
könyvet: korában a tudom ányt 46 könyvben foglalták
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össze az egyiptomiak és ebből a 6 orvosi tárgyú könyv a 
pasztophoroszokra (10) volt bízva. A műveknek szintén 
csak a címe maradt fenn:

37. : Az emberi test felépítése
38. : Betegségek
39. : Orvosi eszközök
40. : Orvosságok
4L: A szem és betegségei
42.: Nők betegségei
Nagy valószínűséggel ilyen könyvekből sajátították el 

az elméleti tudást a fáraókori orvosok is és valószínűleg 
az Ebers papiruszban található részletek is valami hasonló 
kézikönyv idézetei vagy kivonatai.
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Győry Hedvig dr.

Kommentár

Nagyon érdekes az Ókori Egyiptomban az a leírás, amely 
a máj és betegségeivel foglalkozik. A Kr. e. 1550 és 1500-ben 
készült papiruszokban a májról leírt anatómiai viszonyok 
és erei term észetesen nem felelhetnek meg a jelenlegi 
pontos ismereteknek. Azonban abban a korban az egyip
tom i orvosok m ár tudták, hogy a máj a hasüreg jobb ol
dalán helyezkedik el, mellette található a gyomor és a bal 
oldalon a lép. Leírták a m ájnak a szívvel való közvetlen 
kapcsolatát is. A leírások alapján, miszerint a májnak négy 
ere van, a következő képletek szolgáltathattak alapot. A 
m ájkapuban található v. portae, az a. hepatica propria. 
Ugyanide sorolhatták, m int lumenes szervet és érnek 
gondolva a ductus hepaticust, mely itt lép ki a májból. 
Mivel a m ájat eltávolították, akkor észrevették, hogy egy 
másik ér is kapcsolatban van vele, feltételezhető, hogy a 
v. cava inferiort gondolták a negyedik érnek. Az is elkép
zelhető, hogy a feltárás során megsértették a tüdőt és ez 
az eltávolítás során víz alatt buborékolt, ami m iatt felté
telezték, hogy a májban víznek és levegőnek kell lenni. 
Érdekes, hogy m ár abban az időben megfigyelték, hogy 
egyes betegségeknél a máj megnagyobbodik és a májat 
átjáró folyadék eltérő lehet. Valószínű, hogy az epeutak 
elzáródása következtében az általuk az erekben található 
folyadék az epével azonos és egyes betegségeknél meg
változik a mennyisége.

Fehér Erzsébet dr.

A Plüss, HÍV pozitívokat és AIDS betegeket segélyező alapítvány azonnali, HIV/AIDS be
tegségekkel, megelőzéssel kapcsolatos szakmai felvilágosítással és tanácsadással szol
gál kórházak, klin ikák, rendelőintézetek és orvosi rendelők részére.

Telefon: 06-20-9349-449
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Toldy Ferenc emlékezete

126 esztendeje, 1875. december 10-én hunyt el -  munka 
közben -  Toldy Ferenc, a hazai tudom ánytörténelem  -  
közte az orvostörténelem -  nagy egyénisége. „A magyar 
irodalom történet” atyjaként emlegetett tudós alapképe
sítése orvos volt, aki egyetemi katedrát először a medici
na területéből nyert, míg akadémiai tagságot az iroda
lom történelem  műveléséért kapott. A különös szakmai 
pályát befutott tudós élete is rendhagyó: 1805. augusztus 
10-én született, abban a budai házban, amelynek helyét 
napjainkban emléktábla őrzi, nevét viseli az utca és a 
szülőházzal szemben levő gimnázium is. Apja, Schedel 
Ferenc postatiszt volt, ném et ajkú családban született a 
későbbi Toldy Ferenc, aki családi nevét már végzett orvos
ként változtatta meg. A magyar érzésű szülők gonddal 
neveltették fiúkat Pesten, Cegléden és Kassán, éppen ott, 
ahol az apa szolgálatot teljesített.

A tehetséges ifjú az orvosi karra iratkozott be, de orvosi 
tanulmányai mellett szenvedélyesen érdekelte kora irodal
ma. Atyai barátság fűzte Virág Benedekhez, levelezett Ka
zinczy Ferenccel, megismerkedett Kisfaludy Károllyal, be
mutatták Széchenyi Istvánnak, barátság fűzte Bajza József
hez. Néhány kisebb írás megjelentetése után 1822-ben 
„Isokrates Erkölcsi Intései” című könyvével jelentkezett, 
de ez a szépirodalmi kísérlet bebizonyította „maga előtt”, 
hogy nem  m int alkotó művész, hanem m int kritikus örö
kítheti meg nevét a hazai irodalom történetben. Másik 
nagy dilemmája az irodalom  vagy az orvostudom ány kö
zött volt, hiszen a nagy írók barátsága az előbbihez, a reá
lis gondolkodása az utóbbihoz kötötték. Bámulatos 
munkabírása átsegítette a nehézségeken: kritikusként kiadta 
1828-ban a „Handbuch der Ungarischen Poesis” c. kötetét, 
míg a Tudományos Gyűjteményben kiváló ismertetést 
írt Gebhard Ferenc Útmutatás az orvosi gyakorlásra, vagy 
Bevezetés a beteg ágya mellett való orvosi tanításra c. 
m unkájáról. Ezekben az években dolgozott orvosi disszer
tációján, amelyben az érverés élettanát (Physiológia pulsus. 
Pest, 1829) ismertette. A munkáról később a német orvosi 
folyóiratokban is írtak. Ezek alapján avatták 1829-ben 
orvosdoktorrá, majd sebész-, szülész- és szemészmesterré.

Végzése után Berlinben, Göttingenben, Bonnban, 
Londonban, hazafelé Párizsban, Genfben, M ilánóban és 
Paviában tett tanulmányutat, felkereste a klinikákat, tudo
mányos könyvtárakat, személyes ismeretséget kötött kora 
ezen egyetemein működő kiváló orvostudósokkal. Ilyen 
ismeretségre hivatkozva kérte fel a berlini Hufelandot, 
hogy a Tudományos Gyűjteményben fejtse ki vélemé
nyét a homeopátiáról. Hazatérése után 1831-ben kolera
biztos, majd orvosi gyakorlatából igyekezett fenntartani 
magát, hogy irodalmi ambícióinak is élni tudjon.

Ebben az időszakban vállalta fel Bugát Pál ajánlatát, 
hogy közösen indítsák el útjára az „Orvosi Tár” című 
szakmai folyóiratot, amely a hazai m edicina szaksajtója 
lenne. Az orvosi szaksajtó hiánya súlyosan visszavetette 
a magyar medicina és gyakorlat fejlődését, hiszen a német 
és a latin nyelvű más sajtótermékekben megjelenő közle
mények nem pótolhatták a magyar orvosi szaksajtó hiányát. 
E gondolattal már 1828-ban foglalkoztak, engedélyért 
csak 1830. november 23-án folyamodtak a H elytartóta
nácshoz, pontos tudom ányos program jukat 1831-ben
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közölték le a Tudományos Gyűjteményben, míg a havonta 
megjelenő Orvosi Tár első szám át 1831 júliusában in d í
tották útjára. Három évig (1831-1833) szerkesztették közö
sen e folyóiratot, amelyben eredeti közléseket, k o rtö rté 
neteket, külföldi lapszemléket, könyvkritikákat és a hazai 
orvosi közélet híreit publikálták. Ezen utolsó rovatokat 
Toldy Ferenc szerkesztette, bár a külföldi szakközlem é
nyek fordítását is ő végezte el. Többek között ő ism erte t
te elsőnek m agyar nyelven a k in in  kém iai és orvosi jelen
tőségét, ő fűzfa kérgéből állította elő a „füzedéket”.

A lap anyagi fenntartása nagy áldozatokkal járt, különben 
Bugát Pállal való együttm űködése sem volt felhőtlen: el
sősorban Bugát túlzó nyelvújítási törekvései m iatt kelet
keztek köztük viták. Kezdetben e vonatkozásban is össz
hang volt közöttük: 1833-ban közösen adták ki a Magyar
deák és a Deák-magyar Orvosi Szókönyvet, számos szó
alkotásuk ma is használatos szakm ai nyelvezetünkben. 
Toldy Ferenc „helyét” az Orvosi Tárnál Flór Ferenc vette 
át, ő Bugáttal a lap megszűnéséig (1848-ig) szerkesztette 
a folyóiratot.

Toldy Ferenc még az Orvosi Tár szerkesztője volt, 
amikor 1833-ban Lenhossék M ihály előterjesztette őt a 
„makrobiotika és a dietetika” rendkívüli tanári tisztségé
re, aki díjtalanul, nem  kötelező tárgyként adta elő e disz
ciplínát. A hivatalos székfoglalójára 1834. április 5-én ke
rült sor, s előadásaiban a helyes életmód és az egészséges 
élet feltételeit tárgyalta. Később nyomtatásban is kiadta 
egyetemi előadásait (Dietetica elemei. Pest, 1839), am ely 
a múlt század közepének legolvasottabb orvosi m unkája  
lett. Könyve nem  tudományos jelentőségének köszön
hette sikerét, hanem népszerűsítő hatásának. Javított válto
zata -  Toldy Ferenc két könyve az egészség fenntartásáról 
(Pest, 1851) -  az 1848/49-es szabadságharc u tán  jelent 
meg. Bugáttal tö rtén t szakítása u tán  sem adta fel szak iro 
dalmi m unkásságát, elsősorban a „Figyelmező” c. lapban  
jelentetett meg orvosi írásokat, kritikákat, ismertetéseket, sőt 
Bugát könyveinek adott népszerűsítést. Részt vett az or
vosi közélet alakításában, egyik alapítója a budapesti Királyi 
Orvosegyesületnek (1837), azonban m ár ezekben az években 
elsősorban irodalommal, irodalomtörténettel foglalkozott.

1830-ban a Magyar Tudom ányos Akadémia rendes 
tagjává választotta, 1835-ben pedig annak titkára lett. E 
tisztséget egészen 1861-ig, a m agyar nyelv- és irodalom  
professzorává történ t kinevezéséig töltötte be. 1844-ben 
kinevezték az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, így e 
sok feladat m ellett m ár nem tudo tt eleget tenni orvosi h i
vatásának, így feladta a pályát, lemondott orvoskari 
rendkívüli tanári tisztségéről is. Egyetemi előadásait W agner 
János vette át, de elévülhetetlen érdem eket szerzett n em 
csak a hazai orvosi szaksajtó megteremtésében, hanem  
az orvosi nyelvújításban és a hazai orvosi-egészségügyi 
népszerűsítő irodalom  kialakításában is. Viszont orvosi 
gondolkodási módja, „pozitivista-elemző” szemlélete átha
totta irodalomelméleti és irodalom történeti kutatásait, 
elemző módszerei ugyan „idegennek” hatottak bölcsé
szeti körökben, de csakhamar több követője is lett.

Kicsit konzervatívnak tűnt az irodalmi körökben, hiszen 
a hazai költészet csúcsát az 1830-as évekre tette, értetlen  
m aradt például Petőfi és Arany János költészetével szem 
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ben. A szabadságharc idején óvatosan viselkedett: ugyan 
nem  értette a Pilvax kávéház radikális ifjainak nézeteit, 
de nem  állt a m ásik oldalra sem. Igyekezett az A kadém i
át, az Egyetemi Könyvtárat m egóvni a politikai mozgal
maktól, rendkívül lojális volt m indkét irányzattal kapcso
latban. Éppen ezért a szabadságharc bukása u tán , a 
forradalom  alatti magatartást a vizsgálóbizottság úgy ítélte 
meg, hogy „politikai érzelmeiben nem  mindig lehet meg
b ízn i”. Már úgy látszott, hogy elmozdítják tisztségeiből, 
de mégsem távolították el. 1850-ben a bölcseleti k aro n  az 
esztétika és az egyetemes irodalom történet m agántanára 
lett, 1861-ben pedig a magyar nyelv- és irodalom rendes 
professzorának nevezték ki. V alóban hatalmas m unkát 
végzett, hiszen felfogása szerint a nemzeti irodalom  teljes 
feltérképezése nemcsak nem zeti érték, hanem érdek  is. 
Csak ennek teljes ismeretében m ondhatunk m agunkról 
és m ásokról ítéletet, foglalhatunk álláspontot a nem zeti 
ku ltúra  kérdéseiben.

Politikai befolyása jelentősen csökkent, teljes erővel a 
tudom ányos munkásság felé fordult. Valóban konzerva
tív, különös egyéniség volt: a jozefinizmus szellemében 
nevelkedett, a reformkor lelkes híve, ekkor válik igazán 
m agyarrá, b ár igen távol álltak tőle a köznemesi eszmék, 
de a harcias „kurucság” a K ossuth-i radikális politikával 
sem  rokonszenvezett.

Polgár volt minden ízében, inkább a monarchiát tisztelő 
angol polgárhoz hasonlított. K ortársai nem értették, hogy

egyszerre akart hű királypárti és hazafi lenni, de mivel ez 
sikertelennek bizonyult, inkább szemlélője lett a politi
kának. Igaz, működési területének a tudom ányt tekintet
te, ahol valóban m aradandót alkotott.

Élete végéig hű m arad t „végzett” szakterületéhez, bár 
1851 -tői nem jelentetett meg orvosi m unkát. A Budapesti 
Királyi Orvosegyesület üléseit, m int alapító tag, szorgal
m asan  látogatta, az előadások jelenléti ívén mindig sze
repelt a neve. Rokonszenvezett Balassa Jánossal és köré
vel, a Magyar Tudom ányos Akadémián segítette kérel
m eiket, 1865-ben tám ogatta az önálló magyar orvosi 
könyvkiadás megteremtését. Nem véletlenül emlékeztek 
meg róla -  1875. decem ber 10-én bekövetkezett halála 
u tán  -  az orvosi szaksajtóban és az Orvosegyesületben, 
m in t orvos kollegáról és a magyar nyelvű hazai folyóirat 
egyik alapítójáról.
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AZ ORVOSI HETILAP EGYKOR ÉS MA

Orvosi Hetilap, 1876,20, 1088-1090

Adatok az agybujakór gyógykezeléséhez1
Közli Laufenauer Károly tr. Becsben

Az elmebántalmakkal szövődő agybujakór kór- és gyógyta
na az elmegyógyászati irodalom nak egyik legteljesebben, 
legalaposabban és bizonyos előszeretettel feldolgozott 
részét képezi. A bujakóros elmebántalmak ugyanis, egy 
részről mozgatási és érzéki zavaraik által újabb megfi
gyeléseknek és érdekes különbözeti kórisméknek igen tág 
teret engednek, a mennyiben analog tünetek által gyakran 
más elmekórfajok kórképéhez hasonlítanak; más részről 
a tárgyilagos kórokokat kereső elmegyógyász igen szívesen 
foglalkozik velük, m iután náluk az elmebántalomnak 
kórtani oka adva lévén, az alkalmazásba vett gyógyeljá- 
rás az esetek többségében kedvező jóslatot biztosít.

A bujakóros elm ebántalm ak gyógykezelésénél vala
mennyi nevezetesebb szerző és tekintély megegyezik 
annyiban, hogy annak tisztán a bujakór ellen kell irányozva 
lennie. Míg azonban némelyek a gyorsan és erélyesen 
ható higanybedörzsölési módszert bizonyos előszeretettel 
ápolják, addig mások a lassabban, de ép oly biztosan, s 
m int állíttatik, gyökeresebben ható iodkalium felé hajol
nak. E két szélsőség között a helyes irány, m inden esetre 
ama eljárás leszen, hogy heveny megbetegedéseknél, vagy 
oly esetekben, melyeknél roham osabb agytünetek gyors 
és erélyes beavatkozásra serkentenek, a bedörzsölési mód
szert, míg a m ár régi, harm adlagos és vontatva lefutó, 
vagy a terjedő hüdéses butasághoz hasonló esetekben a 
iodkaliumot fogjuk használni. Végül oly esetek is fognak 
találkozni, melyekben egyidejűleg mindkét módszert alkal
mazásba vehetjük.

A nem rég múlt napokban a bujakóros megbetegedésnek 
higany általi gyógykezelése igen érdekes kibővítést nyert, 
Bamberger és Hamburger magvas munkálatai által. Említett 
szerzők ugyanis könyen oldékony és felszívódásra képes 
készítményt: a higanyos fehérnyét (hydrarg. album inat. 
solut.) állították elő, melylyel a bujakórnak bőr alá fecs- 
kendés útjáni gyógykezelése m inden nehézség és kelle
metlen mellékszövődmények nélkül eszközölhető. Az 
eddigi kísérletek ugyanis a higany bőr alá fecskendésével 
-  Lewin módszere szerint -  tudvalevőleg azon árnyoldal
lal bírnak, hogy a beszúrás helyén fájdalmas daganatok 
és gyakran tályogok is keletkeznek. Nem utánzási viszke- 
teg, új és még kellőleg nem ism ert gyógyszerekkel való 
kísérletezésben, hanem majdnem égető szükség hivott fel 
arra, hogy a Bamberger-féle készítményt agybujakór 
eseteinél megkísértsem. Folyó év első felében Schwartzer
F., m. tnr., kir. tanácsos budapesti elmegyógyintézetébe, 
hol akkor m int segédorvos m űködtem , 2 férfibeteg lön

1 Előadatott a bécsi elmekórtani és törvényszéki lélektani társulat 1876. 
nov. 29-diki gyűlésén.

Orvosi Hetilap 2001,142 (20), 1069-1071.

felvéve, kiknél mi úgy a kórelőzmények, mint a jelen álla
pot tekintetbevételével elég alapossággal agybujakórt 
kórisméztünk. Az alább közlendő kortörténetekben csak 
a legszükségesebbekre terjeszkedem ki.

Egy 20 éves fiatal ember, hivatalnok, ezen év jan u ár 
havában húgycsőtakárt szerzett; m artiusban a m akkon 
Hunter-féle bujakóros fekély jelentkezett. Házi orvosa 
gyógykezelés alá vevén, a fekély p á r hét alatt behegedt. 
April végén a beteg fejfájás- és alváshiányról panaszko
dott, a közbejövő családi szerencsétlenség alkalmával le 
hangolt, búkóros lett, e kóralak azonban csakham ar 
expansiv nyugtalanságba és könyű dühöngési ingerült
ségbe ment át. M ájusban beteg a fenntjelzett intézetbe 
hozatott gyógykezelés végett. A hím vesszőn a bujakóros 
fekély hegjele még felismerhető volt, s a lágyékmirígyek 
m andola-, egész diómekkoraságig duzzadtak. A szájür 
nyákhártyáján felületes felhámfekélyek. Egyéb szervek 
physicalis vizsgálata nemleges eredm ényekre vezet. A 
szellemileg beteg Heubner, W underlich és más egyéb 
szerzők által leírt tüneteket tárja elénk. Lassúbbodott 
gondolatmenet, fogyatkozott emlékező tehetség, nagy és 
hirtelen változás a hangulatban: egy és ugyanazon pilla
natban majd nevetett, majd pedig sírt, szeszélyesség, gyer
mekes magaviselet, önfejűség, h irtelen  fellobbanó inge
rültség voltak a fő tünetek  a szellemi részen. E mellett a 
beteg arczvonásait eltorzítja, ingerli és boszantja a többi 
betegeket és ápoló személyzetet. Váltakozólag fejfájásról 
panaszkodik és huzam osabban roszúl alszik, úgy hogy 
egy ideig altatókat kell bevennie. Higanybedörzsölések 
rendeltettek. Beteg egy-kétszer bedörzsölteti magát, azután 
ellenszegül. Iodkalium ra tértünk át, p ár napig bevette, 
azon túl erőszakkal kellett ezt végrehajtani. Beteg azon
ban napról napra nyugtalanabb lön, elhanyagolta m agát, 
a földön hentergett stb.; végül pedig folyton nagyobbodó 
látakülönbözet kezdett fejlődni. Ilyen körülmények között 
a higany-fehérnyés befecskendéseket kíséreltük meg. N a
ponkint 1 cgrm. higanyt tartalmazó higany-fehérnyét fecs
kendeztünk be. A 7-dik befecskendés u tán  a beteg lá tha
tólag nyugodtabb lett, az éjjelek is tűrhetőbbekké változtak. 
A proteus-szerű hangulatváltozást meglehetős csendes 
magatartás váltotta fel, úgy hogy a későbbi befecskendése
ket kényszerítés nélkül végezhettük. A későbbi befecs- 
kendések folyamában a lágyékmirígy-duzzadások vissza 
kezdettek fejlődni, a száj nyákhártyájának lehámlása többé 
nem  jelentkezett. A látakülönbözet lassankint kiegyen- 
lődni kezdett. 20 befecskendés után a gyógymód első sza
kaszát bevégeztük. Beteg szellemileg annyira kiépült, hogy 
szülőinek felügyelete alatt mint reconvalescens hagyhatta 
el az intézetet. A házi orvosnak azon tanácsot adtuk, hogy
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a bujakórellenes gyógymódot folytassa tovább. Későbbi 
tudakozódások által tudom ásunkra jutott, hogy beteg jól 
érzi m agát, s leszámítva bizonyos szellemi lassúságot, 
szorgalm asan foglalkozik.

A m ásodik, szintén lehető rövidséggel közlendő eset a 
következő. Egy 34 éves cs. k. főhadnagy, 1875. jun ius hó
ban elsődleges bujakóros fekélyt szerzett, melyhez később a 
bőrnek bujakóros megbetegedése, tenyerén pikkelyeg 
(psoriasis palmaris) szegődött. A beteg ugyanazon év 
novem ber havában bujakórjából kigyógyúlt. 1876, évi ja
nuárban  a bőrbujakór recidivált, ezenkívül lapos fel
hám fekélyek jelentkeztek a szájür nyákhártyáján; beteg 
bedörzsölési gyógymóddal kezeltetett, s február közepén 
m int reconvalescens tekintetett. Február végén éjjel beteg 
egy dühös roham ot kapott (m iu tán  előzőleg p á r éjjel már 
nem  aludott), hangosan kiabált és vezényelt, kardjával az 
ajtó felé vagdalt és szúrt. Később beteg megnyugodolt, de 
alvása beszélgetés és kiabálás által volt közbenszakítva. 
Beteg fenntemlített intézetbe hozatott gyógykezelés végett. 
Physicalis vizsgálatnál a tenyéren  és talpakon halavány 
piszkossárga foltok; a szájür nyákhártyáján kisebb-na- 
gyobb felhámfekélyek találtattak . Egyéb szervekben 
semmi rendellenesség. Beteg fejfájásról nem panaszkodik; 
éjente nem  alszik, nyugtalan. Beteg pár óráig csendesen 
viseli m agát, ekkor hirtelen hallérzéki csalódásai kelet
keznek, felemelt fejjel és roham os lépésekkel siet fel és 
alá, kezeivel az ég felé hadonáz, különféle nagysági rög
eszm éket külöl, hogy ő isten, pápa stb. Egy-két órai nyug
talanság u tán  szünet következik be, mely 3 -4  óráig  tart és 
a fenntebb említett izgatottsági állapotba megyen át. Éjjelei 
tartósan nyugtalanok, a lta tókat kell bevennie. Miután 
beteg m agát higanykenőccsel bedörzsöltetni nem  hagyta, 
sem iodkalium ot bevenni nem  akart, azt állítván, hogy ez 
méreg, nála hasonlag higanyfehérnyés befecskendéseket 
alkalm aztunk. Beteg összesen 22 cgrm. higanyt kapott 22 
nap lefolyása alatt. A 10 -12-dik befecskendés után az 
összes kórtünetek észrevehetőleg javúltak. A szájür lapos 
felhám-fekélyei többé nem újúltak ki, s beteg sokkal nyugod- 
tabb, értelm esebb lett; hallérzéki csalódások ugyan még 
jelentkeztek, de a nagyfokú hangulatváltozás és a nagysági 
rögeszm ék elmúltak. Az éjjelek tűrhetően folytak le, altatók 
nélkül alszik. Különös, hogy nála később az arczvonások 
ugyanazon eltorzítása (arczvágás) lépett fel, m in t az első 
esetnél, úgy hogy e két beteg egymáshoz úgy hasonlított, 
m int tojás a tojáshoz. Csakhogy utóbbinál az arczvágás 
határozo ttan  hallérzéki csalódások term énye volt, s leg
inkább akkor észleltetett, ha  magányosan volt, míg az el
sőnél leginkább akkor volt szembeszökő, h a  másokkal 
beszélgetett. Beteg szem látom ást javúlt, s a befecskendé- 
seknek többé nem szegült ellene. 22 befecskendéssel a 
gyógym ód első szakaszát bevégeztük. Beteg m in t recon
valescens tekintetett, értelm i tehetsége teljesen ép volt, s 
a végleges gyógyulás közel kilátásba helyeztetett, midőn 
julius végén az intézet kötelékéből kiléptem. Később vissza
esés következett be (igen gyakori tapasztalat), újólag buja
kóros fekélyek jelentkeztek, a beteg szellemileg is rosszabbúl 
lett, s a beteg bedörzsöléssel leendett gyógykezelendő. 
M int értesültem , beteg azóta m ár gyógyúlva bocsáttatott el.

Tudvalevőleg a higanynyal való bőr alá fecskendősek
nek eddig am a hátrányuk volt, hogy a beszúrási helyen 
daganatok és tályogok keletkeztek. A mi eseteinket illeti, 
úgy m indkettőnél első ízben az 5-6-dik befecskendés 
u tán  kis mandolanagyságú beszürődések keletkeztek,

melyek felett a bőr elhalt. Mint később kiderült, ennek oka a 
készítményben rejlett; folytatólagosan víztiszta oldattal tö r
tén tek  a befecskendések, mely u tán  semminemű lobos 
visszahatás sem jelentkezett. Azóta több oldalról lettek 
óvszabályok és utasítások közölve, melyek tekintetbevé
telével a beszűrődéseket teljesen mellőzni lehet. Nyálfo
lyást nem észleltünk, óvintézkedés gyanánt kalium- 
chloricum-szájvizet rendeltünk. M int a rövid kórrajzból 
látható , agybujakóros betegeink könyű és azonnal az 
agyi tünetek fellépte után gyógykezelés alá adott esetek 
voltak. Eseteinknél a bujakór általános és látható tünete
in ek  alábbhagyásával, nyomban já rt a szellemi tünetek 
javulása is, mi bizonyítólag a m ellett szól, hogy kóris
m énk az agy bujakóros bántalm azottságára helyes volt, s 
hogy itt a bujakór nem  mint esetleges bántalom tekinten
dő, mely a m ár létező vagy keletkező félben levő elme
kórhoz szegődött, hanem  igenis -  m int ilyen -  egyenesen 
az elmebántalomnak előidézője volt. Mindkét eset -  daczára 
hogy a másodiknál rohamosabb agyi tünetek jelentkez
tek , Erlenmayer legújabb beosztása szerint a bujakóros 
agybántalm ak első szakához -  az egyszerű bujakóros el
m ekórokhoz tartozik, mert a mozgatási szakasz szövőd
m ényei egyik esetnél sem észleltettek. A bőr alatti higa
nyos befecskendéseknek hatása eclatans és félre nem 
ism erhető volt.

A higanyos bőr alá fecskendések pontos és határozott 
gyógyjavalatának megállapítására, bujakóros elmekóroknál, 
n em  érzem m agam at jogosítva csekély számú tapasztala
taim nál fogva; csak azon körülm ényre vagyok bátor fi
gyelmeztetni, hogy eseteinknél, melyekben ugyanis az 
első időben a gyógykezelés csak kényszerítés útján volt 
lehetséges, a b ő r alá fecskendős kitűnő szolgálatot tett, 
m ennyiben a leggyorsabban és legegyszerűbben vezetett 
az óhajtott czélhoz.

Ha Heubnernek találó megjegyzése: „hogy az agybu- 
jak ó r gyógykezelésénél ama eljárási módot illeti az el
sőbbség, melylyel a legrövidebb idő alatt, a legnagyobb 
m ennyiségű higanyt kebelezhetünk a szervezetbe”, to
vábbira is gyakorlatinak fog bizonyúlni, úgy a higanyos 
b ő r  alá fecskendős a bedörzsölési módszert kivételes esetek
ben igen, de általánosságban aligha fogja helyettesíthetni.

Kommentár

Laufenauer Károly (1848-1901) -  a magyar neurológia 
m egalapítója -  Schwarczer-tanítvány volt, majd M eynert 
és Westfal mellett dolgozott. 1882-től a budapesti egyete
m en  az elmekórtan nyilvános rendes tanára. Tudományos 
munkássága során az agyvelő ép- és kórszövettanával, neu
rológiával és klinikai elmegyógyászattal foglalkozott. Tanít
ványa volt Schaffer Károly, Sarbó Antal, Ranschburg Pál, 
P ándy Kálmán, Hollós István.

A ma neurológusai gyakran használják a Jendrassik- 
féle műfogáshoz hasonlóan, talán csak nevét felejtett (vesz
tett?) Laufenauer-féle műfogást: patellareflex kiváltásakor 
a beteget felszólítjuk, hogy szorítsa meg m indkét kezével 
a karunkat.

A treponematosisok közül a lues a legjelentősebb, okozó
ja  a Treponema pallidum. A lues terápiáját évszázadokon 
keresztül a higanykezelés jelentette, melyet m ár a XV. 
században alkalmaztak. A higanyt füstöléssel vitték be a 
szervezetbe, mely súlyos higanymérgezést létrehozva, ese
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tenként ha a beteg túlélte, a luest is meggyógyította. Erősebb 
antiluetikus hatásúnak bizonyultak a higany-kenőcsös 
bedörzsölések az ún. „kenőkúrák”, melyek a betegek számá
ra is enyhébb beavatkozást jelentettek. A kem oterápia 
továbbfejlődése során -  Ehrlich 1909-ben felfedezte az 
arzenobenzolok antiluetikus hatását. Ehrlich „606”-os 
vegyülete a Salvarsan, m ajd a kevésbé toxikus „914”-es 
vegyidet a Neosalvarsan állt a lueskezelés alapvető gyógy
szerévé. 1920-tól alkalmazták a bizmutsókat, m iután fel
fedezésre került jelentékeny spirillocid és RES-aktivitást 
fokozó hatásuk.

Az antibiotikumok kifejlesztésének elméleti és gyakorlati 
alapja Fleming (1928) nevéhez fűződik, aki Penicillinum 
notatum  gombával fertőzött táptalajon streptococcus törzs 
lízisét észlelte és terápiás kísérletek folytatását szorgal
mazta. A kutatóknak (Florey, Chain és m tsai) 1946-ban 
sikerült a penicillint kristályos formában előállítani. A 
m odern antibiotikum-kutatás rendkívüli sikereket hozott 
az élő kórokozók elleni küzdelemben és az orvostudo
mány m inden ágában mélyreható terápiás változásokat 
eredményezett.

A syphilis kezelése a penicillin bevezetése óta -  közel 
ötven éve -  keveset változott. A CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) irányelvek szerint a penicillin 
az elsőként választandó szer. A kezelés elsődleges célja a 
betegség progressziójának, átvitelének megakadályozása.

A syphilis incidenciája az USA-ban 1991-ben 20,1/ 
100 000, 1997-ben 3,2/100 000, míg Oroszországban 
277,3/100 000 ugyanezen évben, egy újkori kelet-európai 
járványt jelezvén. Magyarországon 10 év alatt, 1989 és 
1999 között 0,9-ről 2,57-re emelkedett az incidencia és is
mét megjelent a connatalis syphilis. A syphilis stádiumai: 
prim er, szekunder vagy korai látens-betegség, késői látens
betegség, neurosyphilis. Kezelésének sémája Magyarorszá
gon: 30 ME Retardillin, napi 1 ME im. injekció folyamatosan, 
vagy 15 ME után 2-4 hét szünettel. Túlérzékenység esetén 
tetracyclint, vagy erythromycint adnak. A kúra után negyed
évente teljes szerológiai ellenőrzés történik. A nemibe- 
teg-gondozó, minden esetben kötelezően és ingyenesen 
végzi a kezelést, foglalkozik a fertőző forrás és kontaktsze
mélyek felkutatásával. Amennyiben a nem specifikus pró
bák a kezelés kezdetekor m ár pozitívak voltak, két év el
teltével általában negatívvá válnak. Ilyenkor, mintegy 
záróvizsgálatként belgyógyászati, szemészeti és neuroló
giai vizsgálat történik. Liquorvizsgálat akkor indokolt, 
ha a VDRL, RPR (nem specifikus próbák) nem  válnak 
negatívvá. A neurosyphilis széles spektrum ban m ani

fesztálódó kórképeket foglal magában: akut syphilises 
meningitis, meningovascularis syphilis, syphilises menin
goencephalitis (paralysis progressiva), tabes dorsalis, me- 
ningomyelitis, opticus neuritis. Valamennyi késői form a 
alapját a syphilises meningitis (sokszor asym ptom ati- 
cus) képezi, mely aktív lehet 10-15 évig. Az infekciót kö
vető két éven belül fejfájás, szédülés, alvászavar, agyideg-ká
rosodás hívhatja fel rá a figyelmet. Paralysis progresszíva 
12-15 évvel, tabes dorsalis 15-20 évvel az infekció után 
manifesztálódhat. Ezen késői syphilises betegségek előfor
dulása az utóbbi 4 évtizedben ugyan jelentősen csökkent, 
de a friss lueses-fertőzések szám ának növekedése -  rész
ben az AIDS-epidémia következtében -  továbbra is éber
séget követel. A változatos klinikai kép alapján a luesre 
használt a „nagy im itátor” kifejezés ma is aktuális.

Mit m ond a mai olvasónak Laufenauer cikke? Pontos, 
ízes m agyar nyelven m egjelenített pszichiátriai tü n e t
leírást tanulhatunk  belőle. Az agybujakórt, organikus 
pszichoszindróm ának tartja: „az elm ebántalom nak kór- 
tani oka adva lévén” a kezelése oki. Betegei korai neurolues- 
ben szenvedtek, impulzivitással, hangulatzavarral, pszicho- 
motoros nyugtalansággal, m ásodik betegét expanzív té
ves eszmék jellemezték. Közleményét a betegein való 
mielőbbi segítés „égető szükség”-e, „nem utánzási viszke- 
teg, új és még kellően nem ism ert gyógyszerekkel való kí
sérletezésben” hatja át. Közleménye tanúsítja, hogy korá
nak tudom ányos ismereteiben up-to-date. A korábban 
szokásos higanyos bedörzsölések helyett a gyorsabban 
ható parenteralisan adható „higanyos fehérnyét” alkal
mazta, m indkét esetben jó eredménnyel, ugyanakkor s 
ez m indnyájunk számára intő, eredményeit példam uta
tóan, óvatosan, kritikusan értékelte: „a higanyos b ő r alá 
fecskendések pontos és határozott gyógyjavalatának meg
állapítására, bujakóros elmekóroknál, nem érzem m aga
mat jogosítva csekély számú tapasztalataim nál fogva”.

IRODALOM: 1. K n o l l Gyógyszertan. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1965. -  2. R a j k a  Ö . ,  S z o d o r a y  L . :  Bőr- és nemibeteg
ségek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1962. -  3. N y í r ó  G y . :  
Psychiatria. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1962. -  4. 
E m m e r t  D . ,  K i r c h n e r ,  ] .  T . :  Nők nemi úton terjedő betegségei: a 
gonorrhoea és a syphilis. Orvostovábbképző Szle., 2000, 5, 
78-87. -  5. V á r k o n y i  V . :  Kommentár. Orvostovábbképző Szle., 
2000, 5, 87-89. -  6. A d a m s ,  R .  D . ,  V i k t o r ,  M . ,  R o p p e r ,  A .  H . :  
Principles of Neurology, Sixth Ed. Companian Handbook, 
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Belgyógyászat
Generalizált sarcoidosis talaján kelet
kezett hypercalcaemia. Hierl, Th. és 
m tsai (Abt. Innere Med., Medizinische 
Universitätsklinik und Poliklinik Abt. 
Radiodiagnostik der Radiologischen 
Klinik der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, Németország): Dtsch. Med. 
W schr., 2000,125, 1492-1496.

A hypercalcaemiák differenciáldiag
nosztikájában idült granulomatosisos 
betegségeket, többek közt sarcoido- 
sist, tbc.-t, lymphomákat is számításba 
kell venni. A kórképekben talált hyper
calcaemia a macrophago-lymphocytás 
granulom ákban keletkező fokozott 
1,25-dihidroxi-kalciferol (D3-vitamin)- 
termelés következménye, ami megnö
vekedett kalciumfelszívódást eredmé
nyez.

A 70 éves férfit hypercalcaemia miatt 
utalták vizsgálatra fáradékonyság, 
csökkent fizikai teljesítmény és jobb 
lábfájdalom tüneteivel, de kezeiben és 
deréktájon is voltak panaszai. A beteg 
elmondja, hogy kb. 23 éve ismétlődő 
vesekólikája van, spontán kőürítéssel, 
ami hetenként ismétlődik. Klinikai fel
vétele előtt nem is volt egyéb panasza, 
laboratórium i leletei közül egyedül a 
szérumkalcium-szintje volt kissé emel
kedett.

Statusa gyakorlatilag negatív. Klini
kai laborleletei közül magasabb volt a 
szérumkalcium, a szérum kreatinin és 
az ACE (angiotenzinkonvertáló enzim)- 
szint, valamint a szérumlizozim, a 24 
órás vizeletkalcium és hidroxiprolin. 
Hypercalcaemiának megfelelően a pa- 
rathormonszint alacsony volt. Negatív 
eredménnyel já rt a tum orm arkerek 
vizsgálata is.

Mellkasi röntgenvizsgálat mediasti- 
nalis lymphoma gyanúját vetette fel, 
az ágyékcsigolyákban mérsékelt dege- 
neratív elváltozás látszott denzitomet- 
riával, ugyanitt a csontmassza kisfokú 
csökkenését észlelték (Z-l-érték), de 
a calcaneus ásványisó-tartalma normá
lis volt. CT-vizsgálat megerősítette a 
radiológiai leletet, mely szerint a medi- 
astinumban a nyirokcsomók nagyobbak. 
Gallium-szcintigráfia a hilusok sarcoi- 
dosisát vetette fel, a distalis végtagoké
val együtt (bőr és izomzat). A kézujjak 
röntgenfelvételén az összes proxima- 
lis interphalangealis ízületben sarcoi-

dosis-arthropathiára utaló elváltozás 
látszott. Az ágyékcsigolyák MRI-vizs- 
gálatával viszont multiplex gócokat ta
láltak. A végső diagnózist transbron- 
chialis tüdőbiopsziával sikerült tisztázni, 
mégpedig több centrális, nem nekroti- 
záló, epitheloid sejtes granuloma formá
jában, perifokális fibrosissal. A neuro
lógiai tünetek a perifériás idegek sar- 
coidosis-polyneuropathiájával voltak 
magyarázhatók.

A betegség glükokortikoidokkal jól 
kezelhető és ez történt a jelenlegi eset
ben is. Az első napokban 100 mg/die 
prednizolon hatására a szérumkalcium 
és ACE-szint már két hét múlva norma
lizálódott a szérum kreatininnel és a 
foszfátszinttel együtt, ezenkívül vese
köveket sem ürített tovább, így az ada
got 7,5 m g/d-re lehetett csökkenteni. 
Végeredményben a beteg összes pana
szai, beleértve a polyneuropathiát is, 
teljesen megszűntek.

Hypercalcaemia előrehaladott sarcoi- 
dosisban ritka, de nem szokatlan. Etio- 
patogenezisében a sarcoidosis-granulo- 
mák aktivált macrophagjaiban található 
la-hidroxiláz fokozott extrarenalis akti
vitásáról van szó, aminek magasabb 
l,25-dihidroxi-vitamin-D3-koncentráció 
az eredménye a szérumban; ennek 
fokozott kalciumfelszívódás és csont- 
reszorpció a következménye, ami kal
cium-foszfát kövek keletkezéséhez 
vezet a vesékben. A veseelégtelenség 
ellenére talált normális 1,24-dihidro- 
kalciferol-szérumszint fenntartásában 
szerepe van a granulomák la-hidroxi- 
láz aktivitásának és a fokozott hidroxi- 
prolin-kiválasztás a vizeletben ugyan
csak kiterjedt reszorptív csontfolyamat 
mellett szól. Az aktivált m acrophagok 
interleukinek sorát választják ki, így 
az IL-lß-t is. Az aktivált T-lymphocyták 
további T-sejtek kemotaktikus jelző- 
rendszerei és a csontreszorpció legha
talmasabb stimulálói, ezért az is valószí
nű, hogy a fokozott IL-lß-koncentra- 
ciónak akár a csontokban vagy a ke
ringésben patogenetikai jelentősége 
van a hypercalcaemiában és hypercalc- 
uriában.

Hypercalcaemiában osteolysis radio
lógiai jelei nélkül és szupprim ált para- 
thorm onszint esetében krónikus gra- 
nulomatosisra mindenképpen gondolni 
kell, még akkor is, ha a D-vitamin- 
metabolitok szérumkoncentrációja nor
mális. A csont MRI-vizsgálata rendkí

vül szenzitív módszer a csontinfiltrációk 
kiderítésében, de nem annyira specifi
kus, ezért az MR-tomográfián kívül la
borkém iai és szövettani vizsgálatra 
m indenképpen szükség van.

Bán András dr.

Bioetika
Ellátási lehetőségek az élet végén. Quill, 
T. E. (Dept, of Medicine, University of 
Rochester, The Genesee Hospital, 224 
Alexander St, Rochester, NY 14607, 
USA): JAMA, 2000, 284, 2502-2507.

A közlem ény az orvosi ellátás és az or
vos-beteg kapcsolat egy igen gyakori, de 
sokszor nagyon problematikus részét 
veszi górcső alá. Egy 81 éves, végstá- 
dium ú férfibeteg esettanulmányán ke
resztül mutatja be a gyógyíthatatlan, 
halál előtt álló betegekkel és család
tagjaikkal kezdeményezett beszélgetés 
nehézségeit. Nagyon találóan az „elefánt 
a porcelánboltban” kifejezéssel jellemzi 
az egészségügyi ellátás szereplőinek 
m űködését, hiszen döntéseikkel 
könnyen okozhatnak olyan töréseket 
a beteg és családja lelkiállapotában, 
mely a későbbiekben helyrehozhatatlan 
következményekkel járhat.

Az inkurábilis, végállapotú betegek 
kezelésének problém ája életük vége 
felé egyre nagyobb kihívást jelent. Erről 
a nehézségről történő beszélgetés kez
deményezése nagy terhet ró az orvosra. 
A betegek, családtagjaik és orvosaik 
sokszor elkerülik a halál, vagy elmúlás 
említését, még akkor is, ha a betegség 
nagyon rossz prognózisú. Ahhoz, hogy 
ezeket a kom munikációs problém á
kat kivédjük, sokkal több, mély beszél
getést kell kezdeményeznünk az olyan 
betegekkel, családtagjaikkal és ellátó 
orvosaikkal, akik hasonló gondokkal 
néznek szembe.

A tanulm ányban segítséget kapha
tunk  arra, hogy hogyan építsünk fel 
egy ilyen beszélgetést a beteggel, család
jával vagy akár közvetlen kezelőorvo
sával.

A betegek, m int a cikkben szereplő 
B úr is, egyre tovább élnek, hisz a medi
cina fejlődésének köszönhetően m ind 
a morbiditási, mind a mortalitási ará
nyok javultak és megvan minden lehe
tőség arra is, hogy az elkerülhetetlen 
halált a beteg minél kisebb szenvedés 
árán  érje el. A haldoklás folyamatá
nak utolsó szakasza tele van orvosi ki
hívással a kezelés, illetve etikai dönté-
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sek terén , m int például az életmeg
hosszabbító kezelés megtagadása vagy 
a DNR (do-not-resuscitate) kérdése. 
A halál közeledtével a betegek félelme 
egyre fokozódik, félnek, hogy nem figyel 
rá juk  senki, félnek az állapotukat kísé
rő fájdalm aktól, szenvedéstől.

A SUPPORT, egy több m int 9000 
beteget bevonó, m ulticentrikus tanul
mány, mely egyértelműen igazolta e 
problém ák valódiságát és nagyságát. 
Azt találta, hogy a haldokló betegek 
életük utolsó három napjának legalább 
felében éreznek közepes vagy komoly 
fájdalm at, a DNR-ek 46%-a az utolsó 
két napban  adta írásba kérését és az 
orvosok csak 47%-a volt tisztában be
tege DNR-kérésével.

A súlyos betegekkel időben történő, 
mély beszélgetés kötelessége minden 
kezelőorvosnak, vonatkozzon ez az or
vosi, pszichoszociális vagy lelki szük
ségletekre. Ezek a megbeszélések feltár
hatják a kezelés különböző lehetőségeit 
és áthelyezhetik a hangsúlyt az életet 
és szenvedést m eghosszabbító keze
lésről a palliáció felé. A palliativ keze
lés elsősorban a fájdalom és a fizikai 
tünetek  enyhítésére összpontosít, 
pszichés tám ogatást nyújtva a beteg
nek és családjának, a tisztességes be
fejezés elérését biztosítja. Ezt a fajta 
beszélgetést fel kell ajánlani minden 
súlyos, gyógyíthatatlan betegnek, függet
lenül attól, hogy folytatja-e korábbi, 
betegségorientált kezelését.

Hogy m ikor kell a beszélgetést el
kezdeni, arra különböző klinikai in
dikációs területeket javasolnak. Sür
gős indikációt jelent, ha a halál közel 
van, ha  a beteg várja a halált, ő vagy a 
családja érdeklődik a hospice-ról, vagy 
a beteg szenvedése nem  áll arányban 
a prognózisával. A rutin-beszélgetés 
indikációja a prognózis ismertetése, 
vagy egyszerűen csak a reményekről, 
félelmekről történő diskurzus.

Arra a kérdésre, hogy ki kezdemé
nyezze, illetve folytassa le a beszélge
tést a beteggel a lehetséges kimenetelről, 
nagyon nehéz válaszolni. Szerencsés 
esetben a beteggel szoros kapcsolat
ban lévő háziorvos az ideális választás, 
hiszen jó  esetben nagyon régi or
vos-beteg  kapcsolatról van szó és az 
orvos szinte m ár a „család tagja” is. 
De sok esetben a beteg állapota miatt 
m ár valamilyen intézményben fekszik 
és az őt kezelő orvos itt m ár képtelen 
koordinálni a betegségorientált keze
lés mellett a palliáció különböző szintű 
elemeit, melybe az összes résztvevő -  
m int nővérek, szociális munkások,

gyógyszerészek, papok, családtagok stb. 
-  bevonása lenne szükséges.

Miért kezdjük el a beteggel a beszél
getést? Sok betegnek szüksége van min
den információra betegségéről, állapo
táról, annak várható kimeneteléről, hogy 
fontos döntéseit meghozhassa.

Miről szóljon ez a beszélgetés? Álta
lánosságban a kezelés célját két irány
ban befolyásolhatja. Relatív hangsúlyt 
adhat az élet meghosszabbítása felé, 
de törekedhet az életminőség javítá
sára is. Specifikus kérdéseket is tag
lalhat, melyek a beavatkozás m érté
két határozhatják meg. Előnyt élvez 
az életmeghosszabbítás lehetősége, ha 
a beteg élni akar, vagy meghatalm a
zást adott az életben tartásra. A DNR 
nyilatkozatnál a kérdés egyértelmű. De 
a m élyinterjúnak tartalm aznia kell a 
különböző életfenntartó kezelések is
mertetését is, m int a gépi lélegeztetés, 
táplálószonda, antibiotikum ok vagy a 
hemodialízis kérdése. Részletesen kell 
szólni a palliativ kezelés mikéntjéről. 
A fájdalom és más tünetek csökkentésé
ről, beszélni kell a pszichés, szociális 
és egzisztenciális szenvedések, p rob
lém ák kérdéséről is.

És végül a tanulm ány kitér a „ho
gyan hozzuk szóba a kérdést” megvála
szolására is. Számos típuskérdést leír, 
melyek segítségével tapintatosan, 
óvatosan lehet a betegek figyelmét meg
nyerni, ráirányítani a problémára anél
kül, hogy bennük fokoznánk a szenve
dést vagy a félelmet. Segít a kérdezőnek 
felkészülni, olyan válaszkérdésekre, mint 
például a „miért pon t én”, „mennyi 
időm  van hátra”, „mit tennél a helyem
ben” stb.

Nagy András Csaba dr.

Diabetológia
Táplálkozási ajánlások és irányelvek 
diabetes m ellhúsok szám ára. ( Amer. 
Diabetes Társ.) Diabetes Care, 2001, 
24 (Suppl. 1), 44-47.

Az Amerikai Diabetes Társaság (ADA) 
az utóbbi években bevezette azt a szo
kást, hogy a Diabetes Care folyóirat első 
szám ához supplementumban gyakor
lati ajánlásokat tesz közzé. így történt 
ez ebben az évben is. A gyakorlati aján
lások széleskörűek, ismertetik a leg
utóbbi 2 nagy szűrővizsgálatot és ered
ményeit (DCCT és UKPDS), valamint 
a diabeteses beteg életével, táplálkozásá
val, gyógykezelésével, szövődményei

fellépésével és megelőzésével kapcsola
tos m indennapos kérdéseket.

Az összeállításból néhány fejezetet 
emelnék ki, ezek közül az első a diabe
teses betegek táplálkozásával kapcsola
tos. Alapvető célkitűzésként rögzítik 
az ajánlásban, hogy a táplálkozás fő  
célja az, hogy egyéb tényezők mellett 
(mozgás, gyógyszeres kezelés) biztosítsa 
a közel normális vércukorszintet, az 
optimális szérumlipidszintet, a diabete
ses betegek különböző életkorokban 
való fejlődését, megfelelő testsúlyának 
biztosítását, segítsen megelőzni a he
veny szövődményeket (elsősorban az 
inzulinnal kezeltek között) és jelen tu
dásunknak megfelelően a legjobb táplál
kozási feltételek betartására hívja fel a 
figyelmet.

Az 1-es típusú betegek igen pontos 
táplálékfelvételét hangsúlyozza az aján
lás azzal, hogy az újabb inzulinkezelési 
módszerek segítségével flexibilisebbé 
váltak a táplálékbevitel feltételei is. 
A 2-es típusú diabetesesek étrendjének 
ajánlását tekintve, szó esik az elhízottak 
igen erős kalóriabevitel-megszorítá- 
sáról, ugyanitt hangsúlyozzák az élet
módváltoztatás és a fokozott testm oz
gás jelentőségét is (ezek a gondok a 
> 30 kg/m 2 testtömegű diabetesesek- 
re vonatkoznak elsősorban).

Az egyes tápanyag-összetevők közül 
kitérnek arra, hogy fehérjéből a napi 
kalóriabevitel általában 10-20%, ezt 
veseelégtelenségben kell redukálni 
0,8-0,7 g/kg-ra. Ami a zsírbevitelt jelen
ti, a napi összes kalóriabevitelnek 
10-20%-át ez se haladja meg, s itt ügyel
ni kell a telített és telítetlen zsírsavak 
helyes beviteli arányára (előbbiből 10% 
alatti, utóbbiból 10% feletti). Diabe
tesesek között igen gyakori a trigli- 
ceridszint emelkedése, ilyen esetekben 
az egyszeresen telítetlen zsírsavak be
vitelének mérsékelt emelkedése java
solható, ha azonban így sem lehet elérni 
a 10 rnmol/1 feletti trigliceridszint csökke
nését, akkor célszerű gyógyszeres keze
lést is alkalmazni. A telített zsírok és a 
koleszterin bevitelének korlátozása a 
diabetesesek cardiovascularis m egbe
tegedésének prevenciójában játszik 
fontos szerepet.

Egy historikus jellegű táblázatban 
az egyes tápanyag-összetevők százalé
kos arányának változását m utatják be 
közel 100 évre visszamenőleg. Ebből 
jól látszik, hogy a 20-as évektől napja
inkig hogyan növekedett a szénhid
rátbevitel aránya (a napi kalóriában 
20-50% -ban), a fehérjebevitel ekkora 
ingadozásokat m ár nem m utatott,
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10-20% között ingadozott napjainkig. 
A zsírbevitel eredeti ajánlásaihoz viszo
nyítva jelentősen változott: a 70%-os 
napi bevitelről 30% alá csökkent.

Szó esik még az ajánlásban az éde
sítőszerekről, a táplálék rostanyagtar
talmáról, a nátriumbevitelről, továbbá 
az alkoholfogyasztásról. Ez utóbbit ille
tően a napi 2 egységnél kevesebb alko
holfogyasztást megengedhetőnek tart
ják, arra azonban felhívják a figyelmet, 
hogy étkezés nélkül még ez a mennyiség 
is hypoglykaemiát okozhat. A vitam i
nok és ásványianyagok közül a magné
zium és a kálium szerepét ismertetik, 
utóbbinál hangsúlyozzák bevitelének 
megszorítását veseelégtelenségben. Leg
végül néhány sorban a terhes diabeti- 
kák táplálkozásáról írnak és kiemelik 
a gravida gondos és rendszeres ellenőr
zésének szükségességét (például testsúly 
változása).

Iványi János dr.

Inzulin alkalmazása. (Amer. Diabetes 
Társ.): Diabetes Care, 2001,24  (Suppl. 
1), 94-97.

Az ajánlás a szokottnál valamivel rész
letesebb, mivel az inzulinkezelést illető
en számos újabb változásnak vagyunk 
tanúi (újabb készítmények, újabb 
technikai változások a fecskendők és 
tűk előállításában és forgalmazásában 
stb.).

Az inzulinok fajtái között a humalóg 
készítmények jelentenek újabbakat, ve
lük és a humán inzulinokkal kapcsolat
ban nem szabad arról megfeledkezni, 
hogy sokkal gyorsabb a hatásuk és rövi- 
debb aktivitásuk időtartam a, m int a 
még forgalomban lévő állati (elsősor
ban sertés inzulinoknak). Az USA-ban 
napjainkban 100-500 E/ml-es koncent
rációjú készítményeket használnak, cse
csemők számára már vannak viszont 
10 E-nyi inzulint tartalmazó készítmé
nyek is. Az ajánlásban felhívják a fi
gyelmet arra, hogy az USA-n kívüli 
országokban, a 40 E-es beosztású fecs
kendők forgalomban vannak, ezeket 
különösen az utazók használják elő
szeretettel.

Ismeretes, de azért az ajánlásban 
elég részletesen vannak utalások arra 
vonatkozólag is, hogy az inzulint szoba- 
hőmérsékleten kell tárolni, használat 
előtt felrázni nem  tanácsos a készít
ményeket és egy-egy készítményt álta
lában 30 napig célszerű tárolni. Ami 
az inzulinfajták keverését illeti, arra

kell ügyelni, hogy egy fecskendőbe fel
szívva gyors és tartósabb hatású készít
ményt 15 perccel az étkezés előtt kell 
beadni. A cinktartalm ú tartós inzuli
nokat nem célszerű összeszívni rövid 
hatású inzulinokkal, m ert a hatás 
késleltetett lesz.

Szó esik arról is, hogy a fecskendők 
és a hozzájuk rögzített tűk használatá
nak ismétlése mennyiben lehetséges. 
Az ajánlás elvileg nem  zárja ki a fecs
kendők újbóli felhasználását, azonban 
hangsúlyozza a sterilitási körülmények 
pontos betartását. A tűk alkoholos le
tisztítását nem javasolják, ilyenkor a 
beadás során fájdalmasság jelentkezhet. 
Az ún. injektorok használata nem ment 
ki a forgalomból, de ezek előállítási 
költségei magasabbak a hagyományos 
fecskendők/tűknél, alkalmazásuk során 
traum atizálhatják a bőrt.

Újabban eléggé elterjedt a kevert 
(többször előre elkészített) rövid- és 
hosszú hatású inzulinok használata. 
Ha a beteg két különböző készítmény
ből keveri össze a megfelelő adagját, 
fel kell hívni a figyelmét arra, hogy 
először a gyorshatású inzulint kell a 
fecskendőbe felszívnia. Néha az injek
ció helyén fájdalmasság  jelentkezhet, 
ezt részben a megfelelő beadási szög 
betartásával (lehetőleg 90°-os), szoba- 
hőmérsékleten tárolt inzulin beadá
sával, levegőtlenítéssel, az alkoholos 
fertőtlenítés után némi várakozással, 
a beszúrt tű változatlanul hagyásával 
lehet megelőzni.

A gyakorlatban ismeretes, de ez az 
ajánlás is rögzíti, hogy az inzulin a kü
lönböző helyekről, különböző gyorsa- 
sággal szívódik fe l (has, kar, com bok 
és glutealis tájék), s az esetleges lokális 
kellemetlenségek elkerülésére minden
képpen szükséges a rotációt betartani.

Az inzulinadagoláshoz manapság a 
vércukor-önkontrollok szervesen hozzá
tartoznak, sőt azok az ismeretek is, 
amelyek a korábbi és a frissebben hasz
nált inzulinféleségek étkezéssel kapcso
latos beadási idejét jelentik (így pél
dául az inzulinanalógokat közvetlenül 
étkezés előtt kell bevinni). A hypo- 
glykaemiák felléptének veszélyére is 
gondosan ki kell oktatni a betegeket, 
de a hozzátartozókat is meg kell taní
tani az elhárító glükagon használatára. 
Mindezen szempontok figyelembevé
telével lehet azt elérni, hogy az inzuli- 
nozott beteg számára ma már az inzulin 
beadása elviselhető procedúra lett.

Iványi János dr.

Irányelvek a diabeteses betegek kórházi 
felvételét illetően. (Amer. Diabetes 
Társ.): Diabetes Care, 2001, 24 (Suppl. 
1), 91.

A diabeteses betegek gondozása és keze
lése többségükben járóbeteg form ában 
történik. Vannak azonban olyan szitu
ációk, amelyekben feltétlenül intézeti 
kezelésre van szükség. Ezeket az a ján 
lásba foglalt irányelvek a következők
ben részletezik:

-  életet veszélyeztető heveny anyag
csere-kisiklás;

-  újonnan felfedezett gyermek- és 
serdülőkori diabetes;

-  szoros monitorozást szükségessé 
tevő olyan problémák, amelyek feltehe
tően az addigi terápia módosítását te
szik szükségessé;

-  súlyos idült szövődmények, am e
lyek a diabeteses beteg intenzívebb 
kezelését igénylik;

-  nem megfelelően ellenőrzött vagy 
újonnan felfedezett diabetes terhesség 
során;

-  inzulin-pumpakezelés vagy egyéb 
intenzív inzulinkezelési forma beállí
tása.

Ami a heveny anyagcsere-szövőd
ményeket illeti, közöttük elsősorban 
a ketoacidoticus esetek intézeti keze
lése szükséges, a hypoglykaemiával járó 
állapotokban csak ezek előrehaladott 
állapotai tesznek szükségessé kórházi 
felvételt (ha a < 2,8 mmol/1 vércukor- 
szint során kezelésre nem javul azonnal 
a tudati állapotot tekintve, ha kóm a, 
görcsök vagy megváltozott viselkedé
si formák állnak előtérben, ha a hozzá
tartozó sem tu d  12 órán belül e red
ményt elérni s végül abban az esetben, 
ha a hypoglykaemia szulfonilurea-ke- 
zelés során jö tt létre -  elhúzódó h a 
tás).

Nem megfelelően kontrollált diabete
ses állapotok közé tartoznak, azok a 
hyperglykaemiás állapotok, amelyek 
visszatérnek, kiváltó okuk könnyen nem 
bizonyítható, idetartoznak a kiváltható 
ok nélküli visszatérő ketoacidosisok 
is. Hypoglykaemiák esetén a visszaté
rő esetek, továbbá a hypo- és hyper
glykaemiás állapotok gyakori változá
sai és végül, azok az esetek, amelyekben 
a diabetes iskolai vagy m unkahelyi 
problémákat okoz.

Az idült szövődmények során prog
resszió esetében jön  szóba intézeti ke
zelés, egyebekben minden olyan álla
pot, amelyik az addig rendben lévő 
diabetesi egyensúlyt megváltoztathatja 
(terhesség, nagyadagú glükokortikoi-
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dók, hevenyen fellépő micro- és macro- 
vascularis szövődmények).

Iványi János dr.

Diabetesesek preventív lábellenőrzése.
(Amer. Diabetes Társ.): Diabetes Care, 
2001,24  (Suppl. 1), 56-57.

Ismeretes, hogy a diabetesesek lábfeké
lye és ezek nem  gyógyulása esetén  kö
vetkező am putációk a betegek szám á
ra igen nagy gondot, p rob lém át (az 
ellátók szám ára jelentős költségeket 
is) jelentenek. Ezért hangsúlyozzák az 
ajánlásban a prevenció jelentőségét, 
tehát még akkor, amikor a betegnek 
nincsenek lábfekélyei. Ismeretes, hogy 
elsősorban azok a diabeteses férfiak  
veszélyeztetettek fekélyre (és követ
kezményes amputációra), akiknek dia- 
betesük 10 évnél már régebbi, cukor
háztartásuk zömmel nincs rendben  és 
m ár érrendszeri szövődményeik is ki
alakultak.

Ezért kell elsősorban figyelni mind
azon tényezőkre, amelyek hozzájáru l
hatnak a beteg lábfekélyének kialakulá
sához, így a perifériás neuropathia  
korai jeleire, azokra a megváltozott bio
mechanikus viszonyokra, amelyek ne
uropathia megléte során m ár fokoz
hatják a fekély kialakulását, továbbá a 
perifériás érbetegség megjelenésére, a 
kór előzményben említett fekélyekre vagy 
amputációra és a lábkörmök patológi
ás elváltozásaira.

Ezért, tudatosítani kell a betegekben, 
de az őket ellenőrző egészségügyi sze
mélyzetben is, hogy a diabeteses beteg 
lábát panaszmentesség esetén is legalább 
évenként meg kell nézni, aprólékosan 
megvizsgálni (lábháti verőér tap in tá 
sa, esetleges színbeli eltérések, csont
deformitások és mozgáskorlátozottsá
gok, a som atosensoros károsodások 
felléptét megelőző testvizsgálatok stb.). 
Ha az ún. m agas kockázatú és az elő
zőekben m ár említett eltérések fennáll
nak, még azokban az esetekben is le
het a folyamat feltartóztathatatlanságát 
a szénhidrát-anyagcsere pon to s  ren 
dezésével hátráltatni, egyéb iránt min
denképpen törekedni kell a rra , hogy a 
fokozott talpi nyomás befolyásolására 
szakember által javasolt gyógycipőt 
hordjon a diabeteses beteg, m inden
nemű bőrkeményedés és kisebb sebészi 
eltávolítást igénylő beavatkozást is 
szakember (chiropodist) végezzen. A 
beteget m eg kell tanítani a rra , hogy 
lábait m inden  nap saját m aga is te

kintse meg lábápolása során s ha ebben 
nehézségei vannak, családtagjai végez
zék el ugyanezt.

Iványi János dr.

Endokrinológia
Hyperparathyreosis és hypoparathy- 
reosisos állapotok. Marx, J. S. (National 
Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, Bldv., 10, Rm 9C-101, 
N ational Institutes o f Health 9000 
Rockville Pike, Bethesda, MD 20892- 
1802, USA): N. Engl. J. M ed., 2000,343, 
1863-1875.

A se-Ca és a parathormon (PTH) egy
mást szabályozó szerepe jó l ismert. A 
Ca-szint csökkenése a szérum ban né
hány másodpercen belül stimulálja a 
PTH-termelést, a parathyreoidea-sejtek 
felszínén lévő Ca-szenzitív receptorok 
közreműködésével. A m ikor a szérum 
ionizált Ca-tartalma 4 m g/dl, akkor a 
PTH-szekréció a maximális 50%-a. (Ezt 
tekintik  a se-Ca set point-jának a PTH- 
termelés számára). Van egy lassúbb 
szabályozás is (néhány órás), amely a 
PTH-mRNS celluláris változásain ke
resztül valósul meg. A D-vitam in és 
m etabolitjai csökkentik, a hypocalcae- 
mia növeli a PTH-mRNS szintjét. Van 
egy még lassúbb regulációs mechaniz
mus is, amely heteken-hónapokon ke
resztül valósul meg és a parathyreoidea 
növekedés-változásait tükrözi: a D-vita
min gátolja, a hypocalcaemia növeli a 
parathyreoidea-sejtek töm egét.

E folyamatok zavara vezet hyper- 
vagy hypoparathyreoidism ushoz.

A PTH hatása a m olekula amino- 
term inális részéhez kötö tt. A hormon 
a célszövetekben az 1-es típusú  recep
torokhoz kötődik: a csontban, vesében 
és belekben szabályozza a Ca-fluxust. A
2-es típusú  receptor az agyban és a 
belekben található, ligandja különbö
zik a PTH-tól, funkciója még ismeret
len. A PTH-related peptid  a porcban 
szintetizálódik, éspedig sokkal többféle 
szövetben, m int maga a PTH. Képző
dését nem  szabályozza a Ca, lokális 
felszabadulása aktiválja az 1-es típusú 
PTH-receptort.

A szérum  PTH- és ionizált Ca-tar- 
talm át egyidejűleg kell m érni. A mai 
PTH-meghatározások a molekula 
mindkét (karboxi- és aminoterminális) 
felét detektálják. A jó assay-k nem  ad
nak keresztreakciót a PTH-related pep
iiddel és elég érzékenyek a norm ális és 
csökkent tartom ány elkülönítéséhez.

A PTH immunreaktivitása és biológiai 
aktivitása nem párhuzamos a meghatá
rozás során: krónikus vesebetegeken 
a m eghatározott PTH fele biológiailag 
inaktív. A gyors PTH-meghatározásnak 
parathyreoidea-m űtét közben nagy 
jelentősége van.

Primer hyperparathyreoidismusban 
(Hp) a szérum PTH-tartalma emelke
dett, legtöbbször a Ca is, főként az ioni
zált frakció. A Hp oka legtöbbször ade
nom a, amely monoklonális vagy oli- 
goklonális tum or. Szomatikus vagy 
csírasejtes mutáció mehet végbe a pa- 
rathyreoidea-tum or prekurzor sejtjei
ben, majd fokozatos növekedés követ
keztében létrejön az adenoma. A mutáció 
sokszor a tumorszuppresszor géneket 
érinti. Néha a ciklin Dl gén (CCND1) 
mutációjára kerül sor parathyreoidea- 
adenom ás esetekben, amikor is a cik
lin D l fehérje fokozott expressziója 
következik be.

Prim er Hp-ban a Ca-gátlás érzé
kenysége csökken az abnormális para- 
thyreoidea-sejtekben, feltehetően a Ca- 
érzékeny receptorok működésének za
vara m iatt. A prim er Hp oka 85%-ban 
szoliter adenoma, a többi esetben multi
plex adenom áról van szó, a carcinoma 
1%-ot képvisel.

A betegek 75%-a nő, átlagos életkor 
55 év. A sporadikus prim er Hp-hoz 
társuló tényezők: külső besugárzás, Li- 
só-terápia (a Li in vitro stimulálja a 
mellékpajzsmirigy-sejteket). Tartósan 
Li-mal kezeitekben 5%-ban fordul elő 
Hp, amely a Li-só elhagyása után is 
fennáll.

A multiplex adenomás esetek 20%-a 
herediter, például MEN-I-szindróma. 
Ebben a parathyroidea, az enteropanc- 
reaticus rendszer, hypophysis mellső 
lebeny és más tum orok különböző 
kom binációiról van szó. Negyvenéves 
korra a MEN-I-szindróma tényezőinek 
megoszlása: Hp 85%, Zollinger-Ellison- 
szindróma 35%, prolactinom a 25%, a 
többi tum or kevésbé gyakori. MEN-I 
szindróm ában a tum orszuppresszor 
gén inaktiváló, germ-line mutációjáról 
van szó, amely autoszomális domináns 
úton öröklődik.

Familiáris hypocalcuriás hypercal- 
caemiában a szérum-Ca élethossziglan 
emelkedett, norm ális vagy alacsony 
Ca-ürítés mellett. A kórkép lényege: a 
Ca-érzékelő receptorok inaktiváló 
germ -line mutációja, amely a para
thyreoidea-sejtek Ca-gátlásának inszen- 
zivitását okozza. A PTH normális, a 
parathyreoidea-sejtek hiperfunkciója 
poliklonális, nem neoplasztikus. Műtét
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kontraindikált, mert a hypercalcaemia 
posztoperatíve is fennáll. A normális 
vizelet Ca-exkréció (hypercalcaemia 
ellenére) a vesében a Ca-érzékeny re
ceptorok mutációjának következmé
nye.

A súlyos neonatalis primer Hp ritka 
és sokszor letális kórkép. A Ca-érzé- 
kelőreceptor gén homozigóta, inak
tiváló germ-line mutációja okozza. A 
PTH és a szérum-Ca-szintje igen magas, 
a m irigy megnagyobbodott.

A MEN-2a szindrómát a RET pro- 
toonkogén aktiváló mutációja okozza, 
autoszomális dom ináns úton öröklő
dik. Pheochromocytoma, medulláris 
pajzsmirigy-carcinoma és Hp alkotja, 
utóbbi mérsékelt, de előfordulása a 
tünetcsoportban akár 70%-ig is ész
lelhető.

A Hyperparathyreoidismus -  mandi- 
bulatumor-szindróma ritka, Hp, ossi- 
ficáló mandibulafibrom a, vesecysta, 
Wilms-tumor, vesehamartoma jellemzi. 
A Hp előfordulása 80%, de ezen belül 
a carcinoma 10%. Génmutáció okozza, 
autoszomális dom ináns öröklésű.

A Hp biokémiai lényege a PTH ex- 
cesszív termelése, abnorm ális Ca- és 
P-fluxus a csontokban, vesében, gastro- 
intestinalis traktusban. Eredmény; hy
percalcaemia, hypercalcuria, megnőtt 
csont-turneover. Leggyakrabban a 
hypercalcaemia, m áskor a nephroli
thiasis vagy az osteopenia vezet nyom
ra. Thiazidok elfedhetik az okkult Hp-t, 
m ert anticalcuriás hatásuk emelheti a 
szérum  Ca-koncentrációját.

A legtöbb manapság diagnosztizált 
Hp-os beteg csaknem tünetmentes, de 
kb. a felerészben észlelhető náluk fá
radtság és gyengeség.

Körülbelül 20%-ban van nephroli
thiasis. Előfordul bal kam rahypertro- 
phia, szívizom-, ill. más struktúrák
ban calcificatio.

A magas szérum PTH-koncentráció
nak katabolikus hatása van a csontra, 
de érdekes, hogy a mérsékelt prim er 
Hp a csontban enyhén anabolikus ha
tást fejt ki.

A betegek egynegyedének van osteo- 
peniája. Bár a frakturaveszély (egy új 
törés/évtized) a kontrolihoz képest nem 
emelkedik mérsékelt Hp-ban, mégis, 
Hp jelenléte szignifikálisan növeli több 
csonton a törés veszélyét (különösen 
a csigolyákon). Sikeres műtét után 6-12 
hónappal nő a csonttömeg.

A Hp progressziója lassú. A tünet
m entes betegek között 25%-ban fordul 
elő progresszió, amely a csonttömeg 
csökkenésében nyilvánul meg, mintegy

10 éves nyomon követés folyamán. 
Mindezért a műtéti indikáció nem m in
dig egyértelmű. Az egyedüli hatékony 
kezelés egyébként a műtét.

A NIH konszenzus konferenciája 
(1990) szerint rutinszerűen nem szük
séges m egoperáltatni az 50 év vagy 
afeletti beteget, akinek a szérum-Ca- 
koncentrációja 0,25-0,4 mmol/l-rel van 
a normális felső határa felett, a vizelet 
Ca-exkréciója kisebb 400 mg/nap érték
nél, a kreatinin clearance legalább a 
normális 70%-a vagy a Z-score nagyobb 
-2 értéknél. M űtét indikálható több 
ilyen betegnek azonban azért, mert ja
vítja a neurológiai tüneteket (fáradtság, 
gyengeség).

Egyébként a műtét nemcsak effektiv, 
de biztonságos is prim er Hp-ban, még 
akkor is, ha a beteg 70 év körüli.

A túlműködő parathyreoidea feltalá
lására számos módszer van (UH, 
99mTC-SESTAMIB) és rendelkezésre áll 
az intraoperativ PTH-meghatározás is. 
Ez csökkentheti a m űtét időtartam át, 
invazivitását. Ismételt m űtétnél még 
nagyobb a jelentősége a m űtét előtti 
lokalizációnak.

A műtétre nem kerülő betegeket 
6-12 havonként kell ellenőrizni (PTH, 
se-Ca, kreatinin), a corticalis és tra- 
becularis osteodensitometriát évenként 
el kell végezni. Az ilyen betegnek ke
rülni kell a dohányzást és a Ca-be- 
vitelt napi 1000 mg alá kell vinni.

Azokban az esetekben, amikor a m ű
tétet nem lehet elvégezni, vagy a m űtét 
sikertelen volt, a terápiás lehetőségek: 
biszfoszfonát (Hp-ban kevésbé hatásos, 
m int egyéb eredetű hypercalcaemiák- 
ban), ösztrogének (postmenopausában 
növelik a csontsűrűséget, de kevésbé 
hatnak a hypercalcaemiára). A Ca- 
szenzitív receptor agonistái gátolják a 
PTH-termelést -  e csoport gyógyszerei
nek további fejlesztése effektiv teráp i
át jelenthet majd m ind a primer, mind 
a szekunder Hp-ban.

Súlyos tüneti hypercalcaemia esetén 
infúziót kell adni, biszfoszfonátot, furo- 
semidet. Néha dialízis is szükséges.

Hypercalcaemiát okozhat a PTH-re- 
lated peptid, amelyet nem parathyreoi- 
dea eredetű malignus tum orok szekre- 
tálnak.

Szekunder Hp-ban az alacsony Ca- 
szint stimulálja a parathyreoideát. Kró
nikus veseelégtelenségben ez évekig el
tarthat. Veseátültetés után a szekunder 
Hp-ból tercier forma alakulhat ki, 
PTH-hiperszekrécióval, hypercalcae- 
miával. Legtöbbször ilyenkor m ár a 
szekretoros diszfunkció lényege a

parathyreoidea-sejtek autonóm műkö
dése.

Érdekes, hogy a korai stádium ban 
a szekunder, vélhetően poliklonális hy
perplasia később monoklonális vagy 
oligoklonális tumorba megy át, az át
alakulás okát kevéssé értjük. Valószínű
en a szekunder vagy tercier Hp-ban 
észlelt génm utációk különböznek a 
prim er H p-ban észlelt mutációktól.

Uraemiában a csontbetegséget a Hp 
és egyéb faktorok együttesen okozzák. 
Néhány betegen az osteoblastok és az 
osteoclastok aktivációja a reszorpció 
megnövekedésével jár. Más betegeken 
adinámiás csontbetegség vagy osteoma
lacia keletkezik. Adinámiás csontbeteg
ségben a csontsejtek aktivitása alacsony, 
nincs mátrix akkumulációs felesleg és 
kism értékű a parathyreoidea-hiper- 
szekréció. Vesebetegek osteomalaciá- 
jában osteoid akkumulációs felesleg 
és minimális fokú Hp észlelhető, amely 
a csontokban alumínium lerakódásával 
jár. Ez ritkább, amióta minimalizálták a 
savközömbösítők, ill. a dialízisfolya
dék alumínium-tartalmát. Az uraemiás 
hyperparathyreoid csontbetegség keze
lése Ca-bevitelből áll, amely a PTH- 
term elést csökkenti. Az adinámiás for
ma oka és kezelése sem ismert.

Krónikus vesebetegeken az 1,25-di- 
hidroxivitamin-D csökkent renalis ter
melése és a hyperphosphataemia okoz 
hypocalcaemiát, amely viszont Hp-t 
hoz létre. A terápia: a Ca-szint emelé
se (per os Ca). A Ca-sók javítják a 
hyperphosphataem iát, m ert a belek
ben a foszfátokat kelátképzésbe vonják. 
A kezeléshez hozzátartozik a dializáló 
folyadék Ca-tartalmának növelése, ill. 
D-vitamin adása. Ezt a kezelést ham ar 
kell elkezdeni, így a súlyos Hp meg
előzhető (az alkalmazandó D-vitamin 
vagy D-vitamin-analóg fajtájáról, ill. 
dózisáról ellentmondó adatok vannak).

A súlyos szekunder Hp m űtéti indi
káció s ugyanez a helyzet tercier Hp- 
ban is. Vesetranszplantáció után a sze
kunder Hp megszűnhet, de a betegek 
1/3-ában megmarad a PTH által fenn
tarto tt hypercalcaemia s néhány ilyen 
betegen parathyreoidectom iára is sor 
kerül.

A hypoparathyreoidismus (hp) hypo
calcaemiát, paraesthesiát, izomspaz- 
must (tetaniát) okoz. Néha a tünetek 
olyan lassan és fokozatosan fejlődnek 
ki, hogy a cataractás látásrom lás hívja 
fel a figyelmet a m ár évek óta fennálló 
hp-ra. Itt is elemi fontosságú a Ca- és 
PTH-meghatározás. A hp okai: iatro- 
gén (m űtétnél eltávolításra kerül, pél
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dául strumectomia), ez a leggyakoribb. 
Ritkábban: a parathyreoidea-agenesis 
(Di George-szindróma), hypoplasiás 
fejlődése, amely más maiformációkkal 
já r  együtt. Ezt a 22-es krom oszóm án 
egy ism eretlen gén vagy gének m ikro- 
deléciója és átrendeződése okozza.

Az autoimmun polyglandularis, 1-es 
típusú szindróma  prom inens tagja a 
hp , amely gyerekkorban fordul elő. 
Öröklődő kórkép, amely az autoimmun 
regulátor gén (AIRE) mutációjából ered.

Leírtak fam iliáris hp-t is, néhány 
esetében a PTH molekula volt abnor
m ális, szintén génmutáció következ
tében.

Hypocalcaemia és hypercalcuria a 
fő tünete az autoszomális dom inánsan 
öröklődő hypercalcuriás hypocalcae- 
miának, amelyet a Ca-szenzibilis re
cep to r aktiváló mutációja okoz a para- 
thyreoideában és a vesében. A Ca-szint 
csökkenése mérsékelt.

A hp kezelése: Ca-sók, D-vitamin 
(és analógok), a renalis tubularis Ca- 
reabszorpciót elősegítő szerek (thiazi- 
dok). Mivel az összes hp kórképben a 
PTH-dependens renalis 1,25-dihidroxi- 
vitamin-D termelése csökkent, a D-vita- 
min-analógok használata ésszerű.

Ha a PTH hiányzik, annak hypocalc- 
uriás hatása sem jelentkezhet, ezért a 
szérum -C a emelkedése hypercalcuriát, 
nephrolithiasist és vesekárosodást 
okozhat.

A hirtelen kifejlődő hypocalcaemiát 
iv. ado tt Ca-mal kell kezelni, krónikus 
hypocalcaem iában Ca és D-vitam in 
(analóg) ajánlott. A kalcitriol 1-2 na
pon  belül már emeli a szérum-Ca-kon- 
centrációt, míg a D-vitamin hatása
2 -3  hét múlva észlelhető.

Posztoperatív hp-ban alkalmazzák 
a parathyreoidea-autograftot, de a fele 
ezeknek nem működik. Azok közül, 
amelyek túlélnek, nem ritka az auto- 
graff-médiáit hyperparathyreoidismus.

Szintetikus humán PTH m ár létezik, 
de a terápiás gyakorlat számára még 
nem  áll rendelkezésre.

A PTH-hatás genetikus zavarai a 
H p, vagy a hp képét utánozzák.

A PTH-receptor 1-es típusú hibája 
az öröklődő Jansen-féle chondrodystro- 
phiá t (rövid végtagok, mérsékelt hyper- 
calcaemia, alacsony PTH-szint) hozza 
létre, oka a PTH-receptor aktiváló m u
tációja. A Blomstrand-féle chondrodys- 
trophia hasonló, itt a receptor inakti
váló m utációjáról van szó.

A PTH szignalizációja a sejtben a Gs- 
alfa proteinen keresztül, a cAMP köz
vetítésével zajlik. A Gs-alfa (GNAS1 gén)

inaktiváló mutációja okozza a pseudo- 
hp 1-es típusát (alacsony növés stb.; 
Albright-féle herediter osteodystrophia, 
hypocalcaemia, emelkedett PTH-szint). 
E betegeken PTH- és TSH-rezisztencia 
észlelhető. A pseudo-pseudo-hp a GNAS1 
inaktivációs mutációjának és az 
Albright-féle osteodystrophiának a kom 
binációja, de hormonrezisztencia nélkül.

A pseudo-hp lb  típusában izolált 
PTH-rezisztencia van, Albright-kór nél
kül. Mind az la, m ind az lb  típusú 
pseudo-hp hypocalcaemiával já r és 
ugyanúgy kezelendő, m int a hp.

A nómenklatúra összevisszasága elle
nére sok szubsztanciális újdonság van a 
PTH tengely körül. A PTH m eghatá
rozása már rutinvizsgálat. A kórképek 
kezelése racionálisabb, mint valaha. A 
legtöbb ellentmondás a primer Hp keze
lése körül van (mikor?, hogyan? stb.).

[Ref: A NEJM „Medical Progress” 
rovatában je len t meg ez a referátum, 
kitűnő szakember tollából, a state o f  
art szellemében. Ezért látszott indokolt
nak a szokásosnál részletesebb ismer
tetése.]

Konrády András dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
A Humán Herpeszvírus-6 (HHV-6) szö
veti megoszlása és variáns jellemzője: 
A HHV-5A prevalenciája sclerosis 
multiplexben szenvedő betegekben.
Jacobson, S. és mtsai (NINDS, Ntl. Inst. 
o f Hlth., Bethesda, MD, USA): J. Inf. 
Dis., 2000, 182, 1321-1325.

A Humán Herpeszvírus-6 a ß-herpesz- 
vírusok csoportjába tartozik. Genomos, 
antigénszerkezeti és biológiai tulajdon
ságai alapján két variánsát: HHV-6A 
és HHV-6B különítik el. A HHV-6B 
variáns az elterjedtebb egészségesek 
perifériás lymphocytáiban, nyálában 
és a csecsemők exanthema subitum  
m egbetegedéséért felelős, világszerte 
a felnőttek 72-100%-a hordozza. A 
HHV-6A variánst eddig nem kötötték 
ism ert kórképhez, de mind több, bár 
ellentmondó adat halmozódott fel eset
leges szerepéről a sclerosis multiplex  
(SM)-ben. így immunhisztokémiailag 
kim utatták a vírusantigéneket SM-es 
betegek oligodendrocytáiban, míg kont
roliagyakban nem. A szerológiai adatok 
ellentm ondóak, ugyanakkor PCR-rel 
szabad vírus-DNS-t mutattak ki az SM- 
es betegek szérum ában és liquorában, 
mely aktív vírusmarkernek tekinthető.

A szerzők 108 SM-es beteg szérumát 
vizsgálva, 25 esetben m utatták ki a 
HHV-6 DNS-ét, míg 70 kontroll eset
ben ez nem  sikerült. Kimutatták a 
HHV-6 DNS-ét a vizeletben is -  ugyan
csak kizárólagosan az SM-es betegek
ben. M indez arra utal, hogy az SM-es 
betegekben aktívan replikálódik a vírus, 
de arra nem  ad feleletet, hogy egysze
rűen aktiválódott a HHV-6, vagy ez 
egy aktuális vírusfertőzést jelent-e. 
Ami a variánsokat illeti, az SM-es be
tegek HHV-6 vírusa a szérum ban és a 
vizeletben egyaránt a HHV-6 A variáns 
volt. Más adatok is utalnak arra, hogy 
az A variáns, szemben a B-vel jelentős 
neurotropizm ussal rendelkezik.

A HHV-6A és az SM asszociációja 
eléggé egyértelműnek tűnik, de a 
mechanizmus további vizsgálatokban 
tisztázható. Az SM-ben jelentős 
kom plem ent aktiváció észlelhető, ezt 
kiválthatja a vírusreplikáció, aktivá
lását és a következményes citokin de
reguláció, citolízis, NO-produkció sze
repet játszhat a patogenezisben. Nem 
kizárt az antigén-m im ikri -  a vírus je
lenléte autoimmun választ provokál
hat. Az óvatosság az adatok interpretá
lásában nagyon is kívánatos -  a vírus 
kimutatása önmagában nem  jelent oki 
összefüggést, az SM-folyamat immuno
lógiai következményei egyszerűen akti
válhatnak egy látens vírust.

[Ref: Jól ismert, hogy több Humán 
Herpeszvírus -  HHV-6, 7 ,8  -  felisme
rése immundeficiencia (HIV-fertőzés) 
alapján történt, de ez igaz a cytomega- 
lovírusra is, melynek aktiválódása sú
lyos következménnyel járhat szerzett 
immundeficienciában, vagy akár 
immunszuppresszív kezelés következ
tében. Az SM egyértelműen autoimmun 
kórkép, amit kiválthat virális antigén
mimikri. Amennyiben beigazolódik, hogy 
SM-ben aktív vírusreplikáció történik, 
akkor biztatóak a perspektívák, mert 
vannak jelentős sikerek a herpeszvírusok 
kemoterápiájában.]

Kétyi Iván dr.

Pneumococcus-infekciók patogenezise.
Gillespie, S. H. és Balakrishnan, I. (Dept. 
Med. Microbiol. Royal Free Univ. Coll. 
Med. School, London, Anglia): J. Med. 
Microbiol., 2000, 49, 1057-1067.

A pneumococcus számos sajátsága le
hetővé teszi, hogy a szervezet több 
pontján kolonizáljon, leggyakrabban 
azonban a nasopharinx ez a hely. Álta
lában a kolonizálódó kórokozók kivál
tanak immunválaszt -  ez lehet a magya
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rázata annak, hogy gyermekeknél a 
hordozó állapot lényegesen tartósabb. 
Az invazív pneumococcus-fertőzések, 
ezek komplikációi részben az ágens 
virulencia faktoraira, részben az im
munválaszra vezethetők vissza; mint az 
adhézió, invázió, gyulladás és a sokk.

A mikroba telepei 10 3- 10 6 közötti 
gyakorisággal változnak egy opálos és 
egy áttűnő forma között. Az utóbbi 
könnyebben tapad meg a nasopharynx- 
ban, a tüdő epithelsejtjein és az erek 
endotheliumán. Az adhézió a patoge- 
nitás első, esszenciális lépése. A kö
vetkező lépés az invázió, mely egy dina
mikus egyensúlyon múlik; adhézió 
pneumocyta-felvétel és makrofág-elimi- 
náción. Az invázió faktorai közül je
lentős enzim a hialuronidáz, mely fon
tos szerepet tölt be a vér/liquor gát át
törésében és a disszeminációban. Ezt 
támasztja alá, hogy magas enzim akti
vitású törzsek találhatók m eningiti
ses, meningoencephalitises esetekben 
-  szemben például a purulens otitis 
médiával. A pneumococcus két neura- 
minidáz enzimet termel, melyek sza
baddá teszik például a tracheában a 
mikroba adhézió receptorait a sziálsav 
lehasításával. Az a tapasztalat, hogy 
magas aktivitása meningitis esetén a 
liquorban korrelációban van a kóma 
és a bacteriaemia gyakoriságával. Fon
tos szerepe van az invázióban a pneu
mococcus A felszíni proteinnek (PspA), 
amely laktoferrin-kötő és fém ionokat 
szolgáltat a m ikroba számára. Fontos 
virulenciafaktor a pneumolizin, amely 
egy citoplazmatikus toxin és a mikroba 
autolízise során szabadul fel. Számos 
sejtet károsít, így a bronchialis és alveo- 
laris epithelsejteket, az endotheliumot. 
A trachealis hatás része a csillószőrös 
aktivitás gátlása, míg az endotheliumra 
gyakorolt károsítás következménye a 
bacteriaemia. A mikroba autolizinje 
nemcsak a pneumolizin kiszabadulá
sát jelenti, de a sejtfal-fragmentumok, 
m int az ún. C-poliszacharida, gyulla
dáskeltők.

A pneumococcus pneum oniában a 
pneumolizin mellet az aktivált citokinek 
közül elsősorban az interleukin-1-nek 
(IL-1) tulajdonítanak fontos szerepet; 
kevéssé jelentős az IL-6 vagy a TNF-a 
hatása a gyulladásos folyamatban. 
Meningitisben feltűnő, hogy az agyi 
endothelre a pneumococcus kétszer 
hatásosabb, m int a perifériás endo
thelre és míg a bacteriaemiában az opá
los fenotípus az invazívabb -  itt az áttű
nő. A citokinek szerepe igen jelentős a 
gyulladásos folyamatban, mely cereb-

ralis ödémához vezet, következményes 
intracranialis nyomásemelkedéssel, mely 
önm agában is neurotoxikus.

Kétyi Iván dr.

Nefrológia
ANCA-pozitivitással járó crescent glo
merulonephritis mesangialis IgA de- 
pozitumokkal. Haas, M. és mtsai (Dept. 
of Pathology, John Hopkins University 
School of Medicine, Baltimore, USA): 
Am. J. Kidney Dis., 2000,36, 709-718.

Az antineutrophil citoplazmatikus an
titestek (ANCA) gyakran együtt járnak 
nekrotizáló és crescent glomerulonephri- 
tisszel. Ezekben az esetekben immun
fluoreszcens vagy elektronmikroszkópos 
vizsgálattal immunkomplexeket nem 
lehet kim utatni a glomerulusokban 
(pauci-immun glomerulonephritis).

Ezzel szemben az IgA nephropa- 
thia jellegzetessége a mesangialis IgA 
depozíció. Ritkán fordul elő a myelo- 
peroxidáz- vagy proteináz-3-specifikus 
ANCA-pozitivitás.

A szerzők cikkükben a praxisukban 
előfordult hat ilyen esetet közölnek.

Klinikailag akut vagy progresszív 
veseelégtelenség, haematuria, protein
uria (két betegnél nephroticus mértékű) 
és hypertonia jellemezte az eseteket.

Az ANCA vizsgálata 4 betegnél anti- 
PR3, 1 betegnél anti-MPO és 1 beteg
nél mindkét antigénellenes ellenanyag 
jelenlétét igazolta.

Szövettani vizsgálattal minden eset
ben a vizsgált glomerulusok több mint 
50%-át érintő félholdképződést és enyhe 
fokális, szegmentális mesangialis és en- 
docapillaris hipercellularitást találtak.

Öt beteg utánkövetéséről állt rendel
kezésre adat. Közülük három vesefunk
ciós értékei szteroid és cyclophospha- 
mid kombinációs kezelés hatására ja
vultak, nem  alakult ki végstádiumú 
veseelégtelenség. A m ásik két beteg
nél krónikus dialízisre volt szükség a 
vesekárosodás m iatt, annak ellenére, 
hogy ők is a fenti kezelést kapták.

Összefoglalva, az IgA depozícióval 
és félholdképződéssel és/vagy nekroti
záló érelváltozásokkal járó glomerulus- 
laesiók esetén, ha emellett csak mesan
gialis és endocapillaris hypercellularitás 
látható, az ANCA-szerológia elvégzése 
javasolható. Ezek az átfedő elváltozások 
időben diagnosztizálva szteroid-cyc- 
lophosphamid-kezelésre jól reagálnak.

Móczár Csaba dr.

A cerivastatin a vérnyomáscsökkentő 
és koleszterinszint-csökkentő hatásától 
függetlenül megelőzi az angiotenzin-II 
indukálta vesekárosodást. Park, J. K. és 
mtsai (Franz Volhard Clinic, Humboldt 
University of Berlin, Németország): 
Kidney Int., 2000, 58, 1420-1450.

A statinok ism ert hatása a célszerv- 
prevenció. Ezt a hatást azonban ö n 
m agában a koleszterinszint-csökken
tő hatásukkal nem  lehet magyarázni.

A szerzők állatkísérletes modellben 
vizsgálták a cervistatin hatását a leuko- 
cyta-adhézióra és infiltrációra, valamint 
az indukálható nitrogén-oxid szintázra 
(iNOS), emellett összehasonlították a 
kezelt és kezeletlen állatok veséjét hisz- 
tológiai módszerekkel.

A kísérleti m odellben genetikailag 
m anipulált m agas renin- és angioten- 
zinogén-term elésű patkányokat al
kalmaztak. Két csoportot képeztek: az 
egyik csoportnak placebót adtak, a m á
siknak cerivastatint 4-7 hétig.

A kezeletlen patkányokban hyper- 
tensio, szívizom-hyperthrophia és vese
károsodás fejlődött ki. Az albuminürítés 
100-szorosára emelkedett és focalis cor- 
ticalis necrosis alakult ki. Ezekben az 
állatokban 45% -os volt a m orta li
tás. Az iNOS-expresszió emelkedett, 
emellett a foszforiláz-kináz aktivitás is 
fokozódott. A cerivastatinnal kezelt pa t
kányokban a szisztolés vérnyomás jelen
tősen alacsonyabb volt (147 + -14 vs. 
201 + -6 Hgmm). Az albuminuria 60%- 
kal volt alacsonyabb, annak ellenére, 
hogy az alkalmazott dózisban a kolesz
terinszint nem  volt lényegesen alacso
nyabb. Emellett az iNOS-termelés, illet
ve a foszforiláz-aktivitás is lényegesen 
kisebb m értékű volt.

Összefoglalva, a cervistatin csökken
tette a magas ACE-II-szint okozta gyulla
dásos károsodást a vesében, em ellett 
csökkentette a vérnyomást, m in d 
amellett, hogy lényeges koleszterin- 
szint-csökkenés nem  következett be.

Móczár Csaba dr.

Endocapillaris proliferativ glomerulo
nephritis Parvovirus B19-fertőzött be
tegben. Komatsuda, A. és mtsai (Dept. 
of Internal Medicine, Akita University 
School of M edicine, Japán): Am. J. 
Kidney Dis., 2000, 36, 851-854.

Az akut nephritis szindróma jellegze
tesen haem aturiával, proteinuriával, 
hypertoniával, csökkent glomerularis
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filtrációval, só- és vízretencióval járó 
kórkép. A háttérben leggyakrabban béta- 
hemolitikus streptococcus-fertőzés áll. 
Ismert azonban, hogy más baktériumok, 
vírusok és paraziták is okozhatnak akut 
nephritist.

A szövettani elváltozásra a vesében 
a diffúz endocapillaris proliferáció jel
lemző.

A hum án Parvovirus (HPV)-fertőzés 
társulhat glom erulonephritisszel, ez 
azonban mesangioproliferativ glomeru
lonephritis.

Ez az első közlemény, m ikor 
HPV-fertőzéshez szövettani képében 
endocapillaris proliferativ glom erulo
nephritis társult.

45 éves nőbeteg esetét közlik, aki 
erythem a infectiosum lezajlását köve
tően kialakult akut nephritis tüneteivel 
észleltek. A laboratóriumi vizsgálatok 
csökkent szérum  C3-, C4- és CH50- 
szintet mutattak. A HPV-ellenes IgM és 
IgG antitestszint emelkedett volt. A vese- 
biopszia diffúz endocapillaris prolifera
tiv glomerulonephritist igazolt IgM, IgG 
és C3 depozitumokkal. A glomerulusok- 
ban HPV-antigén is kimutatható volt.

A beteg állapota spontán javult, két 
hónappal később a komplementszintek 
is norm alizálódtak.

Móczár Csaba dr.

A korai IgA nephropathia prognoszti
kai jellemzése. Mac-Moune Liai, F. és 
mtsai (Dept, o f Anatomical and Cellular 
Pathology, The Chinese U niversity  of 
Hongkong, Kina): Am. J. K idney Dis., 
2000, 36, 703-708.

A prim er IgA nephropathia az egyik 
legelterjedtebb glomerularis betegség 
világszerte. A betegek egy része lassú 
progresszió u tán  végstádiumú vese
elégtelenség állapotába került, viszont 
más betegeken indolens lefolyású, nem 
progrediáló formát mutat. Bár a beteg
ség természete még nem tisztázott, fo
kozott a törekvés arra, hogy k o ra i stá
dium ban meg lehessen jósolni az adott 
eset kim enetelét.

A szerzők az általuk használt króni
kus hisztológiai jeleken alapuló szövet
tani gráduszt elemzik cikkükben. Ez a 
glom erularis, tubulointersticialis és a 
hialinos érelváltozások fokát, illetve 
jelentkezését veszi alapul. GG1: a scle
rosis átlagos foka glom erulusonként 
0-25%; GG2: 25-50%; GG3: nagyobb, 
m int 50%. A szerzők a GG1 csoporto t 
tovább osztották GGla: 0-10%; GGlb: 
10-25% csoportokra. TIG1: tubulus-

atrophia és interstitialis fibrosis hiány
zik vagy kevesebb m in t 5%, TIG2:
5-50%, TIG3:50% felett. Hialinos athe
rosclerosis (HA) hiányzik, vagy jelen 
van.

45 klinikailag korai stádium ban lévő 
(Se-kreatinin: < 1,3 m g/dl, protein
uria: <  0,4 g/nap és a beteg  a biopszia 
időszakában nem volt hypertoniás) IgA 
nephropathiás beteget követtek. Az átla
gos követési idő 123 hónap  volt. A be
tegség progressziójának a vesefunkciók 
rosszabbodását, a fehérjeürítés foko
zódását és a hypertonia megjelenését 
tarto tták .

Az eredményeket elemezve, azt talál
ták, hogy  a glomerulusok érintettsége 
(85% GG1, 5% GG2) gyengén korrelált 
a betegség progressziójával. Azonban 
a GG1 csoportot tovább finomítva a 
G G la alcsoport lényegesen jobb prog
nózist m utatott. A GG2 csoport a kis 
esetszám  miatt nem volt értékelhető. 
A TIG szintén jól korrelált a betegség 
progressziójával, azonban az alacsony 
rizikójú csoportokban az érzékenysége 
kicsi volt. A hialinizáció és a mesan- 
gialis proliferáció nem m utato tt össze
függést a betegség előremenetelével.

Összefoglalva a krónikus elváltozá
sokon alapuló grading IgA nephro- 
pa th iában  jól jelzi a betegség prog
resszióját, különösen az alacsony gra- 
dusok esetén.

M óczár Csaba dr.

Onkológia
A COX-2 expressziója emberi tüdő-, 
vastagbél- és emlőtumorokban. Soslow,
R. A. és mtsai (Dept, o f  Pathology, 
New York Prebyterian Hospital-W eill 
Medical College of Cornell University, 
New York, USA): Cancer, 2000, 89, 
2637-2643.

A ciklooxigenáz (COX) katalizálja a 
prosztaglandinok (PG) képződését ara- 
chidonsavból.

Több PG, leginkább a PGE2 előse
gíti a tumorgenezist: stim ulálja az 
angiogenezist és gátolja az immun- 
rendszer tumorellenes aktivitását. A 
COX-1 konstitúcionális enzim, a gyo
mornyálkahártya citoprotekciójáért, a 
veseerek dilatációjáért felelős PG-ok 
katalizátora, emellett a trom boxán kép
zésében vesz részt.

A COX-2 termelődését bizonyos cito- 
kinek, mitogének, növekedési faktorok, 
onkogének és karcinogének fokozzák. 
Több tanulmány foglalkozik különbö

ző daganatos betegségekben a COX-2- 
aktivitás fokozódásával, illetve ennek 
a tumorgenezisben játszott szerepével.

A COX enzimeket gátló NSAID sze
rek a tumorképződés incidenciáját bizo
nyos tum orok esetén csökkentik.

Ezekből a megfigyelésekből kiindul
va a szerzők hum án daganatok COX-1 
és COX-2-expresszióját vizsgálták 
immunhisztokémiai módszerekkel.

Húsz random  kiválasztott tüdő-, 
vastagbél- és emlőbiopsziát vagy resze- 
kátumot vizsgáltak meg. Első lépés
ben meghatározták hematoxilin-eozin- 
nal megfestett m etszetek alapján az 
adott tumor diagnózisát és típusát. Ezt 
követően immunhisztokémiai eljárással 
vizsgálták a COX-2 reaktivitását. Az 
értékelésnél a festődő sejtek arányát 
és a festődés intenzitását vették alapul. 
(A kvantitatív score: nincs festődő sejt: 
0,1-10% a festődő sejtek aránya: 
1,11 -50%:2,51 -80%:3,81 -1 00%:4 pont. 
A festődés intenzitása alapján: nega
tív: 0, gyenge: 1, közepes: 2, erős: 3 pont). 
Az összesített pontok alapján képeztek 
csoportokat: 9-12 pont: erős im m uno
reaktivitás, 5-8 közepes, 1-4 gyenge 
reaktivitás, 0 negatív eset.

Az eredményeket elemezve, azt talál
ták, hogy a tüdőcarcinom ák esetén az 
adenocarcinomákban 94%-os, a lap- 
hámrákokban 67%-os volt a COX-2 
expressziója. Az utóbbiak esetén a kera- 
tinizáció fokával arányos volt a festő
dés foka.

A carcinoid esetén nem találtak 
COX-2-expressziót.

A vastagbélrákok is magas indexet 
adtak: 71%. M agasnak bizonyult az 
adenom ák esetén is a COX-2-ex- 
presszió: 86%. Az adenomák tubularis 
vagy tubulovillosus adenom ák votak, 
nagyfokú dysplasiával.

Az emlőrákok is magas festődési 
arányt m utattak (80-100%).

Összegezve, a szerzők megállapítják, 
hogy m indhárom  szerv rosszindulatú 
rákos megbetegedéseiben magas a 
COX-2 expressziója, különösen a jól 
vagy közepesen differenciált formák
ban. A premalignus elváltozásokban 
talált magas festődési arány arra utal, 
hogy a COX-2-nek fontos szerepe lehet 
a karcinogenezisben.

Móczár Csaba dr.

Ortopédia
A boka extensor retinaculumának a 
szakadása egy táncosban. Tytherleing-
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Strong, G., Baxandall, R., Unwin, A. 
(Rosneath, Elm Road, Penn, 
Buckingleamshire HP10 8LQ, Anglia): 
J. Roy. Soc. Med., 2000, 93, 638-639.

ízület körüli szalag- és ínsérülés a lábon 
és bokaízületnél gyakori a táncosoknál 
és balerináknál, de az extensor retina
culum szakadásáról ez ideig nem jelent 
meg közlés.

Esetük egy hivatásos 17 éves jégtán
cos, aki hirtelen fájdalmat érzett a jobb 
bokatájon korcsolyázás során, melyet 
azután képtelent volt folytatni. Orto
péd klinikai vizsgálatakor, két héttel a 
sérülés után, lába fájdalmas volt és ő 
aggódva m utatott egy abnormális 
„köteget” jobb bokája előtt, a láb aktív 
extenziójakor. Vizsgálata során tapint
ható defektus volt észlelhető a boka 
extensor retinaculuma alsó részénél, 
ahol a tibialis anterior ina húrszerűen 
előemelkedett. Ez kifejezettebbé vált a 
láb dorsalflexiójakor. Emiatt a bokaré
gió műtéti feltárását végezték. A műtét 
során az extensor retinaculum  alsó 
részének felső kötegét szakadtnak ta
lálták, aminek következtében a normál 
megjelenésű tibialis anterior ínhúr- 
szerűen előemelkedett. Az extensor reti
naculum m aradék része intakt volt. Az 
alsó extensor retinaculum felső köte
gét rekonstruálták a combról vett fascia 
lata szegmenttel. Posztoperatíve a be
teg bokát immobilizálták térdig érő 
equinus helyzetű gipszben 3 hétig, majd 
további 3 hétre neutrális helyzetű gip
szet helyeztek fel. Ezt követően a be
teg 6 hétig fizioterápiás kezelésben ré
szesült. Öt hónappal a m űtét utáni 
kontrolikor a beteg panasz- és fájdalom- 
mentes volt és folytatni tudta a korábbi
hoz hasonló szinten a sportolást.

A szerzők hasonló sérüléssel ez ideig 
nem találkoztak. Nem találnak speciális 
okot a sérülés magyarázatára, valószí
nűleg krónikus irritáció játszott szere
pet, azonban nem tudtak kimutatni is
mételt manőverekkel sem a sérülés alap
jául szolgáló betegséget. Azt sem tudják 
megmagyarázni, hogy a partialis rup- 
túra miért okozott ilyen mértékű pa
naszt. A csukló extensor retinaculumát 
gyakran hagyjuk részlegesen nyitva 
rheumatoid arthritisnél végzett beavat
kozások során, anélkül, hogy ez zavart 
okozna az extensornak működésénél. 
Valószínű, hogy az extensor-ín lefutási 
irányának jelentős változása a boka 
felett vagy a tibialis anterior tapadás 
rövid távolsága e helytől tehető felelőssé.

E szokatlan eset arra figyelmeztet, 
hogy sporttal összefüggő bokatáji sé

rülések, ín-, ill. retinaculum-sérülések- 
kel is összefügghetnek és a háttérben 
nem  mindig szalag- vagy csontsérülés 
áll.

Mike György dr.

Malignus elülső térdfájdalom. Boyle, 
A., Walton, N. (Accident and  
Energency, Dept., Addenbrookis Hos
pital, Cambridge CB2 2QQ, Anglia): J.
R. Soc. Med., 2000, 93, 639-640.

Elülső térdfájdalom gyakori és többnyi
re benignus eredetű, de nem szabad 
elfelejteni malignus betegségek lehe
tőségét sem.

32 éves nőbeteg családorvosánál je
lentkezett kétoldali elülső térdfájdalom 
m iatt, mely a jobb oldalon kifejezettebb 
volt. Vizsgálatakor semmi említésre mél
tó nem volt, eltekintve obesitasatól. A 
jobb térdről készült röntgenfelvétel nor
mális volt. Javasolták, csökkentse test
súlyát, módosítsa napi aktivitását és 
vegyen be fájdalomcsillapítót szükség 
esetén. Két évvel később hasonló fáj
dalom miatt jelentkezett ortopédián, 
aki reumatológushoz küldte. Az ism é
telt vizsgálat és röntgenfelvétel sem 
m utato tt említésre méltó eltérést és a 
diagnózis patellofemoralis arthrosis volt 
infrapatellaris bursitisszel. Hasonlóan 
a korábbihoz, testsúly- és aktivitás
csökkentést, sze. analgetikum szedé
sét javasolták. Az ezt követő 6 hónap 
során duzzanat alakult ki a jobb térd  
inferolateralis részén, érzékenységgel 
a medialis ízületi résben és érzékeny
séggel a patella medialis és lateralis 
szélén. A térdmozgás teljes volt, érzé
kenységgel a végtagon. Süllyedése 71 
m m /h volt, de a reumatoid faktor hiány
zott és diagnózisát revideálták synovitis- 
re, melynek valószínű oka inflammato- 
rikus arthritis. 80 mg methylpredni- 
solon injekciót kapott a térdbe, de 
panaszai nem szűntek, süllyedése azon
ban 31 mm/h-ra csökkent. Az ezt követő 
5 hónap során további 2 alkalommal 
kapott szteroidinjekciót, azonban ez 
sem hozott állapotában javulást. Egy 
hónappal később -  3 évvel a tünetek 
kezdete után -  a beteg hyperextensiós 
térdsérülést szenvedett, ami kifejezett 
lokális érzékenységet eredményezett 
és a beteg képtelenné vált nyújtott térddel 
a végtag emelésére. A röntgen lyticus 
laesiót m utatott és e helyen fracturát a 
patella alsó pólusánál.

Műtét során 10 ml lipohaemarthrost 
szívtak le az ízületből és a patella alsó 
pólusánál lx l  cm-es üreget találtak,

mely sárgás szövetet tartalmazott, mely 
beterjedt a lig. patellaebe és a környező 
synoviába. Szövettani vizsgálat grade 
2 myxoid chondrosarcom át m utato tt, 
inkomplett excisiós szegéllyel és az 
újabb műtét során a patellát és a quad
riceps distalis részét excindálták. Az 
ismételt szövettan az excisiós szélt in 
komplettnek találta, mely m iatt a térd 
felett am putációt végeztek. A tum or, 
feldolgozása alapján  az egész ízületet 
beszőtte. Hat évvel a műtét u tán  nem  
észleltek lokális, ill. metasztatikus elvál
tozást.

Az irodalomban nem találtak közlést 
e helyen előforduló chondrosarcomáról. 
Úgy vélik, ez az első eset, hogy ilyen 
jellegű tumor patellából eredéséről kö
zölnek. A skeletalis myxoid chondrosar
coma a konvencionális chondrosarco
ma variánsa. Ez rendszerint low-grade 
malignus neoplazm a lobulációval, el
szórt sejtekkel, m ely kerek, csillag ala
kú sejtekből áll, bőséges mucoid mátrix
szal, mely hisztokémiailag porcra 
jellemző jellegzetességeket m u ta t és 
rendszerint az axialis skeletonon for
dul elő. Skeletalis chondrosarcoma akár 
myxoid, akár nem, 1-3 grade súlyossá- 
gú, melynek metasztatikus potenciálja 
a grade nagyságával arányosan foko
zódik. A myxoid degeneráció leíró ter
minológia, ami kisebb differenciálódást 
jelent. A chondrosarcom áknak van 
azonban olyan képessége, hogy az idő 
múlásával képesek differenciálódni. 
A skeletalis m yxoid chondrosarcom a 
előfordulásánál leggyakoribb hely a me
dence, a fem ur és a tibia.

Egy patellatum orról radiológiailag 
nem dönthető el, hogy benignus vagy 
malignus-e, de a többségük (90%) be
nignus, a leggyakoribb diagnózis a 
chondroblastom a. A malignus tum o
rok közt a chondrosarcom a m ellett 
haemangioendothelioma, haemangio- 
sarcoma, lym phom a, fibrosus h istio 
cytoma, osteoblastoma, osteosarcoma 
és plasmocytoma fordul elő a patel- 
lában. M etasztázis a patellában ritka, 
de leírt jelenség.

Patella m alignus tumora esetén a 
patológiás törés jelenti gyakran a pana
szok kezdetét. Az ízületi porc m egsza
kadása az ízület kontam inációjához 
vezet és a legkisebb csontsérülés me- 
tasztázist okozhat, nevezetesen a tüdő
ben. Diagnózis felállítása fractura előtt 
nagyon ajánlatos.

Mivel a klinikai és radiológiai diag
nózis bizonytalan, ezért fínomtű-biop- 
szia javasolandó, ha lehetséges, kom pu
tertomográfia kontroll mellett, vigyázva
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arra, hogy ne hatoljon be a tű  az ízü
letbe. Nyitott biopszia sarcom atosus 
tum oroknál javasolandó. P rim er ma- 
lignus csonttum or esetén a beteget 
azonnal speciális csontonkológiai cent
rumba kell irányítani. A prim er patella- 
tum or sebészi kezelése rendszerint totál 
patellectomiát jelent izom-ín átültetés
sel, ha az extensor rendszert is reszekál
ni kellett.

Mike György dr.

Pszichiátria
A depresszió kezelése járóbetegeken.
Whooley, M. A. és Simon, G. E. (Dept. 
of Veteran, Affairs Medical Center 
[111 AI], 4150 Clement St., San F ran
cisco, CA 94121, USA): N. Engl. J. 
Med., 2000, 343, 1942-1950.

A szerzők terjedelmes összefoglaló cikk
ben foglalkoznak a depresszió kérdé
sével járóbetegek körében. Az általuk 
megjelölt előfordulási arány: 10 já ró 
betegből 1 major depresszióban szen
ved. [Ref: Magyarországon az 1995-ös 
Szádóczky által vezetett epidemiológiai 
vizsgálat ennél lényegesebb magasabb 
arányokat mutat. Mo.-on az átlagnépes
ség kb. 6%-a szenved súlyos depresszió
ban, ennél még magasabb az enyhe és 
középsúlyos megbetegedések aránya.]

A szerzők részletesen felsorolják a 
depresszió tüneteit és hangsúlyozzák 
a felismerés szükségességét (a hyperto
nia után a depresszió az a népbetegség, 
amely mind előfordulási gyakoriságá
nál, m ind funkciókárosító jellegénél 
fogva a járóbeteg-ellátásban igen nagy 
kihívást jelent az orvosok szám ára). A 
betegség nagy százalékban nem  kerül 
felismerésre -  és a diagnosztizált esetek 
sem részesülnek adekvát terápiában.

A szövődmények súlyosak: hyper
tonia, diabetes, daganat és suicidium 
többek között.

A szerzők fontosnak tartják, hogy 
a nem  pszichiáter kollégák is ism erjék 
a depresszió tüneteit: két hétnél tovább 
fennálló nyom ott hangulat, k ilátásta- 
lanság érzése, szorongás, rem ényte
lenség érzése, alvászavarok, indíték
szegénység, testi tünetek esetén gondol
junk depresszióra. Mivel a depressziós 
betegek nagy száma miatt nem minden 
esetben pszichiáter szakorvos kóris- 
mézi a kórképet -  fontos, hogy ezen a 
területen m inden társszakm ában dol
gozó kolléga alapvető ism eretekkel 
rendelkezzen. (Egyébként a cikk igen 
részletes és gyakorlati jellegű pszicho-

farmakológiai ism ereteket tá r elénk -  
kiegészítve a gyakorlatban használható 
diagnosztikus algoritmusokkal.)

A cikk terjedelme, tudományos súlya 
mutatja, hogy a depresszió a népbe
tegségek között sajnos az első helyre 
fog kerülni a prognózisok szerint -  és 
csak széles körű tájékoztatással tudunk 
a gyógyítására, megelőzésére felkészül
ni.

István Tibor dr.

Sebészet
A sebészek előkészítése a 21. századra. 
A korszerű technológiák alkalmazá
sai. Satava, R. és Jones, S. B. (Yale 
University School o f M edicine, 40 
Temple Street, Suite 3-A, New Haven, 
CT 06510, Amerikai Egyesült Államok, 
E-mail: richard.satava@yale.edu): Surg. 
Clin. N orth  Am., 2000,80, 1353-1365.

Az orvostudom ány m egváltozott az 
inform ációs korszakban. A sebészek 
laparoszkópos m űtéteket végeznek, a 
diagnosztika noninvazív digitális kép
alkotással történik és a betegek moni
torozásához érzékelők sokaságát hasz
nálják. Az elkövetkező évtizedekben 
ezek is meg fognak változni. A köz
vetlenül, kézzel végzett m űtétek helyét 
elfoglalják a kép által vezérelt, kom
puterrel tám ogatott, robottal végzett 
és m ultim odális beavatkozások. A se
bészeti oktatás is nagy átalakuláson fog 
átmenni az internet, a szimulációk és a 
standardizált metrika alkalmazása kö
vetkeztében. A jövő rekonstruktív sebé
szetéhez hozzá fog tartozni a szöveti mér
nökség (tissue engineering), az organo- 
genezis, vagy az intelligens protézisek.

Az információs korszak magával 
hozta a valós világ (atomok) megfelelői
nek szám okban (bitekben), kompute
reken belüli reprezentációját, amely szá
mok azután tovább manipulálhatók. 
Ennek egyik első példája az orvostudo
mányon belül a Visible H um a Project, 
ami egy ember CT- és MRI-képek alap
ján komputerrel generált megjelenítése. 
Ahogy m a már lehetséges az egyes belső 
szervek három dim enziós képi rekon
strukciója, úgy a jövőben ez a teljes 
emberi testre ki fog terjedni.

Nagy fejlődést mutat a virtuális en- 
doszkópia, különösen a kolonoszkó- 
pia. Ennek technikája sokat fog javulni 
a m ultiplanáris CT alkalmazásával. A 
virtuális endoszkópia további alkal
mazásai a bronchoszkópia, a szinuszo- 
szkópia, hiszteroszkópia, a ventriku-

loszkópia stb., sőt olyan esetben is kivi
telezhető, ahol valós endoszkópia nem 
végezhető el, így a belső fül vizsgála
tánál. A virtuális endoszkópiák hátrá
nyai közé tartozik, hogy ezen a módon 
például szövetminta nem  vehető.

A háromdimenziós vizualizáció nagy 
szerepet játszik a sebészeti tervezés
ben is (tendontranszplantáció, arccsonti 
deform itások rekonstrukciója, csípő- 
ízületi beültetés stb.), sőt a fiziológiai 
param éterek megjelenítésében is. Ez 
utóbbiak (például véráramlási para
m éterek) egyesíthetők a háromdimen
ziós képi megjelenítéssel és ezen az 
alapon megtervezhető egy műtét funk
cionális következménye. A három di
m enziós vizualizáció immáron egy év
tizede segíti az idegsebészeti műtétek 
közben történő navigációt. Jolesz Ferenc 
(Harvard Egyetem) kifejlesztett egy 
olyan eljárást, amellyel a műtét előtt 
készült MR-kép egyesíthető a műtéti 
kép valós idejű videoképével és ezáltal 
mintegy „RTG-látás”-t biztosít a sebész
nek. Hasonló m ódszert a csípőízületi 
beültetésre is kidolgoztak(DiGioia).

A háromdimenziós vizualizációnak 
és az interakciókra lehetőséget bizto
sító virtuális realitásnak nagy a jelen
tősége a sebészek képzésében (sebészeti 
szimulátorok). Máris van hiszteroszkó
pia-, anasztomózis-, anesztézia-, szono- 
gráíia- és intravénás katéter-szimulátor.

A sebész képességeit azok a képi 
vezérlésű, robotikai, teleoperáló rend
szerek segítik, amelyek közös neve a 
távjelenléti (telepresence) sebészeti 
rendszer. Ennek alkalmazása során a 
sebész a betegtől távolabb egy kompute
res m unkaállom ásnál ül és kézmoz
dulatai megfelelő közti felszerelések 
révén tevődnek át a műtétet konkrétan 
végző, robotikai eszközökkel mozga
to tt sebészi eszközökre. A kom puter 
közbeiktatásának köszönhetően a tre
m or, a kézmozgások kitérése „leosztó
dik” (azaz, például a sebész kezének 1 
cm-es kitérése a műtéti eszköz 0,1 cm-es 
kitérését idézi csak elő), ami növeli a 
precizitást, ugyanakkor a mozgó szer
vek (például szív) képe virtuálisan moz
dulatlanná tehető (m otion tracking). 
Ezzel a módszerrel akár távsebészet is 
végezhető, de a sebész és betege közötti 
távolság nem lehet több 320 km-nél, 
mivel ennél nagyobb távolság esetén 
m ár zavaró időkésés lép fel a kép és a 
m anipulációk közvetítésében.

Távsebészeti módszerrel végeztek 
epehólyag-eltávolítást és szívműtétet 
is. Kifejlesztettek a közelmúltban egy 
igen nagyfokú (10 mikrométeres) preci
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zitást lehetővé tevő lézeres retinasebé
szeti rendszert (Paradex) is az emlí
tett mozgáskövetővel együtt. A sztereó- 
taktikus agysebészeti eljárások során 
ma m ár nem szükséges a beteg fejé
hez keretet rögzíteni, mivel létezik a 
keret nélküli eljárás is. Ennek egyik 
korszerű módszerét (open MRI) a m ár 
említett Jolesz Ferenc fejlesztette ki.

A képvezérelt sebészet szám ára a 
legnagyobb kihívást, annak a feladat
nak a megoldása jelenti, hogy a kom pu
terrel generált képet a valós idejű videó- 
képpel pontosan fedésbe tudják hozni, 
mégpedig a m űtét közbeni mozgások 
állandó figyelembevételével.

Ezeket az új technológiákat, az ellátás 
minőségét, költségeit, kockázatait és a 
betegek elégedettségét illetően, szigorú 
vizsgálatoknak vetik alá. Ehhez megfele
lő metrikára és elemző eszközökre van 
szükség. Az információs korszak azon
ban rendelkezik ezekkel. A virtuális en- 
doszkópia magában foglal precíz mérő
eszközöket is.

Összehasonlítható továbbá a virtuális 
és valós endoszkópia eredménye. Ob
jektiven mérhető a távsebészeti rendsze
rekkel és a sebészeti szimulátorokkal 
végzett ténykedések kivitelezése és 
eredményessége is. Mivel a diagnózis 
(betegspecifikus háromdimenziós ana
tómiai abnormalitások), a terápia (táv
sebészeti beavatkozás) és az oktatás 
(sebészeti szimuláció) ugyanazokat a 
képeket és eszközöket használja, ezért 
a sebészeti ellátás teljes spektruma in
tegrálható ugyanabba az egyetlen rend
szerbe. Ennek révén lehetséges egy igen 
jó operatőr m űtét közbeni kézm oz
dulatainak a rögzítése, majd ezek vissza
játszása a szimulátorba, azzal a céllal, 
hogy a kiképzés alatt álló sebész a szi
mulációs gyakorlat során érezze a ve
zető kezet. Ezekből össze lehet állítani 
egy gyűjteményt, am it azután akár az 
interneten keresztül is hozzáférhetővé 
lehet tenni m inden érdeklődő „sebész- 
tanonc” számára.

Az információs korszakkal egyidő- 
ben forradalmi változások történnek 
a biotechnológiában és a fizikai tudo
mányokban is. A jövő valószínűleg lét
rehozza ezek egyesülését, talán Bio- 
Intelligencia Korszak néven. K orunk
ban a biológiai és fizikai tudom ányok 
határterületén kialakult egy teljesen 
új világ, amelybe beletartoznak a b io
érzékelők, a bioanyagok és a biomi- 
metika. Léteznek ma olyan új anyagok, 
amelyek biológiai rendszereket utánoz
nak, azaz csoportosulnak, folyamatosan 
alkalmazkodnak és képesek önm agu

kat megjavítani. Mikroeszközöknek élő 
rendszerekbe való beültetésével lehe
tővé válik az illető élő rendszernek a 
monitorozása. A fizika és az információ 
világának határterületén helyezkednek 
el a robotok, a MEMS (mikroelektro- 
mechanikai eszközök), a nanotechno- 
lógia és a spintronika. Az információ 
és a biológiai rendszerek határterületén 
megjelent a bioinformatika, a biokom- 
puterizáció, a genomika és a molekuláris 
mérnökség. Ezekből a tudományokból 
alakultak ki azután a masszív, heterogén 
adatbázisok, a genetikus algoritmusok, 
a kom puteres gyógyszertervezés és a 
szöveti mérnökség. Azt m a még senki 
sem tudja, hogy mi lesz akkor, ha a le
írtak integrációja is bekövetkezik. Ta
lán létrehozhatóvá válik egy „celluláris 
cyborg”, amely rendelkezik egy élő 
rendszer alkalmazkodó képességével, 
képes egy fizikai gép munkáját elvégezni 
és ténykedéseit intelligensen vezérelni. 
A technológiai haladás következtében 
a határok eltolódnak a m ikron és 
angstrom méretek felé és ugyanakkor 
egyre növekvő komplexitású tényke
dések kivitelezése válik lehetségessé 
az egyre kisebb m éretű eszközökkel. 
Hogy ennek mi lesz a hatása a sebészet
re, az ma még tisztázatlan kérdés. Talán 
ilyen rendszerekkel lehetségessé fog 
válni a műtétek mikroméretekben való 
végzése, akár egyetlen sejten is. A jövő 
sebészének ismeretekkel kell majd 
rendelkeznie a molekuláris modellezés
sel, az interface technológiával és a rend
szerintegrációval kapcsolatban. Minden
esetre igen nehéz azokat az új technoló
giákat azonosítani, amit a sebészet a 
közeli és a távolabbi jövőben alkal
mazni tud majd. Nehéz annak az előre
jelzése is, hogy mi lesz a jövő sebészé
nek szerepe.

A tanulság mindebből az, hogy a se
bésznek nyitottnak kell lennie, vizsgál
nia kell az új irányzatokat és bátran kell 
változnia és változtatnia akkor, ha ennek 
szükségessége bebizonyosodott. A tájé
kozottság és a felkészültség a biztosítéka 
a nyitottságnak. „A prepared mind is 
an open m ind.”

Dervaderics János dr.

Stroke
A phenylpropanolamin és az agyvérzés 
kockázata. Kernan, W. N. és mtsai 
(Dept, of Med., Yale Univ. School of 
Med., P. 0 . Box, 208025, New Haven, 
CT 06520-8025, USA): N. Engl. J. Med., 
2000, 343, 1826-1832.

Az USA-ban a sympathomimeticus 
phenylpropanolamint havonként milliós 
nagyságrendben használják étvágy- 
csökkentő szerként, valamint köhögés 
és megfázás ellen. 1979 óta eddig több 
m int 30 esetet írtak  le, amelyekben 
összefüggést véltek felfedezni a szer 
és az intracranialis vérzések fellépte 
között.

1992-ben a Food and Drug Adminis
tration (FDA) kérésére 7 amerikai állam 
43 kórháza működött közre abban, hogy 
a szer vérzést okozó hatásáról pon to 
sabb adatokat nyerjenek. Erről szól a 
jelen beszámoló.

1994 vége és 1999. júliusa között az 
em lített intézetek 1714 agyvérzéses 
esetet regisztráltak, közülük választot
ták ki azt a 702 beteget, akiknek a vér
zést megelőző 30 napos időszakában 
valamilyen phenylpropanolamin-készít- 
mény szerepelt a gyógyszeres előzmény
ben. Hozzájuk kétszer ennyi számú, 
18-49 év közötti lakost választottak 
kontrollnak. Az így összeállított szemé
lyek klinikai jellemzőikben abban té r
tek el, hogy a vérzést elszenvedettek 
között jóval alacsonyabb iskolai vég
zettségűekvoltak, szignifikánsan tö b 
ben dohányoztak közülük, alkohol- és 
kokainfogyasztásuk is gyakoribb volt, a 
hypertoniás előzmény és a családi vo
natkozású agyvérzés is gyakrabban 
fordult elő és fekete etnikumú is több 
volt köztük.

A zömmel telefonon történt megke
resések során gondosan feltérképez
ték a vérzést megelőző 30 napon belüli 
egyéb gyógyszerfogyasztást a válogatott 
esetekben a phenylpropanolamin napi 
adagjának összefüggését az elszenve
dett koponyán belüli vérzéssel.

Az eredmények részben erősítették 
meg az esetközlések közvetkeztetéseit. 
így például a nőkre vonatkoztatott való
színűségi arány az étvágycsökkentőként 
használt szer és az agyvérzés kockáza
ta között 16,58 volt és 3,13 a szer első 
használata utáni összefüggést tekin t
ve. Ez utóbbiba a köhögés és megfázás 
m iatt használt szerek is beletartoztak. 
Ha a nemeket együtt vizsgálták, a való
színűségi arány jóval kisebb, csak 1,49 
volt a phenylpropanolam in-tartalm ú 
szerek szedése és az agyvérzés között. 
Ez az arány azonban jelentősen meg
ugrott 15,92-re, akkor, amikor csak az 
étvágycsökkentő szerként használatos 
phenylpropanolaminról volt szó. Ha a 
szer napi adagja 75 mg-nál nagyobb 
volt, a kockázati valószínűségi arány 
is jelentősen megnövekedett. Férfiak
ra vonatkoztatva nem m utatkozott
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fokozott kockázat agyvérzésre, a kö
högés és megfázás m iatt szedett 
phenylpropanolam in szereket tekint
ve. Férfiak a vizsgáltak között nem 
használtak  étvágycsökkentő szereket.

Iványi János dr.

Szexológia
A háziorvosok állásfoglalása a ló  éven 
aluliak szexuális aktivitásáról. Garside,
R., Ayres, R., Owen, M. R. és mtsai 
(Institu te of Population Studies, 
U niversity of Exeter, UK): J. R. Soc. 
Med., 2000, 93, 563-564.

Észak- és Kelet-Devonban csak 1 család- 
tervezési ambulancia m űködik, ezért 
szexuális gondjaikkal az ottani emberek 
általában a háziorvost keresik fel.

321, ezen a területen dolgozó házi
orvosnak küldtek kérdőívet a l ó  éven 
aluliak szexuális életével kapcsolatban.

Válasz 73%-uktól (235 fő) érkezett. 
Közel 3/4-ük jónak látná, ha a szülők 
értesülnének arról, ha a 16 év alatti 
gyermekük tanácsért vagy fogamzásgát
ló szerért fordul hozzájuk. Ezzel szem
ben több mint 90%-uk értett egyet azzal, 
hogy ugyanolyan titkosan kell kezelni 
a 16 év alattiak problémáit, m int az 
ennél idősebb páciensekét.

A háziorvosok 1/3-a próbálná meg 
a 16 év alattiaknak javasolni, hogy várja
nak a szexuális élet elkezdésével. Az 
orvosok 3%-a szerint a fogamzásgátló 
felírása serkent a túl korai szexuális 
élet megkezdésére.

A nnak ellenére, hogy a háziorvosok 
elism erik az orvosi titok fontosságát a 
szexuális élettel kapcsolatban, a tiné
dzsereket elriaszthatja a tanácsadástól, 
ha szüleiket is informálni akarják, vagy 
le akarják  őket beszélni a szexuális 
élet tú l korai megkezdéséről.

Gyakorlatiasabb iránym utatásra 
lenne szükség, mely figyelembe veszi a 
fiatalok félelmét és a háziorvosok véle
m ényét is.

[Ref.: Magyarországon már működ
nek ún. tinédzser-ambulanciák, ahol a 
fiatalok szakértő segítségét kérhetik Ezek 
csak a nagyobb városokban elérhetők, 
így a kisebb településeken a házior
vosok a cikkben leírthoz hasonló prob
lém ákkal néznek szembe.]

Hídvégi Edit dr.

Szív- és érsebészet
Műtét a működő szíven. Borst, C. 
(Experimental Cardiology, Utrecht 
U niversity Medical Center, Utrecht, 
Hollandia): Scientific American (E-mail: 
www.sciam.com), 2000, október, 46-51.

A koszorúér bypass-m űtétje gyakori 
beavatkozás, amiből évente közel 800 
ezret hajtanak végre szerte a világban. 
Az ilyen műtétek azonban nem mente
sek a kockázatoktól és ezenkívül d rá
gák is. A műtét során a sebész az elzá
ró d o tt artériát a mellkasból, vagy a 
lábból vett érrel hidalja át.

A m űtét hagyományos kivitelezése 
során  megnyitják a mellkast („cra
cking”), majd a m űtét közel egy órás 
időtartamára cardioplegiás oldattal leál
lítják a szívet, mivel a sebész csak az 
álló szíven tudta korábban  a m űtétet 
elvégezni. A beteg ezen idő alatt 
szív-tüdőgépre van rákapcsolva, amit 
40 évvel ezelőtt vezettek be a szívsebé
szetbe. Eközben az aortából debris 
válhat le és ez agyvérzést idézhet elő. 
Az újraindított szív működése is mutat
hat zavarokat, aminek egyik tünete az 
alacsony vérnyomás. Az ilyen m űtét 
u tán i lábadozás hosszú és fertőzések, 
láz, szervi zavarok is felléphetnek. A 
m űté t letalitása az életkorral nő.

Az 1990-es évek közepe óta többen, 
így a cikk szerzője is, elkezdett foglal
kozni annak az elképzelésnek a kidolgo
zásával, hogy ezt a műtétet a működő 
szíven, azaz a szív-tüdőgép nélkül hajt
sák végre. Mások pedig hozzákezdtek a 
m űtét minimálinvazív módon, endo
szkóppal való elvégzésének kifejleszté
séhez.

Az 1990-es évek első felében két 
dél-am erikai szívsebész, Benetti (Bu
enos Aires) és Buffolo (Sao Paulo) 
egymástól függetlenül eljárást dolgoz
tak ki a mozgó szíven való bypass- 
műtétre, amit a cikk szerzője és munka
társai is kipróbáltak. Az eljárás abban 
állt, hogy segédvarratok segítségével 
és kézzel igyekeztek a szív egy részét 
m ozdulatlanná tenni. Az eljárást több 
szívsebész is kipróbálta és mivel bo
nyolultnak találták, ez a technika alig 
talált követőkre.

A cikk szerzője és m unkatársai ezt 
követően kifejlesztették a James Bond 
filmekből vett elnevezéssel Octopusnak 
nevezett szívstabilizáló eszközüket, 
amelyet betegen 1995 szeptem berében 
próbáltak  ki. Ez az eszköz elterjedt és 
segítségével a 2000. évig közel 50 ezer 
szívműtétet hajtottak végre világszerte.

Az Octopus szívás révén teszi mozdulat
lanná a műtéti területnek megfelelően a 
szívet.

Ezzel egyidőben mások is kifejlesz
tettek különféle stabilizáló eszközöket, 
úgyhogy jelenleg 13 mechanikai stabili- 
zátor-változat van használatban a szív
sebészek körében.

1999-re a bypass-m űtétek 10%-át 
végezték szív-tüdőgép nélkül. Az emlí
tett argentin Benetti volt az első, aki 
ezt a m űtétet megpróbálta a bordák 
között ejtett kicsiny, 8 cm-es nyíláson 
keresztül végrehajtani. Ez a változat 
csak azokon a betegeken végezhető el, 
akiknek egyetlen bypassra van szük
ségük, mégpedig a szív elülső felszí
nén. Ennek során csupán szétfeszítik 
a bordákat, azaz nincs szükség a mellkas 
megnyitására. Ugyanezt, a működő szí
ven kis behatoláson át végrehajtott mű
tétet videofelvételen m utatta be 1994- 
ben Subramanian (New York) egy Ró
mában tarto tt továbbképzésen. A 
technika azután terjedt el világszerte, 
hogy az olasz Calafiore nagy beteg
anyagon végzett m űtétéinek jó ered
ményeiről beszámolt.

Az 1995-ben Utrechtben tartott 
minimálinvazív szívsebészeti workshop 
idejére már több ezer beteg esett át 
ilyen jellegű műtéten. Mára a mechani
kai stabilizátorral működő szíven végre
hajtott műtéten átesett betegek száma 
200 000 körül van. A követéses vizsgá
latok azt m utatják, hogy ezeknél a be
tegeknél kevesebb komplikáció lépett 
fel, úgy a m űtét alatt, m int azután.

A bypass-műtétek egy további fej
lesztési iránya a m űtét endoszkópos 
eszközeinek és módszerének kifejlesz
tése irányába indult meg 1991-ben a 
Stanford Egyetemen (Egyesült Államok), 
melynek a közreműködésével egy erre 
szakosodott cég is alakult H eartport 
néven (jelenlegi székhelye Redwood 
City, California). Ideális az lenne, ha a 
szívsebész egy valóban minimálinvazív 
bypass-műtétet tudna végrehajtani zárt 
mellkas mellett a működő szíven.

A hagyományos endoszkópos esz
közök használatával járó fogyatékos
ságok miatt a kutatók megkezdték a 
robottal végrehajtott endoszkópos 
szívsebészeti eszközök és eljárások ki
dolgozását. Ezekben a rendszerekben a 
sebészeti eszközöket nem közvetlenül, 
hanem egy speciális munkaállomásról 
irányítja a sebész keze. Az operatőr a 
mellkasba vezetett kamerákon keresz
tül háromdimenziósán látja a történé
seket, ugyanekkor kézmozdulatai átte
vődnek a robotkarokra és ezeken ke
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resztül az endoszkópos m űtéti 
eszközökre.

Az első robottal végzett bypass-mű- 
tétet szív-tüdőgép segítségével Mohr, 
Fáik és Diegler (Drezda), továbbá Car- 
pentier és Loulmet (Párizs) hajtotta vég
re. Ezek a sebészek kom binálták a 
Heartport eljárást a daVinci nevű en
doszkópos robotsebészeti rendszerrel, 
amit az Intuitíve Surgical nevű amerikai 
cég fejlesztett ki. 1999 szeptem beré
ben hajtották végre az ugyancsak 
amerikai cég (Computer Motion) által 
kifejlesztett Zeus nevű szívsebészi ro
bottal az első kom puterrel asszisztált, 
zárt mellkas mellett, működő szíven 
történő bypass-m űtétet (Boyd). Ez az 
első m űtét egy teljes napig tartott! A 
2000. év közepére azonban a világ kü
lönböző részein (München, Lipcse, 
Drezda, London, Ontario) lévő szív- 
sebészeti központokban sikerült a m ű
téti időt három-négy órára csökkenteni. 
A robottal végzett szívsebészeti és egyéb 
m űtétek elterjedőben vannak. A tech
nológia fejlődésével idővel a sebészeti 
képzés résztvevői a pilótákhoz hason
lóan gyakorolhatják majd az endo
szkópos koszorúér-sebészetet. A továb
bi fejlesztések közé tartozik egy olyan 
konnektor („snap”), amelynek segítsé
gével varrat nélkül, gyorsan lehet a by- 
passt létrehozni. A sebészeti fejleszté
sek és fejlődés ellenére az orvostudo
mány fő célja a koszorúér-betegségek 
megelőzése kell hogy legyen.

Dervaderics János dr.

Súlyos angina percutan transm yocar- 
dialis lézer-revascularisatiós kezelése: 
a PACIFIC random izált vizsgálat.
Oesterie, S. N., Sanborn, T. A., Ali, N. 
és mtsai (Division of Cardiology, 
Massachusets General Hospital, Boston, 
USA): Lancet, 2000, 356, 1705-1710.

Anginás betegek egy jelentékeny cso
portjánál diffúz coronaria-betegség ha
tárolja be a konvencionális sebészeti 
vagy angioplasticai revascularisatio 
lehetőségét. Ezen betegek kezelésében 
a transmyocardialis lézer-revascularisa- 
tiót (TMR), m int palliativ megoldást 
fogadta el a közelmúltban az amerikai 
Food and Drug Administration. Tho- 
racotom iából végzett TMR során az 
epicardium felől lézerrel több, 4-6 mm 
mélységű, pontszerű csatornát hoznak 
létre az ischaemiás myocardium terü
leten. Nagy randomizált vizsgálatok 
bizonyították a műtét hatékonyságát

az anginás panaszok csökkentésében, a 
terhelhetőség növekedésében, az élet
minőség javulásában. Bár a mechaniz
mus nem teljesen ismert, feltételezhető, 
hogy részét képezi az angiogenezis-sti- 
muláció, ill. a regionális myocardialis 
denerváció.

A TMR szolgált alapjául a percutan 
transmyocardialis lézer-revascularisa- 
tio (PTMR) -  egy kevésbé invazív ka
téteres eljárás -  kifejlesztésének, amely 
során a csatornákat az endocardium  
felől „fúrják” a myocardiumba. Jelen 
multicentrikus, prospektiv randomizált 
vizsgálat célja volt bizonyítani, hogy a 
PTMR maximális gyógyszeres terápia 
mellett mind a beavatkozás előtti kont
rolihoz, m ind a PTMR-re nem  kerülő 
betegek csoportjához viszonyítva jobb 
terhelhetőséget eredményez az 1 éves 
utánkövetésnél.

A vizsgálatba beválasztották 13 
centrum azon betegeit, akik legalább 
két antianginás gyógyszer maximális 
dózisa mellett Canadian Cardiac Society 
(CCS) III., ill. IV-es angina besorolá
súak voltak, bal kamrai ejekciós frak
ciójuk minimálisan 30% volt és akik
nél a dypiridamol-tallium stressz teszt 
reverzibilis perfúziózavart váltott ki. 
A 221 beteg közül randomizálás u tán  
110 beteg Holmium:YAG lézer PTMR- 
re került, tovább alkalmazott gyógysze
res terápia mellett, 111 beteg változat
lan gyógyszeres ellátásban részesült.

A vizsgálati időszak alatt 8 beteg 
halt meg a PTMR csoportban -  3 m yo
cardialis infarctusban, 3 szívmegállás
ban, 1 szívelégtelenségben, 1 légzésle
állásban és 3 a gyógyszeres csoport
ban, myocardialis infarctusban. A két 
csoport egyéves túlélésében szignifi
káns különbség nem volt. 19 beteg k i
m aradt az utánkövetésből, így az ered
mények 92 PTMR és 99 gyógyszeres 
beteg adatait mutatják. A terhelhető
ségi idő (médián) szignifikánsan (p = 
0,008), 89,0 s-mal növekedett a PTMR 
csoportban (szélsőérték: -15 és 183 s) 
a gyógyszeres csoporttal szemben: 12,5 
s (-67 és 125 s). A 12 hónapos k o n t
rolinál a kiindulási értékhez képest a 
terhelhetőségi idő 60 s-nál többel n ö 
vekedett a betegek 54%-ában a PTMR 
csoportban, ill. 39%-ban a gyógyszeres 
csoportban (p = 0,06). Az egyéves funk
cionális állapotfelmérést (CCS besoro
lás) végző orvosok az egyes betegeknél 
alkalmazott terápia ismerete nélkül két, 
vagy háromosztálynyi javulást jelöltek 
meg 42 betegnél a PTMR csoportban 
és mindössze 11 betegnél a kizárólag 
gyógyszerrel kezelt csoportban (p =

0,002). A szubjektív panaszok felm é
résekor a Seattle angina kérdőív szig
nifikánsan jobb eredm ényt m utato tt 
a PTMR csoportban.

A fentiekben foglaltakat tekintve, 
bár a mechanizm ussal kapcsolatban 
megoszlanak a vélemények és a pla- 
cebohatás nem zárható ki, a jelen vizs
gálat adott betegcsoportban klinikai 
javulást bizonyított. A vizsgálat b izo
nyítja, hogy a PTMR invazív kard io 
lógusok számára relatíve könnyen el
sajátítható kevés szövődménnyel (13 
esetben akut szövődmény, vascularis, 
pericardialis effusio, ill. perforatio) járó 
eljárás). A PTMR jelenleg nem elter
jedt beavatkozás, a közeljövőben alkal
mazása szóba jö h e t azon szűk beteg
csoportnál, akiknél az angina szívse
bészeti és angioplasticai oki terápiája 
nem jöhet szóba diffúz ischaemia miatt, 
valamint a tüneti kezelés nem ered
ményez javulást.

Zima Endre dr.

Szülészet és nőgyógyászat
Endometriosis okozta ureterelzáródás 
és appendix-mucokele. O’Sullivan, M. 
J. és mtsai (Academic Departm ent of 
Surgery, Departm ent of Urology, Cork 
University H ospital, Cork, Írország): 
Br. J. Obstet. Gynaecol., 2001,108,124.

A 31 éves nőnek 3 hete fájt a jobb csí
pőárka és a jobb  lágyéka. H úgyúti 
vagy gastrointestinalis panaszai nem  
voltak. A m ensese rendben volt. A tü 
neteit nem jellemezte ciklikusság. Fizi
kálisán eltérést nem  találtak. Az iv. u ro
gram, az UH és a CT jobb oldalon hyd- 
ronephrosist, hydrouretert és a jobb 
ovarium cystáját m utatta.

A laparotomia a medencében az uré
tert is érintő endom etriosist és re tro- 
coecalis masszát talált. A coecum ból 
és a terminális ileum ból excisiót vettek 
és ileocoecalis anastomosist hoztak lét
re. Korlátolt ureterolysist készítettek és 
az ureterotomiába ureterstentet tettek.

A szövettan sok gócú endometriosist 
igazolt az appendixben, amely a lu 
menét elzárta és az appendix m uco- 
keléjét okozta. A term inális ileum ban 
is volt endometriosis. Négy hónap m úl
va az ureterstentet eltávolították. Az 
iv. urogram az ureterelzáródás kielé
gítő javulását m utatta .

Medencei endometriosisban az ure
ter csak 1,2%-ban záródik el. Az en
dometriosis okozta appendix-m uco
kele elvétve lép fel. Az appendix endo-
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m etriosisa igen szokatlan, legtöbbször 
m ellékleletként fordul elő. N éha utá
nozhatja az akut appendicitist, máskor 
ciklikus fájdalmakat okoz, ritk án  akut 
alsó gastrointestinalis vérzésben nyil
vánul meg.

Az appendix endometriosis okozta 
mucokeléje nagy ritkaság. Eddig három 
esetet ismertettek. A szerzők tudtával ők 
közük az első endometriosis kiváltotta 
ureterelzáródást és appendix-m uco- 
kelét.

Kollár Lajos dr.

A m enopausalis tünetek. R ym er, J. és 
M orris, E. P. (Guy’s, King’s and  St. 
Thom as’s Medical School, London): 
BMJ, 2000, 321, 1516-1519.

A klinikai evidenciák sorozatban megje
lent összefoglaló tanulmány a meno- 
pausa tüneteire  adható gyógyszeres és 
nem  gyógyszeres lehetőségeket foglalja 
össze, m elyek célja a m enopausalis tü 
netek csökkentése, illetve prevenciója, 
valamint az életminőség javítása. Ennek 
megfelelően a vizsgált param éterek  a 
vazom otoros tünetek gyakorisága és 
súlyossága, az urogenitaüs és a pszicho
lógiai tünetek, valamint az életminőség 
voltak. A következtetéseket random i- 
zált, kontrollált klinikai vizsgálatok és 
összefoglaló tanulmányok elemzése 
alapján vonták  le.

Ösztrogének: Több m int 40 rando- 
mizált tanulm ány igazolta, hogy az öszt
rogének javítják a vazom otoros tüne
teket, valam int a bevitel m ódjától 
függetlenül az urogenitaüs panaszokat 
és a depressziót is. A lzheim er-kórban 
az ösztrogén-kezelés során a kognitív 
funkció javulására nincsenek egyér
telmű bizonyítékok. Az életm inőség 
szempontjából négy randomizált, kont- 
roüált tanulmány is bizonyítja a javulást 
placeboval szemben. A jelentősebb 
meüékhatások a vénás throm boem bo- 
liás megbetegedés, az em lőcarcinom a 
és az endometrium-carcinoma lehetnek. 
51 tanu lm ány  160 000 betege alapján 
az ösztrogén-kezelés évente 1,1-3,6%- 
kal növeli az emlőcarcinoma rizikóját.

Progesztagének: A progesztagének -  
több tanulm ány alapján -  önmagukban 
adva egyértelműen csökkentik a vazo
motoros tüneteket, de a többi vizsgált 
paraméter szempontjából, az életminő
séget is beleértve, nem m utatható ki 
előnyös hatás. Mindenesetre m eg kell 
jegyezni, hogy a progesztagéneket 
ritkán adják  önmagukban, ösztrogén 
nélkül, így nehéz a hatást izolálni.

Tibolon: Több random izált tanul
m ány is igazolta, hogy a tibolon csök
kenti a vazomotoros tüneteket, a hü
velyszárazságot és fokozza a libidót. 
A csontdenzitást is fokozza 3-36 hó
napos kezelés során a kiindulási ér
tékhez, vagy placebohoz viszonyítva. A 
mellékhatásokat tekintve a kontrollált 
tanulmányok nem igazoltak semmilyen 
kom oly mellékhatást. Egy nem ran
dom izált tanulm ány alapján  10%-ban 
áttöréses vérzés következett be.

Fitoösztrogének: Csak korlátozottan 
értékelhető adatok vannak arra vonat
kozóan, hogy a fitoösztrogéneket tar
talm azó szójaliszt csökkenti a vazo
m otoros tüneteket. Az egyéb menopau
salis tünetekre vonatkozóan nincsenek 
random izált vizsgálatok. Másrészt vi
szont a fitoösztrogéneknek nincs szigni
fikáns mellékhatásuk.

Clonidin: Két randomizált tanulmány 
igazolta, hogy a clonidin csökkenti a 
vazomotoros tüneteket. A clonidin je
lentős m ellékhatást nem  m utat.

Tesztoszteron: A tesztoszteron fo
kozza a szexuális ö röm öt és a libidót 
egy tanulm ány alapján, melyben kis 
dózisban ösztrogén-kezeléssel együtt 
alkalmazták. Androgenizációs mellék
hatásokkal nem kell szám olni.

Antidepresszánsok: N em  található 
elegendő bizonyíték az irodalomban, 
arra vonatkozóan, hogy az antidep
resszánsok kedvező hatással lennének 
a menopausalis tünetekre, ugyanakkor 
viszont központi idegrendszeri meüék- 
hatásaik lehetnek.

Összefoglalva megállapítható, hogy 
a m enopausalis tünetek kezelésére az 
ösztrogének és a tibolon egyértelműen 
előnyösek, a progeszteron és a clonidin 
valószínűleg előnyös, a fitoösztrogének, 
a tesztoszteron és az antidepresszánsok 
hatása még nem ismert eléggé.

Szilágyi András dr.

Toxikológia
Tizenöt éves fiú fu lm ináns májelég
telensége. Pomerance, H. H. és mtsai 
(University of South Florida, College 
of Medicine, Tampa, and Aü Children’s 
Hospital, St. Petersburg, Florida): J. 
Pediatr., 2000 ,137, 114.

A 15 éves fiú 4 napja hányt és vizes szék
letei voltak hasi görcsökkel. Vérhányás 
és zavart tudat miatt vitték a klinikára.

A hőm érséklete 37 °C, a pulzusa 
159/min., a légzésszáma 30/min volt.

A kötőhártyák sárgaságát, a máj meg
nagyobbodását észlelték. A felszólítá
sokra nem reagált. A fehérvérsejtek 
száma 18,5 G/l, a vércukorszint 19 mg/dl, 
az össz-bilirubin, 9,3 mg/dl, az AST, 
ALT igen magas, a protrombinidő meg
nyúlt.

Néhány társával 4 napja gombateát 
ittak. Betegünk itta az üledéket. A ba
rátainál nem jelentkeztek tünetek. A 
diagnózis: Amanita phalloides, gyil- 
kosgalóca-mérgezés. Akut fulmináns 
máj elégtelenség coagulopathiával, en- 
cephalopathiával és septicaemiával.

Azonnal endotrachealis tubust ve
zettek le. ív. dextróz mellett a coagulo- 
path iára  friss fagyasztott plazmát és 
K-vitam int adtak. Állati szénnel és 
gastroduodenalis mosásokkal a toxin 
további felszívódását igyekeztek gátol
ni, de hypoglykaemiája és a coagulo- 
pathiája megmaradt. Másnap m áját
ü ltetést végeztek. Az eltávolított máj
ban a hepatocyták többsége elhalt.

A gyilkosgalócának olajzöld-barnás 
kalapja van fehér lemezekkel. A szárán 
gallér és bocskor. Az alfa-amanitin to- 
xinja felszívódik a gyomor-bélcsator- 
nából, átjut a májsejtek m em bránján 
és enterohepaticus cirkulációt végez. A 
toxin többségét a szérumból a vesék 
ürítik  ki.

A mérgezés 4 szakaszban zajlik le:
1. A kezdeti, kb. 6 órás látens szak tünet
mentes. 2. Gastrointestinalis szak há
nyással, vizes hasmenéssel és gör
csökkel. 3. A második látens szakban 
jelentős a klinikai javulás, de romlik a 
máj - és vesefunkció. 4. A hepaticus fá
zisban, 48-96 óra múlva, rosszabbodik 
a neurológiai állapot és a súlyos máj- 
károsodás sárgaságban, acidosisban, 
hypoglykaemiában és coagulopathiá- 
ban nyilvánul meg.

Az irreverzíbilis májkárosodás máj- 
átültetést igényel. Igen rossz a prognózis 
10 éves kor alatt, ha a lappangási idő 
rövid és súlyos a coagulopathia. A mor
talitás 20-30%.

Betegükben a kóma a 8. nap elmúlt. 
Az átültetett máj jól működött, a hypo- 
glykaemia és a coagulopathia megszűnt. 
Neurológiailag tovább javult. Műtét 
u tán  a 23. nap m aradandó károsodá
sok nélkül a fiút hazavitték.

Kollár Lajos dr.

Az etilénglikol-, a metanol- és az izopro- 
pil-alkohol-mérgezés kezelése. Abram
son, S. és mtsai (Renal Division, Brigham
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and W om en’s Hospital, Harvard 
Medical School, Boston, Massachusetts, 
USA): Curr. Opin. NephroL Hypertension, 
2000, 9, 695-701.

A három alkoholféleséggel történt mér
gezések talán a leggyakoribb intoxikáci- 
ók, mellyel a nefrológusok találkoznak. 
Maguk a vegyületek és a metabolitjaik 
is jól dializálhatók. Az etilénglikol édes 
folyadék, melyet hűtőfolyadékként hí
gítva elterjedten használnak. Etilalko
hollal összetévesztve, azt helyettesítve 
különböző italok előállításakor, ön
gyilkossági szándékkal elfogyasztva 
okoz általában mérgezést. A szervezetbe 
jutva az alkoholdehidrogenáz (ADH) 
oxidálja glikolaldehiddé, majd ez gyorsan 
tovább oxidálódik glikolsawá. A gli- 
kolsav önmagában is mérgező, de a 
vesén keresztül oxoláttá alakulva ürül, 
mely Ca-mal kicsapódik a tubulusok- 
ban. A mérgezés lefolyása e metabo- 
likus sornak megfelelően három  stá
diumban zajlik. 1. az etilénglikol okoz
ta részegséghez hasonló állapot, majd 
a metabolizmus beindulásával a toxi
kus metabolitok okozta 2. fázis, mely sú
lyos cardiopulmonalis elégtelenséggel,

ARDS-sel jár. Ha a beteg túléli ezeket 
a fázisokat, a vesekárosodás tünetei 
alakulnak ki. A laboratórium i para
méterek közül a tág anion gappel járó, 
súlyos metabolikus acidózis és az ozmo
tikus gap kiszélesedése jellemző. A vize
letüledékben oxalátkristályok jelennek 
meg.

A kezelésben a cardiorespiratoricus 
állapot stabilizálása, az acidózis korrek
ciója, m int szupportív kezelés fontos. 
Specifikus terápiát az ADH gátlása és 
így a toxikus metabolitok kialakulásá
nak gátlása jelenti. Ezt etilalkohol po., 
vagy parenterális bevitelével lehet el
érni. A cikk említi a fomepizol nevű 
vegyületet, mellyel ugyanezt a célt lehet 
elérni. A toxicitása kisebb és mellék
hatása kevesebb, m int az alkoholé. 50 
mg/l-es etilénglikol szérumkoncentráció 
felett és súlyos acidózis esetén kell a 
hemodialízist elkezdeni. Ezt folytatni 
kell a 20 mg/dl-es szint eléréséig, illetve 
az acidózis korrekciójáig. Mind az etil
alkoholt, m ind a fomepizolt pótolni 
kell a dialízis idején, m ert mindkettő 
jól dializálható.

A metanol-mérgezés hasonló tüne
tekkel jár. Itt nem kell a veseszövőd

ménnyel számolni, viszont jellemző a 
látóideg károsodása. A laboratórium i 
eltérések is hasonlóak. Ebben az eset
ben  is az ADH bontja a metanolt fo r
maldehiddé, majd ez hangyasavvá oxi
dálódik. A kezelés szintén hasonló, 
m in t az etilénglikol esetén. Kísérletes 
megfigyelések azt mutatták, hogy a fol- 
sav a hangyasav bomlását fokozza, ezért 
alkalmazása megkísérelhető

Az izopropil-alkohol az ADH-án ke
resztül acetonná oxidálódik. Ez kevés
bé mérgező, m int az izopropanol, ezért 
ebben az esetben az enzim gátlása nem  
jön  szóba. A laboratóriumi eltérésekben 
a jelentős acidózis hiányzik. (Magas 
szérum- vagy vizelet-acetonszint acidózis 
nélkül izopropil-alkohol-mérgezésre 
utal.) A kezelésben a szupportív ellátá
son kívül a hemodialízis elkezdése a 
legfontosabb.

Mivel mindhárom alkoholféleség ön
magában és a m etabolitjai is jól d iali
zálhatók és így a beteg a súlyosabb 
egészségkárosodástól megmenekülhet, 
fontos a nefrológus mielőbbi bevonása 
ezen betegek kezelésébe.

Móczár Csaba dr.

HÍREK

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) és a Budai Irgalmasrendi 
Kórház (BIK) 2001. május28-án, 14.30 órai 
kezdettel tudományos ülést tart az ORFI 
Lukács Klubban, melynek programja:
1. Dr. Apáthy Ágnes: A derékfájás kezelé
sének korszerű szemlélete
2. Dr. Komoly Sámuel: A derékfájás a neu
rológus szemével
3. Dr. Szeli Dóra: A non-szteroidok az 
endoszkópián keresztül
Richter Gedeon Rt. által szponzorált 
szimpózium.

A Semmelweis Egyetem és a Szent István 
Kórház Tudományos Bizottsága a II. sz. 
Belgyógyászati Osztály szervezésében 
Prof. Dr. Kämmerer László c. egyetemi ta
nár, az MTA doktora 70. születésnapja alkal
mával a Semmelweis Egyetem NET Dísz
termében 2001. május 29-én, 14.00-17.00 
óráig ünnepi tudományos ülést rendez, 
melyre szeretettel meghívjuk.
Program:
Dr. Vörös Péter: Ünnepi megnyitó 
Dr. Romics László: Dyslipidaemiák 2 típu
sú diabetesben (15 perc)
Dr. Pogátsa Gábor: Hogyan idézheti elő a

szív- és érszövődményeket a hyperglicae- 
mia (15 perc)
Dr. Korányi László: A molekuláris geneti
ka lehetőségei a diabetes pandemia meg
fékezésére (15 perc)
Dr. Vörös Péter: Az anyagcsere egyensúly 
és a hypertonia jelentősége a diabeteses 
nephropathia progressziójában (10 perc) 
Dr. Tóth Lajos Kázmér: 24 órás vérnyo
más-ellenőrzés jelentősége diabetes melli- 
tusban (10 perc)
Dr. Lengyel Zoltán: Uraemiás cukorbete
gek vesepótló kezelése (10 perc)
Fogadás, kötetlen beszélgetés.
Az ünnepi ülés támogatói: AstraZeneca, 
FMC Magyarország, Lilly Hungária Kft., 
Novo Nordisk Hungária Kft.

BICOM (4.0 verzió) allergiavizsgáló és di
agnosztikai terápiás készülék tartozékok
kal, tesztkészlettel lízingből visszavett, port
folió tisztítás miatt eladó 2.000.000.- Ft+Áfa 
összegért, illetve tartós bérbe vehető. 
További információ:
Virág József 06-20-9656-052

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Or
vos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai 
Központja, néhai tanszékvezetője, Cserháti 
István professzor emléke előtt tisztelegve 
2001. október 19-én hetedik alkalommal

rendezi meg a Fiatalok Tudományos Fóru
mát, a Cserháti István Emlékülést.
Az immár hagyománnyá vált rendezvény 
célja, hogy a belgyógyászat és annak ha
tárterületein tevékenykedő fiatal kollégák 
nyilvános bemutatkozási lehetőséget kap
janak. Előadás-kivonatokat a 35 évnél nem 
idősebb orvosoktól, gyógyszerészektől, ku
tatóktól, illetve kiemelkedő tudományos 
diákköri munkát végző hallgatóktól várunk 
2001. június 15-ig a következő címen: 
SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika 
és Kardiológiai Központ, 6701 Szeged, Pf. 427 
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Cserháti István Emlékülés”
Az előadás-kivonatok formai követelménye
iről levélben adunk felvilágosítást. A be
mutatásra kerülő munkákat a tudomány
ág jeles hazai képviselői szekciónként bí
rálják és szponzorok segítségével díjazzák.

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán haté
kony kezelésére ITCH STOPPER™ ORKI 
által minősített speciális amerikai thermo- 
therápiás készülékek kaphatók. „A haté
konyság 91,4%” egy klinikai teszt eredmé
nye. Keressék a patikákban. A patikák a 
legnagyobb gyógyszer-nagykereskedőktől 
rendelhetik meg.
Kérjük ajánlják betegeiknek!
BIOPTRON lámpák javítása, bérbeadása! 
Sax Kft.,Tel.: 409-3643,
E-maü: saxkft@gepaard.net
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Orvosi rendelők bérelhetők Nemzeti Szál
lónál a Blaha Lujza téren.
Érdeklődni lehet: 06-30-932-2584

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a 
MTA alelnöke, a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság elnöke meghívására május vé
gén Budapestre érkezik az International 
Society for History of Medicine (ISHM) 
elnöke Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot 
(Brüsszel) és főtitkára, dr. Alain Lellouch 
(Párizs). A látogatás előkészítése annak, 
hogy 2004-ben vagy 2006-ban Budapesten 
lesz az ISHM nemzetközi kongresszusa. 
Hasonló kongresszus már volt Magyaror
szágon 1974-ben, ami nagyon sikeres volt. 
Ennek kapcsán tudományos ülés lesz Buda
pesten 2001. május 25-én, pénteken, dél
után 2 órakor az Orvostörténeti Könyv
tárban (Budapest, II., Török u. 12.).
Tricot professzor előadása címe: The memory 
of today in the history of medicine. 
Lellouch dr. a következő címmel tart elő
adást: Contribution to the history of geron
tology and endocrinology in the early XXth

century: the „greffes animales” to reju
venate implemented in Paris by two French 
surgeons Serge Voronoff (1866-1951) and 
Louis Dartigues.

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Is
kolája az Európai Minőségügyi Szervezet 
(EOQ) Magyar Nemzeti Bizottságával közö
sen a „Debreceni Egészségügyi Minőségügyi 
Napok” keretében „Elmélettől a gyakorlatig 
az egészségügyi minőségbiztosításban és fej
lesztésben” címmel tudományos konferen
ciát rendez.
Konferencia időpontja: 2001. június 7-8. 
Megnyitó időpontja: 2001. június 7.10 óra 
Konferencia helye: Debreceni Akadémiai 
Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas 
Mann u. 49.)
A konferencia fő  témái 
Országos tervek és egészségpolitikai szem
pontok az egészségügyi minőségbiztosí
tásban.
Minőségbiztosítás jelentősége a magyar- 
országi népegészségügyi helyzet javításá
ban.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Fodor József Országos Közegészségügyi 
Központ Országos Munkahigiénés és Fog
lalkozás-egészségügyi Intézete pályázatot 
hirdet Fekvőbeteg Osztályán megüresedett 
osztályos orvosi állásra. Belgyógyász és/vagy 
üzemi szakorvosi képesítés előnyt jelent.
A pályázat Prof. Dr. Ungváry György fő
igazgató főorvos úrhoz nyújtható be. 
Fodor József Országos Közegészségügyi 
Központ
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: 215-1386

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor 
Kórház- és Rendelőintézet (1041 Budapest, 
Nyár u. 103.) kórházi orvos igazgatója állást 
hirdet az intézet III. Belgyógyászati Osztályára 
haematológiai vagy klinikai onkológiai szak
vizsgával rendelkező szakorvos, illetve bel
gyógyászati gyakorlattal rendelkező szak
vizsga előtt álló orvos részére.
Jelentkezés: dr. Boga Bálint osztályvezető 
főorvosnál, tel.: 369-9897

A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet 
Budapest (1062 Budapest, Podmaniczky 
u. 109-111.) II. Belgyógyászati Osztályára 
(Kardiológia) felvételt hirdet 2 fő, elsősor
ban kardiológiai, belgyógyászati, valamint 
anaesthesiológiai szakorvosi képesítéssel ren
delkező orvos munkatárs részére.
Az állás azonnal betölthető.
Jelentkezés: a II. Belgyógyászati Osztályon,

dr. Szabóki Ferenc osztályvezető főorvos
nál (telefon: 475-2600).

A Főv. Önkormányzat Nyírő Gyula Kór
háza (1135 Budapest, Lehel u. 59.) azon
nali belépéssel Patológiai és a Központi 
Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás 
Osztályára sürgősen szakorvosokat keres. 
Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, szakmai és személyes ada
tokat tartalmazó önéletrajz, diploma és szak
orvosi bizonyítvány-másolatok, MOK-tag- 
ság, ONY-ba vétel, esetleges nyelvvizsga és 
egyéb bizonyítvány-másolatok, erkölcsi bi
zonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályá
zati anyagot az elbírálók megtekinthessék.
A pályázat benyújtási határideje: a megje
lenéstől számított 30 naptári nap. 
Pályázat: 1 példány a kórház főigazgatója 
részére, 1135 Budapest, Lehel u. 59. 11. ép. 
II. em.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kórház- 
igazgatója pályázatot hirdet az alábbi mun
kahelyekre:
-  mozgásszervi rehabilitáció: 1 fő  szakorvos,
-  szemészet: 1 fő  szakorvos,
-  belgyógyászat: 1 fő  szakorvos,
-  csecsemő-gyermekgyógyászat:
1 fő  szakorvos,
-  anaesthesiológia-intenzív terápia:
2 fő  szakorvos,
-  gyógyszerészeti osztály: 2 fő  gyógyszerész.

Az egészségügyi minőségügyi szakember
képzési program és a képzés gyakorlati je
lentőségének bemutatása.
Szakmai szempontok a DEOEC minőség
ügyi rendszerének kialakításánál, a fejlesz
tés lehetőségei, klinikai audit, indikátorok. 
Az Észak-Alföldi Régióban folyó egészség
ügyi-minőségügyi tevékenységek. 
Minőségbiztosítási szempontok az alapellá
tásban, ápolási tevékenységeknél és az egész
ségügyi szolgáltatások finanszírozásában.

A konferencia részvételi díja 5000.- Ft.
A részvételi díjat az Egészségügyi Minisz
térium támogatja.
A jelentkezőknek részletes programot kül
dünk.
Igény esetén a szállásfoglalásban segítsé
get nyújtunk.

A konferenciára történő jelentkezés: 
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Iskola 
Tóth Mária, 4028 Debrecen, Kassai út 26/b. 
Tel.: (52) 460-190;
Fax: (52) 460-195 
E-mail: m.toth@sph.dote.hu

Pályázati feltétel: orvosi diploma, szakirá
nyú szakképesítés. Szakképesítés megszer
zése előtt állók jelentkezését is várjuk. Szak
mai elképzelések megvalósítását messze- 
menőleg támogatjuk.
Bérezés: Kjt., illetőleg megegyezés szerint. 
Lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 
Pályázathoz csatolni kell: szakmai és szemé
lyi adatokat tartalmazó önéletrajzot, vég
zettségről, szakképzettségről szóló okiratot. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház mb. 
orvosigazgatójához, Ajka, Korányi F. u. 1. 
8401 kell benyújtani, a megjelenéstől szá
mított 30 napon belül.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kórház- 
igazgatója pályázatot hirdet az alábbi ve
zető főorvosi munkakörök betöltésére:
-  pulmonológiai osztályos háttérrel mű
ködő TBC Gondozó vezető főorvosi, 
-pathológiai osztályon osztályvezető főorvosi,
-  anaesthesiológia-intenzív terápiás osz
tályon osztályvezető főorvosi állásra. 
Pályázati feltétel: orvosi diploma, szakirá
nyú szakképesítés. Vezetői gyakorlat, illetve 
a pulmonológia esetén allergológiai képesí
tés előnyt jelent. Szakmai elképzelések meg
valósítását messzemenőleg támogatjuk. 
Bérezés és lakás: megbeszélés tárgyát képezi. 
Pályázathoz csatolni kell: szakmai és sze
mélyi adatokat tartalmazó önéletrajzot, 
végzettségről, szakképzettségről szóló ok
iratot, kamarai tagságról szóló igazolást, 
erkölcsi bizonyítványt, vezetői elképzelést. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház kórház- 
igazgatójához, Ajka, Korányi F. u. 1. 8401 
kell benyújtani, a megjelenéstől számított 
30 napon belül.
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kézirat
nak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéz
iratok szerkesztőségi feldolgozását.
Kéziratok: A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gép
írással, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi 
szerzőnek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az eset
re, ha a szerkesztőségbe küldött példány elveszne. A tudomá
nyos közleményeket elektronikus úton is el kell juttatni a szer
kesztőségbe. Az illusztrációkat (ábrák, táblázatok) külön fiié
ként kérjük elküldeni. A megformázott floppy-lemezre kérjük 
ráírni a szerző nevét, a dolgozat címét, valamint a file (*.doc, 
*.rtf, *.xls) nevét. A használt szoftver megjelölése kívánatos. 
A Microsoft Office programcsomag használatát előnyben ré
szesítjük.

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. Űj bekezdések egyik összefog
lalóban sem szerepelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmaz
ni. Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index 
Medicus alapelvei az irányadók.
4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidí
tésekről külön jegyzéket kell készíteni.
5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó 
számára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mon
datban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi 
bevezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azo
kat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket 
megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a 
metodika alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő iro
dalomra.

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását 
és a százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

A megbeszélés rész legyen kapcsolatban az ide vonatkozó 
legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapítások
kal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az 
eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.

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

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló 
referátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid 
kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6," min
den egyéb kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt ol
dalt nem haladhatja meg.
6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások 
sorolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt 
kapcsolatban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat 
abc sorrendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes 
tételeket gondolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző ese
tén a három szerző neve után „és mtsai” (4 szerző esetén a há
rom szerző neve után „és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének 
nemzetközi rövidítését kell használni.

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

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

Az irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző ne
vét és pontos címét.
7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges 
rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.
8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidíté
sek magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.
9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlését vállaljuk. Korábban már közölt ábra csak a 
szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

10. „Az Orvosi Hetilap egységes arculatának érdekében a meg
jelenő munkák helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár 
(Akadémiai Kiadó, Budapest. 1992) által ajánlott írásmódot 
tartjuk irányadónak.”
Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha már
kanév említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a 
gyár nevét is.
Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írás
mód követendő.
A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
1245 Budapest 5. Pf.: 1012.
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.



Minimális reziduális betegség a hematológiában

Rák Kálmán dr.

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudom ányi Kar, 
II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Udvardy Miklós dr.)

Az onkohematológiai terápia jelentős és látványos hala
dásának lehettünk tanúi az utolsó három  évtizedben. A 
heveny lym phoid leukaemiás (ALL) gyermekek 80, a 
Hodgkin-kóros betegek több m int 70%-a gyógyul, az 
idült myeloid leukaemiás (CML) és a nagy malignitású 
nem -Hodgkin-lymphomás betegek egyharm ada-fele is 
gyógyul vagy tartósan tünetm entes túlélő. A régi és az új 
szerek hatásos kombinációja, a biológiai eljárások, az ős
sejt-transzplantáció elismerésre méltó sikereket hoztak 
az ezredforduló klinikai onkológiájának. De ugyanezek a 
számok azt is jelzik, hogy tennivaló is m aradt bőven. A 
látszólag eredményesen kezelt leukaemiás és lympho- 
más betegek kisebb-nagyobb hányada nem  véglegesen 
gyógyul, fenyeget a relapszus. Példaképpen: a teljes klini
kai remisszióban lévő akut leukaemiás (AL) betegben 
óriási leukaemiás sejttömeg, 1010 számú kóros sejt lehet, 
mely a hagyományos fénymikroszkópos vizsgálattal nem 
fedhető fel. A CML-es beteg csontvelősejtjei között évek
kel a sikeres terápia u tán  is jelen lehetnek Philadelphia 
(Ph ')-pozitív  sejtek, melyek a betegség kiújulásával fe
nyegethetnek. A malignus sejtek száma a különböző he
m atológiai betegségekben ló 10 és 10"6 között van (a ki- 
m utathatóság alsó határa akár lejjebb is lehet) és ezek a 
sejtek a betegség m aradványát jelzik, relapszushoz ve
zethetnek, figyelmet igényelnek és érdemelnek. Minél 
több sejt éli túl a kom plett klinikai rem issziót eredm é
nyező kezelést, annál nagyobb az esély a kim utatásukra, 
s feltehetően, de nem biztosan, annál fenyegetőbb a recidíva. 
A diagnosztika haladását jelző új m ódszerek -  főleg az 
utolsó évtizedben -  számos kérdést vetettek fel, melyek
re mostanában gyűlik, de még nem teljes a válasz. Köztük 
van a m inim ális reziduális betegség (MRD) fogalmának, 
definíciójának és főleg a jelentőségének a kérdése is.

M i a z  M RD ? Sokan megfogalmazták, hogy az MRD a 
malignus (leukaemiás vagy lymphomás) sejtek legala
csonyabb szintje (legkisebb száma), mely a kezelést kö
vető teljes klinikai remisszióban egy adott diagnosztikai 
eljárással kimutatható. Értelemszerűen nem abszolút érték, 
nagyban függ az alkalmazott módszertől. A kis teljesít
m ényű fénymikroszkópos és a valamivel érzékenyebb 
fluoreszcens eljárások egy része sem tűnik  alkalmasnak a 
vizsgálatára; általánosnak mondható nézet szerint a m ód
szernek el kell érnie a 10 4 vagy inkább a 10"5 érzékenysé
gi fokot (egy kóros sejt kim utatására is legyen képes tíz
ezer, illetve százezer sejt között). Ezért az MRD 
kim utatásának (és mérésének) szinte szuverén m ódsze
re valamely, a polim eráz láncreakción (PCR) alapuló el-
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járás. A PCR a reziduális betegség „molekuláris m ikro
szkópja”.

Mielőtt a világszerte számos laboratóriumban és nálunk 
is egyre több helyen alkalmazott citológiai és m olekulá
ris biológiai vizsgálómódszereket sorra vennénk és röviden 
jellemeznénk, érdemes utalni arra, hogy a diagnosztika 
fejlődésével együtt, s részben annak következtében a leu- 
kaemogenesisre, általában a malignus hematológiai beteg
ségek patogenezisére, a folyam atok kinetikájára, a re- 
misszió, a gyógyulás, a „dormant’’-betegség, s nem utolsó
sorban az MRD elméleti és klinikai jelentőségére vonatkozó 
ismereteink is lényegesen bővültek, felfogásunk m ódo
sult. A klinikai gyakorlat, a diagnosztika és a prognosztika 
mellett a terápiás döntéshozatal is változott, s reményeink 
szerint javult.

A reziduális betegség vizsgálatára alkalmazott és ajánlott 
módszerek a vizsgált sejtstruktúra és az eljárás érzékeny
sége szerint tárgyalhatok.

A hagyományos morfológiai vizsgálat, a festett csontvelő- 
és vérkenet elemzése máig nagyon lényeges, tájékoztató, 
a minőségi analízishez nélkülözhetetlen, kis érzékenysé
gű m ódszer (egy vagy néhány kóros sejt ism erhető fel 
száz nem kóros sejt között). Az AL komplett remissziója 
az 5%-os vagy kisebb medulláris blast-számhoz kötött, 
de tudjuk, hogy ennek az elvnek a követése sokszor nehéz. 
Növelhető a specificitás és a szenzitivitás is a citokémia, 
még inkább az immunfenotipizálás segítségével.

A FACS (fluorescence-activated cell-sorter) módszere 
a kóros sejtek nukleáris, citoplazmatikus és m em brán 
(felületi)-antigénjeinek a vizsgálatára alkalmas, mono- 
klonális antitestekkel való detektálás útján. Gyors, meg
bízható, viszonylag nagyszámú sejt analízisére képes. Érzé
kenysége elég nagy (jelezhet egy sejtet 104, akár 105 sejt 
között), de drága, főleg a m odern dupla vagy triplakolor 
technika. Érzékenységét a m ódszer hátrányai nagyban 
ronthatják: a malignus sejteknek nincs specifikus antigénje 
(jellegzetes antigénkom binációk jelenléte a m em bránon 
szolgáltathat gyakran releváns markert); a kis kiónok, a 
különböző alpopulációk nem, vagy kevésbé megbízhatóan 
identifikálhatok; zavaró az olykor előforduló fenotípus- 
váltás. E gondok ellenére -  az irodalom tanúsága szerint 
-  eredm ényesen alkalmazható a módszer, főleg az AL-es 
betegek vizsgálatakor, a betegek egyre nagyobb hányadában, 
az MRD analízisére is.

A citogenetika (karyotypus-analízis) már klasszikusnak 
számító, de m a sem nélkülözhető módszer. Diagnosztikai 
s főleg prognosztikai jelentőségű, főleg AL-ben és CML-ben. 
Idő- és munkaigényes, csak az oszló sejtek vizsgálhatók, 
érzékenysége kicsi (1 0 1—10~2), de specifikus. Minthogy
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alkalm anként nem  több, m int 20-25 mitózis vizsgálatát 
végzik, kvantitatív értékelése nehézkes. Ez pedig elen
gedhetetlen, például CML-ben, az interferonra adott terá
piás válasz értékeléséhez. Segít a következő módszer.

FISH  (fluorescence in situ hibridization) az elm últ év
tized méltán favorizált m ódszere. Ez is a karyotypust 
analizálja, DNS-szekvenciák azonosításával, specifikus 
szondák segítségével (molekuláris citogenetika). Az ún. 
centromera-specifikus szondával bizonyos kromoszómák 
megjelenése (trisomia) vagy hiánya (monosomia), a cosmid 
szondával kóros szekvenciák mutathatók ki, az ún. lókusz- 
specifikus szondák a transzlokációk vizsgálatára (például 
BCR-ABL) alkalmasak. Interfázisban lévő, nyugalmi sejtek 
is vizsgálhatók (i-FISH), nagy szám ban (500 sejt felett), 
gyorsan. Nem igényel in vitro kultúrát, mennyiségi értékelést 
tesz lehetővé. Érzékenysége mérsékelt (10 1 és 10’4 között). 
Csontvelő és perifériás vér egyaránt vizsgálható, érzékenysé
ge az MRD-vizsgálat igényét általában nem  elégíti ki. So
kan  vallják, hogy ennek a módszernek látványos múltja, 
hasznos jelene és ígéretes jövője van.

A PCR-technikát használó eljárásoknak a DNS-RNS 
struk tú ra  a targetje, a ma m ár kevésbé elterjedt Southern 
blottingnak az utódja, annál sokkal érzékenyebb 
(10 4—10~6). Az MRD kim utatásának és mérésének m a a 
legígéretesebb módszere. Csak az újabb, sőt a legújabb 
kétlépcsős („nested”) reverz transzkriptáz és a „real tim e” 
PCR alkalmas az MRD kvantitatív meghatározására. Leg
kiterjedtebb alkalmazási területe m a a CML, de az AL-ben 
és a lym phom ákban is jelentős a haszna, az antigén- 
receptor-génátrendeződés és a leukaemia-specifikus transz
lokációk következményeinek a kim utatásával. M indkét 
irányú  hiba lehetőségeivel számolni kell.

Örvendetes, hogy valamennyi diagnosztikai m ódszer 
jó l ism ert, sok helyen használt, ru tin  eljárásra ajánlott 
vagy m ár ekként alkalmazott több haza i laboratóriumban. 
Az Orvosi H etilap  négy m unkacsoportnak adott lehető
séget, hogy beszám oljon leukaemiás és lymphomás bete
geik MRD-jének molekuláris genetikai módszerrel, illetve 
immunfenotipizálással végzett vizsgálatáról. Három dolgo
zat az elmúlt évben, a negyedik a Lap m ostani szám ában 
jelent meg.

Tizenkét hem atológiai és patológiai centrum  képvise
lő inek közös munkájáról számoltak be Matolcsy és m tsai 
(15); B-sejtes lymphomás betegek im munglobulin nehéz
lánc (IgH) génátrendeződésének vizsgálatára ajánlottak 
PCR-módszert. Első hazai közlés ez a m aga nemében, be
m utatkozás jelleggel. Hat ALL-es beteg, négy további 
egy-egy nem  Hodgkin lym phom a-típust képvisel. Az á t
rendeződött IgH CDR3 génszakasza a PCR-analízis targetje, 
ez jelen van a B-sejtes, főleg a nagy malignitású lymphomák 
többségében, kim utatása elkülöníti a reaktív és a m ono- 
klonális lymphocyta-szaporulattal járó állapotokat. A ma- 
Hgnus lym phom ák globális tesztje, a szerzők a m ódszert 
érzékenységénél fogva (10‘5) az MRD kim utatására is al
kalm asnak tartják; a kvalitatív teszt tükrözte reprezenta
tív betegeik aktuális klinikumát. Négy ALL-es betegük 
tartós klinikai és molekuláris rem isszióban volt. Figye
lemreméltó, hogy a vizsgálatokat „friss szövetmintákon” vé
gezték (egyik betegnél öt alkalommal). A szerzők hasz
nos ú ttö rő  m unkát végeztek, beharangozói a hazai 
m olekuláris genetikai laboratórium i tevékenységnek. Az 
IgH génátrendeződés igazolását általában kíséri vagy követi 
a m alignus lym phom án belüli differenciálás, hisztológiai

vagy további citológiai módszerrel. Friss hír a jó példa nyo
mán: a Debreceni Egyetem onkológiai diagnosztikai labora
tóriuma rutinszerűen végez IgH átrendeződés-vizsgálatot, 
előnyösen vérből és csontvelősejtekből. Az IgH 
(Vh-D h-Jh) génátrendeződés kimutatható a B-ALL esetek 
80%-ában, sőt „illegitim” módon a T-sejtes ALL-ek 
5-15% -ában is. (Hasonló értékű a T-sejt-receptor (TCR) 
átrendeződésének vizsgálata a T-sejtes lym phom ákban.)

Nyolc follikuláris lym phom a (FL)-esetet analizáltak 
„nested” PCR-technikával Bessenyei és m tsai (1), a t(14;18) 
következményét, a BCL-2-IgH génterméket határozták 
meg vér- és csontvelősejtekből. Két Sjögren-szindrómás 
beteg is pozitívnak bizonyult. A kis m alignitású nem- 
Hodgkin lymphomákhoz sorolt betegség ma gyógysze
rekkel nem  gyógyítható, a kezelést követő PCR-negativi- 
tás oka a szerzők szerint is a módszer nem  megfelelő 
érzékenysége lehet. Helyes FL-ben a transzlokációt (cito
genetikával) vagy a fúziós gént (génterméket) PCR-rel vizs
gálni, m ert az IgH génátrendeződés analízise PCR-tech
nikával éppen ebben a lymphomában nem elég 
érzékeny, s nem is eredm ényez diagnózist. Egyébként az 
MRD mérésének a szerepe az olyan lymphomákban, me
lyek egyelőre nem gyógyíthatók (mint az FL, CLL, 
m yelom a), kétséges. Más a helyzet, ha őssejt-transzplan
tációra kerül sor, ilyenkor a beteg és saját őssejtkezelés ese
teiben a „graft” vizsgálatának nagy lehet a jelentősége 
(14).

AL-betegek PCR-analíziséről számolnak be Földi és 
mtsai (7): ALL és AML különböző típusait képviselő betegek 
vér- és csontvelősejtjeit vizsgálták ötféle átrendeződés
ből származó kunéra géntermékre, így az ALL-t a BCR-ABL 
mRNS-re, az AML-t, többek között a promyelocytás akut 
leukaem iára (PML) jellem ző PML-RARA géntermékre. 
Tizenöt beteg követéses vizsgálati adatait is közlik. A 
m ódszer érzékenységéről nem  esik szó, a PCR-jellemzés 
kvalitatív. A PCR-rel vizsgálható mRNS az adott leukae- 
m ia-típusra jellemző krom oszóm a-transzlokáció követ
kezménye, s tudjuk, hogy ez a betegeknek csak kisebb- 
nagyobb hányadában adott. A PCR ezért, s anyagigénye 
m iatt is, csak korlátozottan alkalmas az AL-ek m onito
rozására. A diagnózishoz és a tipizáláshoz nem  szükséges 
(a citológia, a citogenetika, az immunfenotípus-vizsgálat 
legtöbbször elegendő). Az MRD m eghatározásához m ár 
aligha nélkülözhető, de arra  csak az újabb változatok va
lamelyike alkalmas.

A kérdés irodalma szolgáltat a munka folytatására 
bíztató adatokat és eredményeket. Az AML-ben a t(8;21) 
talán a leggyakoribb transzlokáció, az általa eredményezett 
AML1/MTG8 fúziós gén mérése kompetitiv reverz transz
kriptáz (RT)-PCR-rel alkalm as a m onitorozásra: sikeres 
indukció 2-3 log, további eredményes konszolidáció újabb
2-3 log leukaemiás sejtszámcsökkenést okoz. Adott, saját 
módszerükkel megállapított „critical threshold level” elérése 
a cél, a szint emelkedése előre jelzi a relapszust (20). A 
PML molekuláris szintű vizsgálatára nagyon alkalmas a 
PML-RARA mRNS mérése (a citogenetika nem elég szenzi- 
tív és időigényes). ATRA és kem oterápia után  a negatív 
PCR-lelet tartós remissziót ígér, változása relapszust jelenthet. 
Csak a mennyiségi vizsgálattal segíthető az aktuális terá
piás döntés (23). A t(12;21) jó  prognózist jelentő transz
lokáció ALL-ben; nem m indig m utatható ki citogeneti
kai m ódszerrel, de az RT-PCR a gyermekkori ALL-nek 
12-30%-ában jelzi azt a TEL/AML1 fúziós gén kim utatá
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sával. Az indukciós kezelés után a 10 5 vagy kevesebb 
leukaemiás sejt tartós remissziót ígér (9). Három  nagy 
(500 betegnél több) gyermekkori ALL-es csoport analízise 
bizonyítani látszik, hogy az indukció után, m ajd több ké
sőbbi időpontban m ért MRD a standard rizikófaktorok
tól (nem, kor, fvs-szám, citogenetika) független prog
nosztikai tényező; a „nested”, még inkább a „real-time” 
PCR 106, sőt 108 sejt között is felfedi a leukaemiás sejtet 
(számítások szerint 5 pg DNS felel meg egy leukaemiás 
sejtnek). Megelőzhető a felesleges túlkezelés (a már 
gyógyultaké), s felismerhető a nagy rizikójú betegeknek 
egy újabb csoportja, a „slow MRD clearance” betegeké, 
kik intenzívebb kezelésre vagy őssejt-transzplantációra 
szorulnak m ár az első kom plett remisszióban (6). Úgy 
tűnik, hogy az AL-es betegek PCR-analízisének van jövője, 
de a m ódszer buktatóit ismerni kell ahhoz, hogy azok el
kerülhetők legyenek. Csak a standardizált eljárásoknak 
és a mennyiségi m éréseknek van létjogosultságuk. Újabb 
technikáknak, DNS/RNS kiteknek, ún. MRD-kiteknek, 
autom atizált „sequencing” metodikának lehet domináló 
szerepe, akár öt éven belül (18). Figyelmet érdemel az 
ALL m olekuláris genetika tém akörében Lacza és mtsai 
közlése (OH 2000. 141. 1495-1500.).

A negyedik közlés, mely az MRD-vel kapcsolatos, Pálóczi 
és mtsaié (16), akik AL-es betegek csontvelőmintáit ana
lizálták FACS-technikával. Nagyszámú heveny myeloid 
és lymphoid leukaemiás beteg blastsejtjeinek felületi anti
génprofilját monoklonális anti-CD ellenanyagokkal vizsgál
ták. Hét tagú antitestpanelt használtak, valamennyi kettős 
kombináció volt. Leggyakoribbnak talált kettősen pozi
tív myeloid sejt CD33/CD7 jelölésű volt, elvileg ez szolgál
hatott markerként az MRD-vizsgálatokban. A kezelés után 
is nagyszámú perzisztáló kettősen jelölt sejt óvatosságra 
intette a vizsgálókat és az im m unfenotípus-analízist -  
egyelőre -  nem  tekintik az MRD-kimutatás megbízható 
módszerének AL-ben.

Az irodalomban van néhány bíztató beszámoló. Éppen, 
m ert az AL-es betegeknek csak egy bizonyos hányada al
kalmas PCR-analízisre, érdemes törekedni az egyre több 
helyen elérhető flow-cytometria alkalmazására. Nincs leu- 
kaemia-specifikus antigén, de aberráns vagy leukaemia- 
asszociált fenotípus többféle módon létrejöhet: aszinkron 
vagy „cross-lineage” antigénexpresszió, valamely antigén 
„over”-expressziója. Indukciós, majd konszolidációs keze
lés, illetve őssejt-transzplantáció után komplett remisszió
ban vizsgálták azt a m arkeit, melyet a kezelés előtt rele
vánsnak m inősítettek a leukaemiás blastoknak tíz kettes 
és nyolc hármas monoklonális antitestpanellel való vizsgá
latával. (Ezt az antigént a kóros sejteknek legalább a fele 
exprimálta.) Két vagy több kombinációt vizsgáltak parallel, 
főleg a fenotípusváltás okozta téves eredm ény kiküszö
bölésére. Több m int 3,5 x 10’4 leukaemiás sejt a konszoli
dáció végén reziduum ot vagy relapszust valószínűsít, s 
„m ulti-drug” rezisztenciát tételez fel (rendesen kedve
zőtlen ilyenkor a citogenetikai lelet is). Viszont: a konszoli
dáció után  a negatív MRD-lelet gyógyulást ígér, további 
kezelés nem szükséges. Indokolt a leukaemiás sejtek felületi 
antigén kompozíciójának a további tanulmányozása (22). 
A St. Jude Hospital (Memphis) nagy ALL-es anyagán 
szerzett tapasztalatok is nagyon hasznosak (2).

Az MRD-vel (is) foglalkozó négy dolgozat mindenekelőtt 
azért dicséretes, m ert felhívja a figyelmet az onkohem a- 
tológiai kórképek molekuláris genetikai vizsgálatának a

korszerűségére és a jelentőségére. Hangsúlyozva, hogy a 
citogenetika, beleértve annak molekuláris változatát (FISH) 
is, változatlanul hasznos és fontos módszer, üdvözölni 
kell a PCR-technika megjelenését a hazai centrum okban. 
Mert ott, tehát a hematológiai központokban vagy azok 
közelében van a helye, ahol biztosítható az elengedhetet
len standardizáció, s ahol az új, mennyiségi mérésre alkal
mas m ódszerek a legvalószínűbben elérhetők vagy tele
pítésük a legkilátásosabb. Drága vizsgálat, a költségek és 
a klinikai eredményesség viszonyát figyelembe kell venni. 
Mint valamennyi laboratórium i vizsgálattól, a PCR-től is 
csak konkrét, megalapozott kérdésre várjunk választ. Az 
eddigi, pozitív vagy negatív, vagy akár szemikvantitatív 
eredmény legfeljebb tájékoztató jellegű, az eddigi PCR-vizs- 
gálódások többsége nálunk is, de a világon sok-sok labo
ratórium ban szükséges „stílusgyakorlatnak” minősíthető. 
A tanulópénzt mindenért meg kell fizetni, de nem mindegy, 
hogy kinek, m ennyit és mennyi időn keresztül. M ások 
tapasztalatából (és kárán) is lehet és érdemes tanulni. A 
röviden rekapitulált, tanulságos m unkák akár indirekt 
üzenete tehát az, hogy a maradék hematológiai betegség 
vizsgálata, a PCR, s valamennyi molekuláris biológiai 
technika m ennyiségi mérésre is alkalmas, standardizált 
módszereket igényel.

Nem szerepelt a m unkacsoportok anyagában az idült 
myeloid leukaem ia  (CML), ezért nem  kerülhetett sor az 
MRD és a PCR-vizsgálat ebben a betegségben kivívott 
helyének az említésére. Az irodalom vélhetően e területtel 
foglalkozik a legkimerítőbben, s az MRD-mérések gyakorlati 
jelentősége is CML-ben tűnik a legnagyobbnak. Az Orvosi 
Hetilap -  szerencsés módon -  négy olyan dolgozatot kö
zölt a tavalyi (2000.) évfolyamban, melyek e tém ával fog
lalkoznak.

Rejtő' és m tsai (17) beszám oltak azokról a tapasztala
taikról, m elyeket a CML-diagnosztikában és a kezelés 
követésében a FISH-módszerrel szereztek. Kilenc ta rtó 
san (hat hónapig  vagy tovább) interferonnal (IF) kezelt 
beteg közül négy major és négy m inor választ ado tt a 
FISH (kvantitatív molekuláris citogenetika) tanúsága 
szerint. U talnak arra, hogy a m ódszer klinikai relevanci
ája meghaladhatja a PCR-ét, s hogy az interfázis technika 
(i-FISH) a kezeletlen CML-ben kisebb arányban detektál 
Ph'-pozitív sejtet, mint a hagyományos citogenetika (felte
hetően több a nyugvó, ép hem opoetikus sejt).

Vass és mtsai (21) a CML komplex molekuláris m onitoro
zása címmel két technikát, a FISH-t és kompetitiv „reverz 
transzkriptáz” (RT)-PCR-t mutatják be. Az előbbi a tum or
tömeget, az utóbbi a BCR-ABL génexpressziót jelzi; eseteik
ben a két érték  nem  korrelált jól, a citogenetikailag m ajor 
választ adó betegeikben is detektálható lehet nagy mennyisé
gű kiméra mRNS. Feltűnő, hogy a mindenkor (kezeletlen és 
már kezelt betegek vizsgálatakor is) „vérmintából” izolálták 
a DNS-t. Klinikai összefüggéseket nem vizsgáltak. A mód
szerek további gondozását tartják szükségesnek

Iványi és m tsai (12) IF-fel kezelt CML-es betegeik m o
lekuláris követéséről szám olnak be. Az IF-re ado tt vá
laszt FISH-eljárással állapítják meg, s következetesen 
nem Ph'-pozitív, hanem szinonimaként BCR-ABL-pozitív 
sejtekről és (talán félreérthetően) BCR-ABL-szint válto
zásról írnak. Az utóbbit érzékeny módszerükkel mérhették 
ugyan, de mennyiségi adatok helyett csak a BCR-ABL 
expresszió típusát adják meg. (A molekuláris vizsgálatokat 
az előbb idézett dolgozat társszerzői végezték.) A csak
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helyeselhető klinikai törekvések szilárd bázisú m olekulá
ris technika birtokában realizálhatók.

Szomor és m tsai (19) a CML IF-kezelése során foglalkoz
nak az i-FISH-eljárással, élve az általa nyújtott legfontosabb 
információval, a terápiás választ jelző besorolás lehető
ségével. Teljes hematológiai rem issziót az irodalom  ada
taihoz képest valamivel ritkábban, kom plett és m ajo r vá
laszt IF-re viszont azoknál gyakrabban észleltek. Utalnak a 
G oldm an- és a Talpaz-csoport közötti vitára az IF-re 
adott választ követő kezelés m ikéntjét, illétve a transz
plantáció ütem ezését illetően. A PCR-rel, az MRD-vel 
nem  foglalkozik a CML IF-kezelésének egyébként m inden 
fontos részletét átfogó, igen hasznos írás.

A négy CML-témájú dolgozat alkalmat ad még néhány 
megjegyzésre.

M it is nyújt a PCR-technika a CML-es betej* mai ellátásá
hoz? A citogenetikai és a FISH-eljárással Ph -negatívnak 
m inősülő néhány (százból talán öt) CML-es beteg BCR- 
ABL-pozitívnak bizonyul, így ezeket is megilleti a „P h1- 
pozitív” m inősítés. A gyógyszeres kezeléssel, leginkább 
az IF-fel, vagy az őssejt-transzplantációval elért teljes he
m atológiai (citogenetikai) rem isszióban lévő betegek 
MRD-jének m érése és ismerete segíti a további kezelést 
illető döntést. Nem az egyetlen, hanem  lehetőleg a széria
vizsgálat az ajánlott. (IF-kezelés u tán  hosszú hónapokig 
PCR-pozitív beteg még tartósabb követéssel negatívvá 
válhat.) Alkalmas továbbá a PCR-technika a „graft” ellenőr
zésére is az egyre több helyen favorizált autotranszplan- 
táció eseteiben. Egy ígéretes, új javallata az MRD-meg- 
határozásnak: az ABL-specifikus tirozinkináz-gátló 
(STI-571, Glivec, Novartis) hatására  bekövetkező teljes 
citogenetikai remisszió eseteiben szükséges a m aradék 
leukaem iás sejtek vizsgálatához és a követéshez.

Mai nézet szerint a PCR csak ritkán  válik az IF-kezelés 
u tán  teljesen negatívvá. Csak egy többször idézett adat: 
FISH-negatív IF-kezelt CML-es betegnek nagyszám ú 
BCR-ABL „transcrip t”-je lehet, a funkcionális és a m ole
kuláris „eure” nem  azonos. Ha a BCR-ABL/ABL ráció 
0,045% vagy annál kisebb, ritka a relapsus (11). Hét cito- 
genetikailag és PCR-vizsgálattal negatív beteg közül k e t
tőnek  a csontvelő- és vérsejtekből nőtt myeloid és 
erythroid kolóniája BCR-ABL-pozitívnak bizonyult; egyikük 
kezelés nélkül továbbra is tartós citogenetikai (és k lin i
kai) rem isszióban m aradt (4). A relapszus kockázata a 
teljes klinikai és citogenetikai remisszió elérése után nem  
a diagnóziskor észlelt prognosztikai tényezőknek, hanem  
a reziduális BCR-ABL onkoprotein szintjének a függvénye. 
Az IF-kezelést a lehető legkisebb MRD eléréséig célszerű 
folytatni. A „küszöbszint”-ről eltérhetnek a vélemények. 
A houstoniak (T alpaz és m tsai) nem  vélik elérkezettnek 
az időt és elegendőnek a mai ism ereteket ahhoz, hogy a 
PCR-analízis eredménye alapján dönteni lehessen a beteg 
kezelésének m ódjáról, esetenként az agresszív beavatko
zásról, a transzplantációról (5). A londoniak (Goldman és 
m tsa i)  viszont, úgy vélik, hogy a sorozatos kvantitatív 
PCR van annyira informatív, hogy az alapját képezze a 
ha tározott klinikai döntésnek: ha a beteg kora megfelel, 
az allogén transzplantáció feltételei adottak, az MRD- 
követéssel szentesíthető az aktív terápia az IF-fel elért 
remisszióban, illetve a további erélyes gyógyszeres kezelés 
a transzplantációt követő m olekuláris relapszusban (8). 
Csak az MRD megbízható m érésének kiterjedtebb alkal
m azása és a vezető centrumok egyre gyarapodó tapaszta

lata jelölheti ki a követendő utat. Igaz lehet a jóslat: a 
kvantitatív RT-PCR rövidesen rutin eljárás lesz, s szilárd 
bázisát képezi a klinikai döntések meghozatalának CML- 
ben (11).

Tisztázódni fognak m a még elvi kérdések, m int az ex
panzióra képes „dorm ant” klón fogalma és jelentősége; a 
potenciálisan malignus klón eliminálásának vagy neutralizá- 
lásának a módja, az „immunsurveillance” szerepe; az 
egészségesekben is kim utatható  kisszámú átrendeződés 
vagy mRNS magyarázata, s végül, hogy lehet-e valóban a 
PCR-technika CML-ben a hematológiai remisszió rejtélyé
nek a „fekete doboza” (3).

Úgy vélem, hogy ma nálunk a CML-es beteg ellátásában 
a „gold standard” a citogenetika, együtt annak a FISH- 
változatával. Ebben a nézetben kitűnő és „up to date” ta
nulm ányok is erősíthetnek (10, 13). Igaz persze, hogy az 
érzékenyebb és sokat ígérő további módszerekre, így a 
PCR-alapú eljárásokra is egyre inkább szükség van. Meg
ismerve ezek buktatóit és mással nem pótolható előnyeit, 
hazai laboratórium aink is bizton építkezhetnek a m ár 
ma is meglévő alapokra.
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Emond-Rowland-W elsby: A fertőző betegségek  képes atlasza
A fertőző betegségek diagnosztikájában és differenciáldiagnosztikájában mind a mai napig különös jelentőséggel bír az inspek
ció, a sokféle tünet vizuális élménye. A világsikert aratott könyv magyar nyelvű változata szemléletes képek sorozatán keresztül 
mutatja be a napi gyakorlatban előforduló, valamint néhány ritkább fertőző betegségnek a bőrön és a nyálkahártyán jelentkező 
tüneteit. A kötet nem csupán képes atlasz, hanem egyúttal diagnosztikus útmutató is. A kötet főbb fejezetei a bakteriális, gom
bás, vírus- és protozoon fertőzésekkel, valamint az egyéb betegségekkel foglalkoznak, és betekintést engednek a modern 
infektológiába, ezzel segítve a betegellátás javítását.
Ár: 9300 -  Ft

L e v e n -W h ite :  B őrgyógyászati atlasz
Az eredeti, angol nyelvű mű igazi sikert aratott Amerikában és Európában egyaránt, mintegy 400 000 példányban kelt el. A kötet 
a gyakorló bőrgyógyászok és mindazon klinikusok részére készült, akik szeretnének elmélyedni a bőrgyógyászati betegségek
ben. A több mint 650 színes képet tartalmazó szakkönyv a morfológiai rész után a gyermekbőrgyógyászat és felnőttbőrgyó
gyászat tárgykörébe tartozó legfontosabb ismereteket mutatja be.
Ár: 4900 -  Ft

T a y lo r -R a ffle s :  G yerm ekgyógyászati képes atlasz
A klinikai tünetek vizuális felismerése ma is alapvető fontosságú a gyerekkori betegségek diagnózisának felállításakor és a terá
pia megtervezésében. Ez a könyv mintegy 700 színes képen mutatja be az egyes gyermekbetegségek legfontosabb klinikai meg
nyilvánulási formáit. A fotókhoz rövid magyarázatok tartoznak, amelyek a diagnózishoz vezető útra terelik a figyelmet. Az 
egyes fejezetek: Az újszülött. Fejlődés az első életév folyamán. Szívbetegségek. Légzőrendszeri betegségek. A gyomorbélhuzam 
megbetegedései. A vese és a húgyutak megbetegedései. Idegrendszeri megbetegedések. Vérképzőrendszeri megbetegedések. 
Endokrin és anyagcsere-betegségek. Reumatológiai és mozgásszervi betegségek. Bőrgyógyászati megbetegedések. Fertőzés és 
immunitás. Nem baleseti sérülés és elhanyagolás. Gyermeksebészet és fül-orr-gégészet. Szemészeti megbetegedések. A leíráso
kon kívül a szerzők közlik a klinikai adatokat összefoglaló, rövid esetismertetéseket és a nemzetközi statisztikai adatokat. Első
sorban gyermekgyógyászok, háziorvosok, belgyógyászok figyelmébe ajánljuk a kötetet.
Ár: 4900 -  Ft

T im m is -B re c k e r :  K ardiológiai vizsgálatok  képes atlasza
A kardiológiai diagnózis ma is elsősorban a gondos kórelőzményen és fizikai vizsgálaton alapszik. Emellett számos non-invazív 
és invazív, nagy információtartalmú vizsgálat áll rendelkezésre, amelyek végül is megerősítik a kórismét, segítségükkel megter
vezhető a legoptimálisabb kezelés. A jelen kötet 600 kiváló minőségű kép sorozatán keresztül mutatja be a klinikumban kiter
jedten alkalmazott vizsgáló-eljárásokat és ezek értékét-értékelését adja sokféle gyakori és ritkább szívbetegségben. A bevezető 
fejezetet az alábbiak követik: A szívbetegség tünetei. Coronaria szívbetegség. Szívelégtelenség. Billentyűhibák. A myocardium 
betegségei. A pericardium betegségei. Tachyaritmiák. Vezetési zavarok. A mellkasi aorta betegségei. Felnőttkori congenitalis 
betegségek. Szívtumorok. Pulmonalis szívbetegség. A kötetet hivatkozásokkal és tárgymutatóval egészítették ki a szerzők.
Ár: 4500 -  Ft
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MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA

Molekuláris genetikai vizsgálatok szerepe az akut 
leukaemiák diagnosztikájában és a maradék leukaemia 
kimutatásában
Földi János dr., Páldi H aris Piroska dr., Nahajevszky Sarolta dr., Jakab Katalin dr.,
Regéczi N óra dr.2 és Pálóczi Katalin dr.1

Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet, Budapest (főigazgató: Petrányi Győző dr.)
Semmelweis Egyetem, Budapest, Egészségtudományi Kar, Immunológia Tanszék (tanszékvezető: Pálóczi Katalin d r .)1 
MTA K utatócsoport (vezető: Sarkadi Balázs d r . ) 2

A szerzők akut leukaemiában a betegségek molekuláris 
alapjaként ismert kiméra gének termékeit m utatták ki és 
követték mennyiségi változásukat diagnosztikai céllal, il
letve a terápia hatékonyságának és a minimális reziduális 
betegség jellemzésére. Akut lymphoid leukaemiában első
sorban a bcr-abl kiméra mRNS-eket, akut myeloid beteg
ségben a morfológiai besorolástól függően aml-eto, bcr- 
abl, pml-rara, plzf-rara, illetve cbfb-myh kiméra génter
mékek jelenlétét vizsgálták. A meghatározás valamennyi 
esetben a reverz transzkripciót követő polimeráz láncre
akción alapult. 315 új beteg diagnózisában, közülük 70 
beteg terápiás követésében vettek részt. Jelen közle
ményben az OHII-ben kezelt 139 beteg közül 38 (27 akut 
myeloid leukaemiás és 11 akut lymphoid leukaemiás) vizs
gálatának ismertetésével mutatják be az alkalmazott 
módszerek hasznosságát.

The role of molecular genetical investigations in di
agnosis of acute leukemias and in detection of m ini
mal residual disease. Chimera gene products, the m o
lecular hallmark of acute leukemias were detected and 
quantified for diagnostic purposes and for follow up of 
therapy and characterization of minimal residual dis
ease. In acute lymphoid leukemia mainly the bcr-abl, and 
in acute myeloid leukemias, depending on the m orpho
logical classification, the aml-eto, bcr-abl, pml-rara, plzf- 
rara, and cbfb-myh chimeras w ere investigated. The d e 
terminations were based on reverse transcriptase-po
lymerase chain reaction. The results were used in d iag
nosis of 315 new leukemic patients, and in follow up of 
70 ones. In the present paper the  usefulness of the  a p 
plied methods is illustrated by presentation of data of 38 
(27 acute myeloid leukemias and 11 acute lymphoid 
ones) patients ou t of the 139 treated  in the National In
stitute during the last years.

Kulcsszavak: molekuláris genetika, diagnosztika, akut leukaemiák. Key words: molecular genetics, diagnosis, acute leukemias, 
minimális maradék betegség minimal residual disease

Az akut leukaemiák jellemzője, hogy a vérképző őssejtek 
(pluripotens, illetve elkötelezett őssejtek) önfenntartó, 
osztódási képességüket megőrzik, anélkül, hogy megfelelő 
differenciálódásra és érésre képesek lennének. A beteg
ség kialakulásában szerepet játszó sejtek tulajdonságai 
alapján (morfológia, citokémia, immunfenotípus) alap
vetően két nagy csoportot különítünk el: akut myeloid 
vagy nem lymphoid (AML vagy ANLL) és akut lymphoid 
leukaemiák (ALL). Az utóbbi 20 évben jelentős előreha
ladás tö rtén t a daganatok, köztük az akut leukaemiák ki
alakulásával kapcsolatos genetikai hibák feltérképezése 
területén, mely génhibák közül néhányat m a m ár a diag
nosztikában is felhasználunk. A genetikai hibák feltárása 
term észetesen még nem  magyarázza a leukaemiákkal 
kapcsolatos problémák sokrétűségét, a betegségek bioló
giai viselkedésének m inden vonását, a daganatsejt és a 
gazdaszervezet bonyolult viszonyát, nem utal az epige- 
netikai tényezők fontosságára. Bár a génhiba önmagában 
nem jelent daganatot, kimutatása egyre több leukaemia- 
típusban alkalmazható diagnosztikus céllal, valamint egyre 
sürgetőbb, hogy a kezelések után a szervezetben túlélő 
m aradék leukaemiás sejtek kim utatására és mennyiségi 
követésére is felhasználjuk.

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

Orvosi Hetilap 2001,142 (21), 1097-1102.

Az akut leukaem iák jelentős részében a betegség egyik 
kiváltó tényezőjeként vagy a prognózist befolyásoló faktor
ként egyértelműen igazolhatók kromoszóma-transzloká- 
ciók, illetve ezek következtében kialakult kiméra gének 
és azok fúziós fehérjetermékei. Legújabb kutatások szerint 
a kiméra gének elsődleges term ékei (mRNS-ek) nagyon 
kis mennyiségben az egészséges populáció akár 80%- 
ában is jelen lehetnek (5). Ez a rra  utal, hogy ezek a k im é
ra génterm ékek nem  egyedül felelősek a betegségek ki
alakulásáért, valamint feltételezhető, hogy addicionális 
molekuláris események meggátolják a fehérjetermék létre
jöttét, a fenő típusos megnyilvánulást. Tapasztalatok szerint 
a kiméra génterm ékek mennyisége, illetve annak válto
zása és a betegség lefolyása között betegségenként eltérő 
összefüggés van (20, 23). A terápia támogatása céljából 
valamennyi esetben ajánlott a kim éra géntermék m egha
tározása, annak ellenére, hogy a vizsgálati eredm ények 
eltérően, különböző súllyal értékelendők.

Bcr-abl kiméra géntermékek
A Philadelphia kromoszóma létrejöttekor kialakuló bcr-abl kiméra 
gént a krónikus myeloid leukaemia (CML) molekuláris védjegye
ként ismerték meg (17). Ez a kiméra gén akut lymphoid leukae- 
miákban (ALL) és akut myeloid leukaemiákban (AML) is elő
fordulhat és igen rossz prognózist jelez. A pozitív esetek 5%-ában 
makroszkópos kromoszómaváltozás nélkül jön létre, ezért csak
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molekuláris genetikai vagy molekuláris citogenetikai módsze
rekkel detektálható (12). A molekuláris genetikai vizsgálat el
engedhetetlenül szükséges a kiméra gén (vagy géntermék) szer
kezetének feltérképezéséhez. Az abl gén az esetek döntő több
ségében az al intronban törik, ennek megfelelően az a2 exonnal 
kapcsolódik a bcr génhez. Elenyésző számban kimutattak a2 
exont nem tartalmazó kiméra géneket, amelyek eltérő törés
ponttal jöttek létre, vagy a transzkripció során vesztették el ezt 
a génszakaszt (29). A bcr gén több helyen törhet, a leukaemiák 
többségében előforduló töréspontok két csoportba oszthatók; 
a CML nyugvó fázisára jellemző a major töréspontrégió (ebbe 
tartozik a b2 és a b3 intron), míg a blasztos fázisra, az akut 
myeloid leukaemia (AML) Ml és M2 morfológiai csoportjának 
egyes eseteire és a Philadelphia-pozitív ALL-re a minor törés
pontrégió (el intron) jellemző (39). Az előbbi esetben nagyobb, 
az utóbbi esetben kisebb bcr génszakasz kerül át a kiméra gén
be. A fúziós fehérjetermék enzimaktivitása -  a fehérje rendelkezik 
az abl tirozinkináz aktivitásával -  függ a bcr tartalomtól. A 
tirozinkináz aktivitása annál kevésbé szabályozott, ezáltal an
nál agresszívebb betegséghez kapcsolható, minél kisebb a bcr 
rész (26). Ez magyarázza a különböző betegségek és a kiméra 
gén szerkezete közötti összefüggést, így néhány esetben a szer
kezet meghatározása prognosztikai értékű is lehet. Megfigyelé
sek szerint CML-ben a kezelés hatására lecsökkent bcr-abl ki
méra gént hordozó sejtek kis mennyiségben tartósan jelen 
lehetnek klinikai betegség nélkül és mennyiségi növekedésük 
előre jelezheti a klinikai relapsust (23). ALL-ben a legkisebb 
mennyiségű maradék kiméra gént hordozó sejt jelenléte is rossz 
klinikai előjel. Feltételezni lehet, hogy a nagyobb bcr szakaszt 
tartalmazó kiméra génről rövidebb bcr-t tartalmazó génter
mék is keletkezhet alternatív mRNS érés során, így a betegség 
fázisának megváltozásához újabb transzlokáció nem szükséges 
(22). Az utóbbi két adat ismeretében a bcr-abl pozitív betegsé
gek molekuláris genetikai követése klinikai szempontból is 
fontosnak tekinthető.

A retinsav-receptor alfa-lánc (rara) gén kimérái
Az akut myeloid leukaemiák promyelocytás morfológiai csoportjá
ba (M3) tartozó megbetegedések molekuláris hátterében négy 
eltérő kromoszóma-transzlokáció négy különböző kiméra gén
terméke igazolható. Közös tulajdonságuk, hogy mindegyik kiméra 
gén 3’ részét a 17-es kromoszómán található rara gén (33) 
csaknem egésze alkotja. A t(15,17)(q22,q21) transzlokációban 
a PML (promyelocytásleukémia) gén (9,32), a t(l I;17)q23;q21) 
esetben a PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger) (6), a 
t(5;17)(q35;q21)-ben az NPM (nucleophosmin) (36), végül a 
t(l I;17)(ql3;q21) összekapcsolódásban a NuMA (nuclear matrix 
associated) gén (40) adja a kiméra 5’ végét. A rara gén mindig 
ugyanazon a ponton törik, míg partnerei több lehetséges törés
ponttal rendelkeznek, aminek következtében az adott kiméra 
több eltérő szerkezettel jöhet létre. Ezek az eltérések azonban -  
a bcr-abl pozitív leukaemiáknál tapasztaltakkal ellentétben -  
nem egyértelműen társulnak eltérő lefolyású betegségekkel (1, 
2). Alapvető különbséget jelent azonban, hogy a betegségek túl
nyomó többségét okozó PML-RARa kiméra jelenléte retinsav- 
kezelésre reagáló betegséget jelez, míg a PLZF-RARa retinsav- 
rezisztens kórképet eredményez, függetlenül attól, hogy a fúziós 
fehérjék mindegyike köti a ligandumot (3). Az elenyésző kisebb
ségben található NPM-RARa és NuMa-RARa okozta betegsé
geket a megfigyelések alapján szintén retinsav-kezelésre reagá
lónak tartják (35). A molekuláris genetikai diagnosztikát az 
indokolja, hogy ezek a kiméra gének is létrejöhetnek makro
szkópos kromoszómaváltozás nélkül (19), valamint a kiméra 
gént hordozó sejtek mennyiségének növekedése -  molekuláris 
relapsus -  promyelocytás leukaemiában is megelőzi a klinikai 
visszaesést, azonban mindössze 4-6 héttel (20). A kezelés kriti
kus szakaszában ezért a követéses ellenőrzést gyakrabban ajánlott 
végezni. A relapsusok egy részében a retinsav-kezelésre korábban 
reagáló betegség nem reagálóként tér vissza (rezisztens). Ennek 
oka, hogy a loméra gén olyan mutációkon megy át, amelyek követ
keztében fehérjeterméke elveszti retinsavat kötő képességét (38). 
Ennek kimutatása is elsősorban molekuláris genetikai feladat.

Am l-eto és cbfß-myh kiméra gének
Az ami (acute myelocytic leukemia) és a cbfß (core binding 
factor ß) nevű gének egy génkifejeződést erősítő, DNS-kötő

transzkripciós fehérje komplex két alegységének génjei (10). 
Módosulásuk, kiméra génné törésük ezért számos rokon vonást 
is felmutató -  bár különböző -  malignus folyamatokhoz kap
csolható. Ezek közül a t(8;21) transzlokáció eredményeként lét
rejött amll-eto (eight-twentyone) kiméra gén (11) az M2 típusú 
AML-k jellemzője. Az M4Eo típusú AML-t okozó cbfß-myhll 
(myosin heavy chain) kiméra (24) gén két úton jöhet létre; a 16. 
kromoszóma inverziójával vagy a t(16;16) transzlokációval. A 
két érintett gén közül a cbfß kettő, a myh három helyen törhet 
és kiméráik három nagy csoportba oszthatók (8). A különböző 
szerkezetű kimérák klinikai hatása közötti eltérésről még nincs 
irodalmi adat. A CBF két alegységének kiméráit hordozó 
leukaemiás betegek kedvező prognózisú csoportot alkotnak és 
kemoterápiával az allogén csontvelő-átültetéssel azonos (egyes 
szerzők szerint jobb) eséllyel gyógyíthatók (15). Ezért a kimé
rák diagnóziskor történő kimutatása ezekben az esetekben 
megkímélheti a betegeket az átültetés kockázatától. A maradék 
leukaemia és a betegség prognózisa közötti összefüggés még vi
tatott, a rendelkezésre álló tapasztalatok ellentmondóak, to
vábbi adatgyűjtés szükséges.

Jelen munkánkban a felsorolt négy kiméra génnek akut 
leukaemiákban 9 év alatt végzett nagy számú vizsgálatával 
nyert tapasztalatunkról kívánunk az alábbiakban beszámolni.

Anyag és módszer

Vizsgálatok száma: Az Országos Hematológiai és Immunológiai 
Intézet (OHII) Molekuláris Genetikai Laboratóriuma országos 
diagnosztikai feladatokat lát el, vizsgálati mintákat az ország 
minden részéből fogad. 1992-től kezdődően 2000. június 30-ig 315 
új beteget vizsgáltunk, amelyek közül 139 esetben az OHII am
bulanciája, vagy fekvőbeteg-osztálya kérte a meghatározásokat. A 
kért vizsgálatok száma 444, ami meghaladja a betegek számát, mi
vel egyes esetekben egy mintából többféle molekuláris genetikai 
vizsgálat elvégzését kérték. A beküldő diagnózis és az eredmények 
szerinti megoszlást az 1 . táblázat tartalmazza.

Betegek: 1992. január 1. és 2000. június 30. között az OHII 
Hematológiai osztályán kezelt akut leukaemiás betegek közül 
összesen 139 betegnél végeztünk molekuláris genetikai vizsgá
latokat. Klinikai diagnózis a vizsgálat kérésekor: akut leukaemia: 
8, akut myeloid leukaemia (AML): 105, akut lymphoid leukaemia 
(ALL): 26. A jelen munka szempontjából feldolgozott betegek 
száma: 38. Közülük a végső diagnózis AML volt 27 és ALL 11 
esetben. Az elemzett 27 AML-ben szenvedő beteg (10 nő, 17 fér
fi) átlagos életkora a diagnózis megállapításakor 37,7 ± 15,3 
(16-68) év volt. Közülük 20 beteg él (komplett remisszió 12, 
csontvelő-átültetés 2; 5 beteg további kezelést kap, 1 beteg 
leukaemia szempontjából remisszióban van -  korábbi malignus 
betegségének relapsusa mellett), 7 beteg meghalt. Az AML FAB 
szerinti végső beosztása: M0:2, Ml: 2, M2:7, M3:7, M4:8, M5:1.

Az értékelésbe bevont 11 ALL-es beteg (11/26) nem szerinti 
megoszlása: 7 férfi, 4 nő (átlagéletkor: 36,3 ± 11,7 év, szélső 
értékek: 22-59 év). Közülük 5 betegben igazolódott B-sejtes/nem 
T-sejtes (non-T ALL) és 5 betegben T-sejtes (T-ALL) leukae
mia, valamint egy betegben plazmasejtes leukaemia. Öt beteg 
meghalt, hat beteg él teljes remisszióban.

Molekuláris genetikai vizsgálatok: Nátrium-citráttal alvadásgá- 
tolt perifériás vér- és csontvelőmintákból a fehérvérsejteket 
dextrános ülepítéssel választottuk el. A fiziológiás sóoldattal 
plazmamentesre mosott sejtekből Chomczynski guanidin tiocia- 
nátos módszerével szeparáltunk teljes RNS-t (7). Az RNS-ből 
specifikus primerrel indított reverz transzkriptáz (RT) reakcióval 
cDNS-t szintetizáltunk, amit polimeráz láncreakcióval (PCR) 
sokszoroztunk fel. A bcr-abl kunéra géntermékek vizsgálatakor 
Hermans és mtsai munkája (18) alapján RT reakcióhoz a3 prímért, 
a pozitív kontroll PCR-hez a3 és a2 prímért, a máj or típusú kimérák 
kimutatásához a3 és b2 prímért, míg a minor kimérák de
tektálásához a3 és el prímért használtunk. A rara gént tar
talmazó kimérák vizsgálata esetén Biondi és mtsai ered
ményeinek (4) megfelelően RT reakcióhoz R5 prímért, a pozitív 
kontroll PCR-hez R5 és revR8 prímért, a hosszú pml-rara kiméra 
kimutatásához R5 és M2 primereket, a rövid megfelelőjéhez R5 és 
M4 primereket, a plzf-rara kiméra felsokszorozásához Grimwade 
és mtsai alapján (14) R5 és plzf primereket alkalmaztunk. Az aml-
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Vizsgálat és eredmény

1. táblázat: Akut leukaemiák diagnózisakor kapott eredményeink összesítése beküldő diagnózis szerint

aml-eto cbfb--myh pml-•rara bcr-abl
Beküldő diagnózis n

+ + . + . + .
Követés

M m

Akut leukaemia 16 0 8 0 5 0 i 1 0 14 1
Akut lymphoid leukaemia 67 0 0 0 0 0 0 21 12* 34 15
Akut bifenotípusos leukaemia 5 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0
Akut myeloid leukaemia 
(nem klasszifikált)

103
10 48 4 31 6 25 8 1 34 20

AML M2 12 4 6 0 0 1 0 1 1 4 4
AMLM2M3 9 3 4 0 0 5 4 0 0 0 4
AMLM2M3M4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
AMLM3 72 3 4 0 0

oOro 42 1 1 4 24
AML M3M4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
AML M4 8 0 0 1 7 0 0 0 0 3 1
AML M4M5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
AMLM5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AML M6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AML M7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb 15 0 10 2 7 1 4 1 0 8 3
Összes 315 21 87 7 54 43 78 33 13 108 70

° két betegnél plzf-rara kiméra mRNS-t mutattunk ki; ^követés során 3 betegnél váltakozva M és m típusú kiméra mRNS volt kimutatható

eto kiméra követéséhez Satake és mtsai (35), valamint Lynas és 
mtsai (27) alapján a pozitív kontroll és a vizsgálati reakciók függet
len RT-n alapultak aml-e, illetve eto-out primerekkel, a PCR-ekhez 
aml-e és aml-c (kontroll), illetve eto-out és aml-c primerpárokat 
használtunk. A cbfb-myh kiméra kimutatásakor az RNS minőségi 
kontrolljaként a bcr-abl a3-a2 reakciót végeztük el, az eltérő szer
kezetű transzlokációk kimutatására Costello és mtsai (8) munkája 
alapján ml és m3 primerekkel külön RT reakciót, majd mindkét 
elegyhez cl prímért adva PCR-t végeztünk.

A PCR termékeket 2%-os agarózban történő elektroforézissel 
választottuk el. Az etidium-bromiddal festett gélről UV-megvilágí- 
tásban felvételt készítettünk, a vizsgálati reakciókban kapott sávok 
kontrollreakciókhoz viszonyított intenzitása alapján határoztuk 
meg a kiméra mennyiségét. A bcr-abl, pml-rara, plzf-rara és aml- 
eto kimérák kimutatásakor a sávok specifikusságának igazolására 
és az érzékenység fokozására a gélből nejlon membránon lenyoma
tat készítettünk, amit a pozitív reakciók termékéből készített 
32P-jelzett szondával hibridizáltattunk. Alacsony ionerőn végzett 
nagy specificitást biztosító mosás után autoradiogramot készítet
tünk, amit az etidium-bromidos képpel azonosan, a sávok intenzi
tásának összevetésével értékeltünk ki.

A táblázatokban kiegészítésként feltüntetett gén-átrendező- 
dési adatokat a korábban leírt módon végzett (13) Southern- 
vizsgálatokkal nyertük.

Immunfenotípus vizsgálat: Minden betegből heparinnal alva- 
dásgátolt perifériás vér- és/vagy csontvelői mintákat vizsgáltunk. A 
minták feldolgozása a teljes vér/csontvelő-jelölés és lizálás módszer 
szerint történt. A mérést ORTHO Cytoron Absolute áramlási cito- 
méterrel végeztük, az értékeléshez az Immunocount 2.0 software-t 
használtuk. Alkalmazott monoklonális antitestpanell: CD45/CD14, 
CD7/CD3, CD4/CD8, CD19/HLA-DR, CD10/CD20, CD7/CD33, 
CD34/HLA-DR,CD 13, ICMPO (30).

Morfológiai és citokémiai vizsgálatok A perifériás vér és csont
velői kenetek (cristabiopsziás minta) morfológiai és citokémiai 
vizsgálata a betegség FAB klasszifikációját tette lehetővé (31).

Eredmények

Az 1. táblázatban feltüntetett, a diagnóziskor végzett 444 
vizsgálat 315 beteg 477 mintájából történt, 162 esetben

volt igény a perifériás vérm inta és a csontvelői m inta pár
huzamos vagy gyors, egymást követő vizsgálatára (ezekben 
az esetekben a két vizsgálat közül a pozitívabbat tün te t
tük fel a táblázatban). A 139, OHII-ben kezelt beteg ese
tében 104 alkalom m al merült fel hasonló igény. Az 
összes beteg közül 216 (79 OHII beteg) mintájából végez
tünk egy kimérameghatározást, 72 (OHII:43) esetben kettő, 
24 (OHII:14) esetben három és 3 (OHII:2) esetben négy 
eltérő kiméravizsgálat történt egy mintából.

A 108 aml-eto vizsgálatából 62-t végeztünk az OHII-ben 
diagnosztizált betegek mintájából, cbfb-myh vizsgálatánál ez 
az arány 61/40, pm l-rara esetében 121/35, bcr-abl kiméránál

2. táblázat: Az OHII-ben kezelt 37 akut leukaemiás beteg 
vizsgálati spektruma

Vizsgálatszám

Diagnózis* n aml-
eto

bcr-
abl

cbfb-
myh

pml-
rara IgH TCRß

+ - + - + - + -

AML
M0 2 1 2 1
Ml 2 1 1 1 1
M2 7 4 3 2 4
M3 7 1 1 7
M4 8 1 4 1 3 1 5
M5 1 1 1
ALL
preB-ALL 5 1 2 1 5
Plazmasejtes 1 1 1
T-ALL 5 2 1 4
*A diagnózis AML-es betegek esetében a felületi marker vizsgálat 
alapján történt: CD13+ és /vagy CD33+>10%; CD7+/CD33+>1%; 
CD34+>5%; DR+>20%. ALL-es betegek osztályozása alapvetően a 
génátrendeződés-vizsgálatok eredményei alapján történt
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154/81 volt. A 444 vizsgálatból 26,4% volt pozitív, az OHII 
betegeinél ez az arány 22%-nak adódott. A terápia során 70 
beteget követtünk, közülük 46 tartozott intézetünk betegei 
közé. A reprezentatív bemutatásba bevont intézeti betegek 
adatait a 2. táblázat, a követéses vizsgálatok eredményeit az
1. ábra mutatja be.

Az akut myeloid leukaemiás betegek (27 személy) diag
nózisának megállapítását segítendő 48 vizsgálatot végez
tünk  el. Tizenöt esetben találtunk mRNS bázisú vizsgálat 
alkalmazásával kim éra génterm ék jelenlétére utaló jelet. 
A végső diagnózis szerint M0 besorolású két betegnél 
nem  találtunk kiméra mRNS-t, a két M 1 -es beteg m intája 
közül egy aml-eto pozitív, egy negatív volt, a 7 M2-es be
teg mintájából 4 adódott aml-eto pozitívnak. Valamennyi 
M 3-as betegnél k im utattuk  a pm l-rara  kim érát, a 8 
M4-es beteg közül egy-egy volt aml-eto, bcr-abl, illetve 
cbfb-m yh pozitív, a többi ötö t negatívnak találtuk, ahogy 
az egyetlen M5-ös beteget is. Az ALL diagnózissal bekül
dö tt betegek egy kivétellel a sejtvonalukra jellemző gén
átrendeződést m utatták, a kivétel T-ALL-es beteg im 
m unglobulin  génje átrendezett volt, TCR ß génje nem. 
Két B-ALL-es betegnél m utattunk ki bcr-pozitivitást, kö
zülük egyik meghalt, m ásik relapsusban van.

Követéses vizsgálataink során 28 esetben ellenőriztük 
a bcr-abl kim éra mRNS mennyiségi változását, 25 eset
ben a p m l-ra ra  kim éráét, 13 betegnél az am l-eto és 4 be
tegnél a cbfb-myh kim éra mRNS meghatározásával tá 
mogattuk a terápia hatékonyságának jellemzését. Közülük 
15 beteg adatait tün tettük  fel a 2. ábrán (4 aml-eto; 3 
bcr-abl; 1 cbfb-myh; 7 pm l-rara).

Bcr-abl kiméra mRNS kim utatása
A bcr-abl kiméra mRNS meghatározását az akut lymphoid 
leukaemia, nem klasszifikált AML-k és sejtvonal-elkötele- 
zettséget nem mutató akut leukaemiákban végeztük. A lym
phoid leukaemiák fele, míg a nem klasszifikált akut leukae- 
miák 16%-a bizonyult pozitívnak. ALL-ben az összes pozitív 
minta egyharmada hordozta az akut és blasztos folyamatokra

jellemző minor típusú kimérát. Mind a diagnóziskor, mind 
követéses vizsgálatkor több ízben volt módunk a kétféle ma
jor kiméra -  b2a2 és b3a2 -  egyidejű kifejeződését észlelni. 
Követéses vizsgálatainkkor két esetben e két kiméra, három 
esetben az ela2 és b2a2 kimérák időben váltakozó kifejező
dését tapasztalhattuk. Követéses vizsgálatainkban, ahogy az 1. 
ábrán feltüntetett három esetben is, a bcr-abl pozitivitás érzé
kenyen jelezte előre a betegek klinikai állapotának romlását.

Rara kiméra mRNS-k kimutatása  
A rara kimérák kimutatását elsősorban M3 (M2M3; M3M4) 
morfológiai besorolású akut leukaemiákban és a nem klasszi
fikált esetekben végeztük. Az előbbi csoportban a sejtminták 
42%-a hordozta a keresett kimérát, a nem osztályozható leu
kaemiákban pedig 19%-ban tudtuk igazolni a kóros mRNS je
lenlétét. Ahogy azt az l. ábra is jelzi, a rara pozitivitást muta
tó betegségcsoportban volt a legmagasabb a molekuláris 
genetikai vizsgálattal követett betegek aránya. A nemzetközi 
ajánlásoknak megfelelően az ATRA-kezelés elején nagy sűrű
séggel, majd éves gyakorisággal végezzük a vizsgálatot. A leg
hosszabb követés 47 hónap. Vizsgált betegeink közül egy 
csontvelő-transzplantáción esett át (1. ábra 11. beteg), az ő 
követése is folyik. Egy betegnél volt módunk az ATRA- 
rezisztens relapsust észlelni. A molekuláris genetikai követéses 
vizsgálatok nagy érzékenységgel jelezték az általában sikeres 
terápiát. A pml-rara kimérák közül 7 volt a kisebb pml szakaszt 
hordozó, ún. rövid változat A plzf-rara kiméra kimutatását 
másfél éve kezdtük meg, azóta két pozitív beteget találtunk.

A  CBF kiméráinak kimutatása
A Core Binding Factor két alegysége génjeinek vizsgálatát, 
kim éráik kimutatását az aml-eto mRNS vizsgálatával 1996- 
ban kezdtük el, a cbfb-myh kim éra meghatározását két 
éve végezzük. A t(8;21) transzlokációnak megfelelő aml- 
eto kiméra jelenlétének igazolására az M2 (M2M3; M2M4) 
és M3 FAB-csoportokban volt igény a nem klasszifikál- 
ható  akut leukaemia csoportba tartozók mellett. Míg az 
első csoportban 25% volt a pozitív eredmény aránya, ad-

No/ Beküldő 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34
hó diagnózis

1 AML • • • • t
2 AL ■ ■ □ □ □ □
3 AML ▲ A A A
4 AL ■ ■ □□□

□ □ □
5 M3 ■ ■ ■ □ □
6 ALL • O O O
7 AL + * *

8 ALL • • O • O •  • t
9 AML A A A A

10 AML A A A A  +
11 M3 ■ □ □ ■ □ □ □ ■ □

□□

□ □ □

□□

□
12 AML A A A A A A
13 M3 ■ □ □ □ □
14 M3 ■ ■ □
15 M3 ■ ■ ■

1. ábra: Reprezentatív követéses vizsgálataink diagramja
Bcr-abl: O , pml-rara: □ , aml-eto: A , cbfb-myh: A  .O : negatív, • :  enyhén pozitív, •  : pozitív
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dig a másodikban 17%. A követéses vizsgálatok ebben az 
esetben is nagy érzékenységgel jelezték előre a klinikai 
változást, sajnálatos m ódon az 1. ábrán illusztráltakhoz 
hasonlóan relatíve magas arányban ez a relapsust jelentette. 
Leghosszabb követésünk 18 hónapja tart. Cbfb-myh ki- 
méra kim utatására gyakorlatilag a nem klasszifikált be
tegségek esetében volt szükség. Az összevont pozitivitási 
arány alacsony, 11%.

Megbeszélés

Az akut leukaemiák diagnosztikájában és gyógykezelésének 
követésében jelentős szerepet játszhat a maradék leukae- 
miának a betegségre jellemző kiméra-mRNS mennyiségi 
becslése. A morfológiailag és immunfenotípus-vizsgálattal 
egyértelműen nem karakterizálható esetekben a citogenetika 
mellett értékes differenciáldiagnosztikai adatokat szolgáltat
hat a molekuláris genetika. Azokban az esetekben, amikor a 
terápia támogatására követéses vizsgálatra van szükség, a 
biztosan osztályozható akut leukaemiákban is el kell végezni 
a diagnózis időpontjában a molekuláris genetikai meghatá
rozást. Tapasztalatunk alapján elfogadható, hogy a negatív 
és pozitív leletek egyaránt támogathatják a klinikai munkát.

Adatainkból látható, hogy intézetünk betegeiben át
lagban nagyobb számú vizsgálatot végeztünk, m int külső 
intézetekből érkezőkben. A vizsgált betegek 44%-át ke
zeltük intézetünkben, ezen betegek m intáin végeztük az 
összes vizsgálat 49%-át. A párhuzam os csontvelői-peri- 
fériás vérminta-vizsgálatok 64%-a történt intézeti betegen. 
Ez automatikusan növelte a negatív eredmények arányát. 
A jelenség okát abban látjuk, hogy a klasszikus módsze
rekkel nem osztályozható betegségek többségét Orszá
gos Intézetünkben kezeltük.

Két táblázatunk, valamint a szövegben közölt adatok 
között ellentmondást lehet felfedezni. Ennek oka, hogy 
az 1. táblázatban a beküldő (a beteg felvételekor felállított 
gyors diagnózis), a 2. táblázatban és a szöveges részben a 
laboreredmények, így a mi leleteink alapján is m ódosí
to tt végső diagnózisok szerepelnek.

Az adatokból jól látható, hogy a kért vizsgálatok klinikai 
szempontból célirányosak voltak és az eredmények jól il
leszkedtek a végső diagnózishoz, illetve kellően segítet
ték annak kialakítását.

Molekuláris genetikai szempontból feltűnő, hogy az 
ALL-es betegek közül a bcr pozitívaknak csupán egyhar- 
m ada hordozta az agresszívabb enzimaktivitású fúziós fe
hérjét kódoló kim éra gént. Nyilvánvaló, hogy az általá
nosságban elfogadott irodalm i adat, m iszerint minél 
rövidebb a kim éra bcr része, annál akutabb a kialakuló 
betegség, nem  állja meg helyét m aradéktalanul. Ezt iga
zolja Polack és mtsai (34) megfigyelése is, mely szerint a 
jelenleg ismert leghosszabb bcr részt tartalmazó, „mikro” 
típusú fúziós fehérje jelenléte is okozhat blasztos krízist.

Megfigyeléseink több eltérő szerkezetű bcr-abl kiméra 
mRNS együttes, illetve váltakozó kifejeződéséről megfe
lelnek az irodalmi adatoknak. A jelenséget korábban több 
klón feltételezésével magyaráztuk. A változások gyorsaságát 
jobban értelmezi a nemrégiben felvetett hipotézis, amely 
a többfajta kiméra géntermék kifejeződését elképzelhetőnek 
tartja egy génről is, az mRNS alternatív érésének feltéte
lezésével (22, 28). Adataink alátám aszthatják ez utóbbi 
hipotézist, de azt közvetlen vizsgálatokkal kell még bizo

nyítani. A bcr-abl kimérák vizsgálatával szerzett tapasz
talataink igazolják, hogy a gyors molekuláris technika 
elősegíti a rosszabb prognózisú betegségtípus időbeni 
felismerését, ezáltal a megfelelő te ráp ia  megválasztását.

Az APL-s betegek vizsgálatával szerzett tapasztala
tunk, előfordulásuk gyakorisága, a plzf-rara kimérák aránya 
és a pm l-rara kim érákon belül a rövid- és hosszú változat 
viszonya, valamint az ATRA-rezisztencia megjelenése meg
felel az irodalm i adatoknak (25). A kezelőorvosok a lehe
tőségek szerint nagyon jól használták  ki a m olekuláris 
genetikai vizsgálatok nyújtotta előnyöket. Figyelembevéve, 
hogy az APL gyorsan progrediáló folyamat, és hogy a be 
tegek jelentős hányada előrehaladott állapotban ju t a 
megfelelő centrum ba, a követhető betegek aránya k iem el
kedően jónak ítélhető.

Az AML M4 morfológiai csoportjába tartozó betegek
ben az irodalmi adatok alapján célszerű a „core binding 
faktor” alegységeket kódoló gének vizsgálata. A CBF gének 
kim érái okozta leukaemiák jól kezelhetők kem oterápiá
val, a betegeket nem  célszerű a csontvelő-transzplantá
ció veszélyeinek kitenni (10, 37). E nnek megfelelően el
térő terápiás taktika dolgozható ki. Laboratórium unkba 
is elsősorban a klasszikus citogenetikai módszerekkel 
nem  könnyen felismerhető eltérések kimutatása céljából 
érkeztek vizsgálati minták, differenciáldiagnosztikát előse
gítő adatok nyerése reményében. A követés viszonylag 
alacsony száma, azzal magyarázható, hogy az irodalom 
ban ezeket a betegségeket jó prognózisúnak sorolják be 
és nincs egyértelm ű összefüggés a m aradék kóros sejtek 
szintje és a klinikai lefolyás, illetve prognózis között. A 
m i eredm ényeink mindkét előbbi állítással ellentétben 
vannak, számos relapsust észleltünk és ezekben az ese
tekben a m olekuláris genetikai eredm ény érzékenyen je 
lezte előre a visszaesést. Remélhető, hogy megfelelő m é
rési módszerekkel gyűjtött nagy szám ú adat segítségével 
az irodalmi álláspont egyértelműbben kikristályosodik és 
eredm ényeink jobb közelítést m utatnak.

Nagy áttörés várható ezen a területen a relatíve gyakori 
álpozitív eredm ények kiszűrésétől (16) és a nagypontos
ságú, ún. „real tim e” -  a reakciók kinetikáját követő  -  
m ódszer segítségével végzett m ennyiségi m eghatározás 
bevezetésétől (21).

Az akut leukaem iákban előforduló leggyakoribb k ro 
moszóma-rendellenességeknek megfelelő szokatlan szer
kezetű kim éra mRNS-ek kim utatása és mennyiségi m eg
határozása ma m ár elengedhetetlen része a modern terápia 
„on line” kontrolljának. Tapasztalataink alapján elm ondha
tó, hogy intézetünkben és más hazai laboratóriumokban 
ezen a területen kifejtett diagnosztikai aktivitás is je len 
tős mértékben hozzájárul a leukaem iák kezelésében elért 
sikerekhez.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket kívánják kifejez
ni valamennyi klinikus orvosnak, akik diagnosztikai problé
máikkal megkeresték őket és a vizsgálatokhoz anyagot biztosí
tottak. A folyamatos diszkusszió elősegítette a laboratórium 
jelenlegi profiljának kialakítását.

Az új diagnosztikai eljárások honosítását OTKA T017739 és 
ETT 222/96. kutatásaink segítették elő.
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MINŐSÉGELLENŐRZÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

A kórházi ellátás minőségi indikátorai: az akut 
myocardialis infarctus kezelésének értékelése

Belicza Éva dr., Balogh Ágnes dr.1 és Szócska M iklós dr.

Semmelweis Egyetem, Budapest, Egészségügyi Menedzserképző Központ (mb. igazgató: Szócska Miklós dr.) 
Városi Egészségügyi Szolgálat, Debrecen, Belgyógyászati Szakrendelő (igazgató: Juhász György d r.)1

A kórházi ellátás értékelésére az akkreditációs eljárások
ban gyakran alkalmazott, evidenciákra támaszkodó indi
kátorok az akut myocardialis infarctus (AMI) miatt kezelt 
betegek kórházi halálozása és a thrombolyticus terápia 
alkalmazásának mértéke. A dolgozat ezen indikátorok 
alkalmazhatóságát vizsgálja a hazai ellátásra vonatkozó
an. A szerzők az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító El
látás Információs Központja által gyűjtött adatok alap
ján, 1997-re és 1998-ra vonatkozóan vizsgálták az AMI-s 
betegek ellátását a hazai kórházakban. A kórházban bekö
vetkező halálozást és a thrombolyticus terápia alkal
mazásának mértékét nyers mutatókkal, korra és nemre, 
illetve súlyosságra kiegyenlítve vizsgálták intézménycso
portonként, kórházanként és földrajzi egységenként. Az 
AMI miatti kórházi halálozás országosan a két évben 
20,4%, illetve 21,7%, a thrombolyticus terápia alkalma
zási mértéke 9,9%, illetve 11,8% volt. A thrombolyticus te 
rápia alkalmazását indirekt standardizálással vizsgálva, 
azt találták, hogy a megyénkénti változékonyság 51-199%, 
intézményenként 0-306%  az országos szinthez képest. 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy jelentős 
különbségek vannak az AMI-s betegek hazai ellátási gyakor
latában és az intézményekben bekövetkező halálozás
ban. A különbségek véletlenszerűek, nem köthetők sem 
intézménytípushoz, sem földrajzi elhelyezkedéshez. A ri
zikóra történő kiegyenlítés nehézségei miatt az indikáto
rok elsősorban az intézmények összehasonlítására alkal
masak. Szükséges, hogy a nemzeti minőségügyi rendszer 
tartalmazzon indikátorokat a szolgáltatások értékelésé
re, auditálja a legjobb és legrosszabb eredményeket adó 
intézményeket, s standardokat alkalmazzon a dokumen
táció validitásának biztosítása érdekében.

Kulcsszavak: AMI, minőségi indikátor, kórházi ellátás

Performance indicators of hospital care: evaluation 
of acute myocardial infarction patient care. In the in
ternational hospital accreditation programs there is an 
increasing emphasis on involving performance indica
tors. The inpatient mortality rate of AMI patients and the 
usage of thrombolytic therapy are very common, evi
dence based indicators of these programs. The authors' 
goal was to  analyze the applicability of these indicators 
in the evaluation of the Hungarian hospital care. In Hun
gary, there is a data collection system on every inpatient 
case. This database was used to  determine the above 
mentioned tw o indicators for 1997 and 1998. They cal
culated by hospital group level, by institutions and by 
geographic areas crude rates and rates adjusted for age 
and gender, and for severity using the different DRGs of 
AMI patients. In these two years the inpatient mortality 
rates of AMI patients were 20.4% and 21.7%, and the 
usage of thrombolytic therapy were 9.9% and 11.8%, re
spectively. Using indirect standardization methodology 
in the usage of thrombolytic therapy, they found high 
differences among the counties compared to  the na
tional average, the range was 51-199% , and am ong the 
institutions 0-306%, respectively. It is clear, th a t there 
are huge differences in the curative processes and in the 
inpatient mortality rates of AMI patients among the hos
pitals. The differences are developed by chance, there 
are no close connections either to  hospital groups, or to 
geographical locations. Because of the difficulties of risk 
adjustment, they suggested th a t indicators were suit
able for benchmarking. It is necessary to implement in 
the national quality criteria system different indicators 
for evaluating the patient care, to  develop programs for 
auditing the  best and worst hospitals and to introduce 
standards for assuring the validity of the basic data.

Key words: AMI, performance indicator, hospital care

Az utóbbi években az egészségügyi intézmények akkreditá
ciós rendszereiben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
nyújtott szolgáltatások értékelésére alkalmas indikáto
rok alkalmazására (8, 25, 27, 31, 33). Az indikátorképzés 
módszerei és az eredmények értékelése országonként el
térő szempontok szerint történik, de alkalmazásukban 
közös vonás, hogy az akkreditáció megszerzésének felté
tele az indikátorok értékeinek figyelése, jelentése és a ja 
vítás érdekében tett intézkedések m egtételének igazolá
sa.

Az indikátorok képzése történhet célzott adatgyűjtés 
alkalmazásával vagy létező adatgyűjtési rendszerek (admi
nisztrációs adatok) másodlagos elemzésével. Mivel a célzott

Orvosi Hetilap 2001,142 (21), 1103-1109.

adatgyűjtésre támaszkodó indikátorképzés igen drága (18), 
illetve a célok ismeretében előfordulhat az adatok m ani
pulálása (5, 13), fontos annak eldöntése, alkalmasak le
hetnek-e a más céllal gyűjtött (adm inisztratív) adatok in 
dikátorok képzésére (1,13, 16, 17).

Indikátorok alkalmazásakor -  akár célzott adatgyűjtés, 
akár másodlagos feldolgozás történik -  vizsgálni szükséges 
a felhasznált adatok minőségét (5, 13, 32). Figyelembe 
kell venni az adatok klinikai tartalmát, a kódolás pontossá
gát és teljességét, az események időpontjainak pontosságát 
(13, 28). Az adatok minőségének fontos befolyásoló ténye
zője az adatszolgáltató érdekeltsége. A HBCs (DRGs) alapú 
finanszírozási rendszerekben ism ert az ún. „creep”, azaz
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az esetösszetétel-index lassú felfelé kúszása, ami a nagyobb 
bevétel elérésére törekvés következménye. Megjelennek 
a kom plikáltabb, szövődményes esetek, kérdésessé válik 
a fődiagnózis és a beavatkozások helyessége (5, 13). Az 
adatbázisok rendelkezésre állása ugyanakkor olcsó és 
egyszerű lehetőséget biztosíthat indikátorok képzésére 
az adott szolgáltatás nyújtását végző valamennyi in téz
m ényre vonatkozóan, illetve az adatok többcélú felhasz
nálása pozitívan befolyásolhatja az adatok minőségét.

Az adm inisztratív adatok alkalm azásakor kérdéses, 
hogy a képzett indikátorra ható, az ellátás minőségétől 
független tényezők ismertek-e, és azokat az elemzések 
során  figyelembe lehet-e venni (1). A rizikófaktorok ismere
tében elvégezhető kiegyenlítési m ódszerek széles köre is
m ert, azonban a befolyásoló tényezők sokfélesége és sok
szor nem  egyértelmű hatásuk m iatt nincs egyetlen, 
legjobbnak tekinthető eljárás (15, 19, 21, 24, 30, 34).

A nemzetközi gyakorlatban az egyik leggyakrabban 
alkalm azott minőségi indikátorcsoport a kórházi ellátás
ban  az akut myocardialis infarctuson (AMI) átesett betegek 
ellátásának értékelésére vonatkozik. Az AMI-s betegek 
ellátását két megközelítésben lehet értékelni: a folyamat 
és az eredm ény szempontjából. Folyam atindikátorok le
hetnek  a tudományos bizonyítékok alapján: aszpirin adása, 
a throm bolyticus terápia alkalmazása, illetve az alkalm a
zásáig eltelt idő, béta-blokkolók, ACE-gátlók, adekvát 
lipidcsökkentés javallata a kórházi ellátást követő idő
szakra, dohányzási tanácsok. Az ellátási folyamat hatására 
kialakuló eredm ény indikátora lehet a kórházban vagy 
m eghatározott időn belül bekövetkező halálozás, az ápo
lási idő és az ellátási költségek (2 ,7 ,22,23,26,29,35,36).

Dolgozatunkban azt kívánjuk felmérni, hogy a nemzeti 
adatbázisban elérhető, hazai kórházi AMI m iatti ellátás 
adatai alkalmasak-e indikátorképzésre, és alkalmazhatók-e 
az ellátás minőségi indikátoraként.

Anyag és módszerek

1992-től valamennyi fekvőbeteg-gyógyintézet osztályos szinten 
gyűjti az ellátott betegek adatait és megküldi az Egészségügyi 
Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központjába

(GYÓGYINFOK), Szekszárdra. A GYÓGYINFOK az ellátási jellem
zők alapján -  egy előre meghatározott algoritmus szerint -  
valamennyi fekvőbetegesetet besorol egy homogén betegség- 
csoportba (HBCs) (11).

Akut myocardialis infarctus miatt kórházban kezelt betegek 
alatt azon befejezett ellátású betegeket értettük, akik esetében 
az ellátási paraméterek alapján a HBCs-ba sorolás eredménye
ként AMI-s HBCs jött létre. A vizsgálatban az 1997-1998-ban 
távozott betegek adatait vettük figyelembe. A GYÓGYINFOK a 
rendelkezésünkre bocsátott 1997-es és 1998-as évi adatbázist a 
HBCs 3.0 szabályai szerint sorolta be, így a két év elemzése egy
séges besorolási szempontok alapján történt.

Az adatbázisból azon akut ágyon feküdt betegek adatait 
emeltük ki, akiknél a kórházi ellátás végső besorolása valamelyik 
AMI homogén betegségcsoportot jelentette. A megfigyelési idő
szakban az AMI-csoportok száma hat volt. A besorolási algorit
mus figyelembe vette, hogy feltüntettek-e thrombolyticus kezelést 
vagy pacemaker-beültetést a beteg rekordjában, illetve az alap
betegséghez társult-e súlyos komplikáció (1. táblázat).

Elemzésünkben feldolgozási szempont volt, hogy a kórházi 
elbocsátás halálozással végződött-e. Egyes számításoknál a fel
dolgozásból kizártuk azon betegeket, akiket más intézményből 
helyeztek át, illetve más kórházba kerültek áthelyezésre.

A betegek lakóhelyének meghatározásához a feltüntetett irányí
tószám szolgált kiindulásként. „Helyi” lakosnak tekintettük 
azon betegeket, akiknek a rekordban megadott lakóhelye azo
nos volt azon településsel, ahol az őt aktuálisan ellátó intézmény 
elhelyezkedik, minden más esetben az ellátott betegeket „vidéki” 
kategóriába soroltuk. A lakóhelyi hovatartozást csak azon betegek 
esetében vizsgáltuk, akiknél az irányítószám beazonosítható 
magyar lakóhelyet jelentett.

A kórházi halálozási arányszámok közötti különbségek jelentő
ségét x-négyzet próbával teszteltük. A halálozás elemzésére a 
nyers halálozási arányszámok mellett a standardizált halálozási 
hányadost alkalmaztuk, ahol az indirekt standardizáláshoz az 
országos AMI miatt a kórházban bekövetkezett kor és nem sze
rinti halálozási arányszámokat, illetve a HBCs-ok -  mint sú
lyossági kategória -  szerinti halálozási arányszámokat vettük fi
gyelembe. A 100%-tól való eltérés jelentőségét z-próbával 
teszteltük (38). Indirekt standardizálási eljárást alkalmaztunk a 
thrombolyticus terápiát kapók arányának értékelésekor is.

Az intézmények kategóriákba sorolásakor a tulajdonost vettük 
figyelembe. így az „állami” kategória az országos intézeteket és 
állami tulajdonú szakkórházakat, szanatóriumokat, a „főváros” 
a fővárosi kórházakat, az „egyetem” az öt orvostudományi 
egyetemet, „megye” a megyei önkormányzati kórházakat, a 
„város” a városi önkormányzatok tulajdonában levő kórházakat, 
míg a „BM-HM-EH” kórházcsoport a belügyminisztériumi, 
honvédségi és egyházi tulajdonú kórházakat jelenti. Összessé
gében 156 kórház adatait dolgoztuk fel. Az 1998-as évre vonat
kozóan egy megyei kórház adatai technikai hiba miatt nem ke-

1. táblázat: Akut myocardialis infarctus miatt a magyarországi kórházakban akut ágyakon ellátott betegek főbb jellemzői, 1997 és 1998

HBCs
kód HBCs megnevezés

Esetszámok Százalékos
változás
1998-ra

Átlag*os életkor 
(év)

Halálozási
arányszám

(%)

1997 1998* 1997 1998 1997 1998

121A AMI cardiovascularis szövődménnyel, 
thrombolysis kezeléssel

644 806 125,2 62,5 62,7 18,8 22,5

121B AMI cardiovascularis szövődménnyel, 
ideiglenes pacemakerbeültetéssel

143 193 135,0 70,5 69,1 60,1 60,6

121C AMI cardiovascularis szövődménnyel, 
speciális kezelés nélkül

5952 6052 101,7 68,8 69,7 25,6 26,1

122A AMI cardiovascularis szövődmény nélkül, 
thrombolysis kezeléssel

829 833 100,5 57,8 57,8 5,8 7,3

122B AMI cardiovascularis szövődmény nélkül, 
ideiglenes pacemakerbeültetéssel

40 32 80,0 72,0 65,2 (67,5) (59,4)

122C AMI cardiovascularis szövődmény nélkül, 
speciális kezelés nélkül

7271 5995 82,5 64,1 64,3 16,9 17,7

121A-122C együtt 14879 13911 93,5 65,6 66,2 20,4 21,7**
$ Egy megyei kórház adatai nélkül; **A változás az előző évhez képest p<0,01 szinten szignifikáns
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rültek elemzésre. Olyan fekvőbeteg-intézmények adatai, ahol 
ellátnak AMI-s betegeket, de a finanszírozás nem HBCs szerint 
történik, nem szerepelnek elemzésünkben.

A feldolgozott adatállományban a betegrekordok nem tartal
maztak olyan információt, amelynek segítségével a betegazo
nosítás elvégezhető lett volna, így elemzésünk a betegek személyi
ségi jogainak tiszteletben tartásával készülhetett el.

Eredmények

A két év alatt -  a krónikus ellátást is beleértve -  összessé
gében 41 055 olyan rekordot találtunk, ahol a kórházi el
látás indokaként AMI került megjelölésre. Ez -  figyelem- 
bevéve azt, hogy egy beteg egy kórházi ellátása során 
több osztályos ellátásban is részesülhet -  összességében 
32 237 beteget jelent. Akut ágyakon közülük 28 790 fő ke
rült ellátásra. Nem rendelkezett beazonosítható lakóhe
lyet adó irányítószámmal 576 fő (2%), közülük 420 eset
ben került feltüntetésre magyar állampolgárság. A 
külföldi állampolgárok száma két év alatt az összes eset 
0,8%-át tette ki. A hajléktalanok feltételezhető aránya az 
ismeretlen lakóhelyű betegek 29,3%-a.

A két évet külön vizsgálva Magyarországon az akut el
látásban 1997-ben 14 879, 1998-ban 13 911 fekvőbeteg 
került valamelyik AMI HBCs-ba besorolásra. (1998-ban 
egy megyei kórház adatai nem álltak rendelkezésre. Ezen 
kórház adatai nélkül az 1997-es esetszám: 14 695) A kórházi 
ellátás során bekövetkezett halálozások aránya körük
ben 1997-ben országos szinten 20,4%, 1998-ban 21,7%

volt, azaz m inden ötödik AMI m ia tt kórházba kerü lt 
beteg ellátása, még a bentfekvés ideje alatt -  halállal vég
ződött. A változás egyik évről a m ásikra p < 0,01 szinten 
szignifikáns.

A Demográfiai Évkönyv halálozási statisztikáival össze
vetve, azt láthatjuk, hogy 1997-ben az akut myocardialis 
infarctus m iatti halálozások száma 13 238 fő, 1998-ban 
13 051 fő volt. A kórházban elhunytak ezen esetszám 
m integy negyedét képezik.

A halálozási különbségek jellegzetesek az egyes AMI 
HBCs-ok között. Természetszerűleg alacsonyabbak a halálo
zási m utatók a szövődménymentes csoportokban. A leg
kedvezőbb m utatók a throm bolysisben részesültek köré
ben találhatók (1. táblázat). Az ellátó intézmények típusa 
szerint vizsgálva a halálozást megállapítható, hogy az 
AMI miatti kórházi halálozásban igen jelentősek a különbsé
gek az egyes intézm énycsoportok között (2. táblázat).

Az ellátás értékelésére alkalmas indikátorok képzése 
érdekében -  a nemzetközi gyakorlatnak és ajánlásnak 
megfelelően (17) -  a további elemzésekből kizártuk azon 
betegeket, akiket más intézményből vettek át, illetve to 
vábbi ellátásra más intézménybe helyeztek át, így a fel
dolgozást az elsődleges és befejezett ellátást kapó bete
gekre szűkítettük.

A szűkített adatbázisban a betegek száma az eredetihez 
képest közel 90% (3. táblázat). Az intézm énycsoportok 
szerinti halálozási m utatókat az 1. ábrán  tüntettük fel. A 
nyers arányszám ok az állami tulajdonú, a MÁV és a m e
gyei kórházakban a legalacsonyabbak, míg az adott év

2. táblázat: AMI miatt* akut ágyon kezelt betegek számának, életkorának és az adott kórházi ellátás során bekövetkezett 
halálozásának alakulása intézménycsoportok szerint, Magyarország, 1997 és 1998

Intézmény
csoport

AMI miatti felvételek száma
(fő)

Esetszám
változása
1998-ra

(%)

Átlagos életkor 
(év)

Kórházi halálozás
(%)

1997 1998 1997 1998 1997 1998

Állami 469 384 81,9 64,1 64,8 14,3 16,9
BM-HM-EH 327 346 105,8 66,8 65,8 17,4 19,7
Egyetem 1059 1002 94,6 67,2 67,7 24,0 21,2
Főváros 2757 2883 104,6 67,6 68,8 24,4 25,1
MÁV 325 274 84,3 67,3 67,3 17,5 15,3
Megye** 4427 3963 89,5 65,1 65,5 18,6 19,5
Város 5515 5059 91,7 64,8 65,2 20,0 22,6
Ország együtt 14879 13911 93,5 65,6 66,2 20,4 21,7
*HBCs: 121A-122C; **1998-ban egy megyei kórház adatai nem álltak rendelkezésünkre

3. táblázat: AMI miatti akut kórházi ellátások főbb jellemzői elsődleges ellátásra felvett és más intézménybe át nem helyezett 
betegekre, Magyarország, 1997 és 1998

HBCs
kód

Esetszám Százalékos
változás
1998-ra

Halálozási
(%)

arány Átlagos életkor 
(év)

HBCs szerinti 
megoszlás (%)

1997 1998* 1997 1998 1997 1998 1997 1998

121A 612 678 110,8 19,9 24,8 62,8 63,0 4,5 5,7
121B 130 161 123,8 65,4 68,3 69,9 69,9 0,9 1,3
121C 5616 5247 93,4 26,6 28,3 69,1 70,0 40,9 43,9
122A 745 679 91,1 6,4 8,5 58,0 57,9 5,4 5,7
122B 31 30 96,8 87,1 60,0 70,4 64,3 0,2 0,3
122C 6594 5148 78,1 18,4 19,6 64,6 64,6 48,0 43,1
Együtt 13728 11943 87,0 21,8 23,9 66,1 66,5 100,0 100,0

*Egy megyei kórház adatai nélkül
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országos átlagánál mindkét évben kedvezőtlenebb a nyers 
halálozás a fővárosi intézményekben. A kockázati tényezők 
befolyásoló szerepének csökkentése érdekében indirekt 
standardizálást végeztünk a betegség súlyosságát jellemző 
HBCs csoportok szerint, az országos értékeket tekintve 
standard  alapként. Megállapítható, hogy az országos szint
nél m indkét évben lényegesen kedvezőtlenebb a helyzet a 
fővárosi kórházakban, és lényegesen kedvezőbb a megyei 
fekvőbeteg gyógyintézetekben (2. ábra).

A betegek kor és nem szerin ti jellemzői -  a betegség 
súlyossága mellett -  a halálozás tipikus kockázati tényezői. 
A két legnagyobb esetszám ot adó AMI-s HBCs, a 121C és 
122C csoportok kor és nem  szerinti kórházi halálozási 
arányszám ait elemezve megállapítható, hogy a két vizsgált 
év összesített adatai alapján a kom plikáltabb eseteket 
m agában foglaló 121C HBCs-ban a halálozás m inden  fér
fi és a legtöbb női korcsoportban kedvezőtlenebb a ke
vésbé súlyos eseteket jelentő 122C HBCs-hoz képest.

1. ábra: AMI miatt akut ágyakon ellátottak körében a kórházi 
ellátás idején bekövetkezett halálozás (%) intézménycsopor
tonként elsődleges ellátásra felvett és nem áthelyezett 
betegekre, Magyarország, 1997 és 1998 
§: esetszám;
* 1998-ban egy megyei kórház adatai nem álltak rendelkezésre

2. ábra: AMI miatt akut ágyon ellátottak a betegség 
súlyosságára standardizált kórházi halálozási hányadosa 
(SKHH%) intézménycsoportonként elsődleges ellátásra felvett 
és nem áthelyezett betegekre, Magyarország, 1997 és 1998 
nsz: nem szign; *: p<0,05; **: p < 0 ,01 ; ***: p<0,001

Intézményi szinten vizsgáltuk a 121C és a 122C HBCs- 
okban az országos szinttől való eltérés mértékét az élet
k o rra  és nemre történő indirekt standardizálás m ódsze
ré t alkalmazva. Kiemeltük azon kórházakat, amelyekben 
legalább az egyik HBCs-ban a két év együttes esetszáma 
legalább 50 fő volt, és a standardizált halálozási hánya
dos szignifikáns eltérést m utato tt az adott HBCs eseté
ben  (p < 0,05). A kiem eltek között van olyan városi kó r
ház, ahol a 122C csoportban a kórházban bekövetkező 
halálozás szintje az országos háromszorosa, ugyanakkor 
a szövődményes esetek halálozása az országosnál lénye
gesen kedvezőbb. Az érintett 24 intézményből egy olyat 
találtunk, ahol m indkét HBCs esetében a halálozás lé
nyegesen kedvezőbb az országosnál és ugyancsak egy 
olyat, ahol m indkét csoportban a halálozás az országos
nál szignifikáns m értékben kedvezőtlenebb. Hat intéz
m ényben az egyik HBCs-ba sorolt betegek kórházi halálo
zása az országosnál lényegesen rosszabb, a m ásikban 
lényegesen jobb.

A kórházi halálozást értékeltük a betegek lakóhelye szerint 
is. Országos szinten a vidéki lakosok körében az AMI miatti 
nyers kórházi halálozás a helyi lakosok körében mért muta
tóktól sem összességében, sem a legnagyobb esetszámot adó 
HBCs-okban nem tér el szignifikáns mértékben (helyiek:
1997- ben 21,6%, 1998-ban 22,7%; vidékiek: 1997-ben 19,2%,
1998- ban 20,8%). A halálozási elemzésekben a beteg lakó
helyét ennek alapján nem tekintettük rizikófaktornak.

Az adatok lehetővé teszik a thrombolyticus kezelés al
kalmazása -  mint folyamatindikátor -  meghatározását. A 
hat AMI-s HBCs közül kettő utal arra, ha a kórházi ellátás 
során thrombolyticus kezelésben részesült a beteg. Az el
sődleges és befejezett ellátásban részesült betegek adatai sze
rin t országos szinten a thrombolyticus kezelésben 
részesültek aránya 1997-ben a 121A és 122A csoportok 
esetszámai alapján 9,9%, míg 1998-ban valamivel magasabb, 
11,4% volt (3. táblázat). A kezelésben részesültek aránya az 
életkorral csökken (3. ábra). Nem találtunk lényeges eltérést 
a kezeléshez való hozzáférésben a helyi és vidéki lakosok kö
zött. Férfiak körében a terápiában részesültek aránya a legfi
atalabb korcsoport kivételével magasabb a nők azonos kor
csoportjaihoz képest (3. ábra), de ez valószínűleg nem jelenti 
a férfiak megkülönböztetett ellátását (14).

3. ábra: Akut ágyakon ellátott AMI-s betegek thrombolyticus 
kezelési aránya kor, nem és lakóhely szerint az elsődleges 
ellátásra felvett és nem áthelyezett betegekre, Magyarország, 
1997 és 1998 együtt
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A thrombolyticus kezelés alkalmazásának elemzésekor 
indirekt standardizálással életkorra és nem re történő ki- 
egyenlítést végeztünk. Az állami intézményekben és a 
megyei kórházakban a két év alatt a kezelésben részesültek 
aránya szignifikánsan magasabb volt az országos szint
nél (168%, illetve 111%), míg a MÁV kórházakban (52%) 
és az egyetemeken (68%) lényegesen alacsonyabb (4. ábra). 
Megyénként jelentősek a különbségek a kezelés alkalma
zási fokában (5. ábra), a különbség négyszeres a szélső ér
tékek között (51-199%).

Az elemzést finomítottuk földrajzi egységeken belüli vizsgála
tokkal, ugyancsak a kor és nem szerinti indirekt standardizálási 
eljárás alkalmazásával. Azon 96 intézmény adatait vettük figye
lembe, ahol a két év során legalább 50 olyan AMI-s beteget lát
tak el, akik elsődleges és befejezett ellátásban részesültek. Az 
egyes megyéken belül a kórházak thrombolyticus terápiára vo
natkozó kezelési gyakorlata igen változatos képet mutat. Egy 
megyénkben a hét elemzett intézmény mindegyike az országos 
átlag alatti mértékben alkalmazza a thrombolyticus terápiát, 
négyükben az eltérés szignifikáns. Egyik városunkban egy kórház 
egyetlen thrombolyticus kezelést sem jelentett le, míg az ugyanott 
levő másikban a kezelés aránya az országos átlagot jóval meg
haladja. Az országos átlaghoz viszonyított sorrend alapján az 
alsó 10%-ban a terjedelem 0-16,9% (6 intézményben 0%), a fel
ső 10%-ban a terjedelem 203-306%. A fővárosban elemzett 21 
intézményben a beavatkozás előfordulása az országos szinthez 
képest 12-257% között van.

4. ábra: AMI-s betegekben a thrombolyticus terápia alkalmazására 
vonatkozó standardizált kórházi beavatkozási hányados (SKBH%) 
intézménycsoportonként a 40-79 éves, elsődleges ellátásra felvett 
és át nem helyezett betegekre. Magyarország, 1997 és 1998 együtt 
nsz: nem szign; *: p<0,05; **: p<0,01; : p<0,001

5. ábra: A thrombolyticus terápia alkalmazásának különbsége az 
AMI-s betegekben megyénként a standardizált kórházi beavatkozási 
hányados (SKBH%) alapján, Magyarország, 1997 és 1998 együtt

Megbeszélés

Több nemzetközi program számol be arról, hogy az ellátás 
értékelésében alkalmazott indikátorok értékeinek vissza
jelzése pozitív ösztönzést ad az ellátás minőségének fejlesz
tésére (6,10,23,35). Ehhez azonban olyan indikátorokra 
van szükség, amelyek jelzik az ellátás gyenge m inőségét, 
amit a felderítés után korrigálni lehet. Az elvárás teljesítését 
tesztelési eljárásban vizsgálni kell. Az eljárás viszonylag 
költséges és hosszú folyamat (3, 9, 12-14, 18, 21, 25), 
ezért érdemes a nemzetközi gyakorlatban már alkalmazott, 
validitási vizsgálaton átesett ind ikátorok  alkalm azható
ságát elemezni.

Az akut m yocardialis infarctuson átesett betegek akut 
kórházi ellátására vonatkozóan az eredmény- és folyamat
indikátorok alkalmazása széles körben  elterjedt. Vita első
sorban a kiegyenlítési módszereken van, mivel a m utatók  
értékét befolyásoló rizikófaktorok köre széles. Az APR- 
DRG (All Patient Refined DRG) osztályozási rendszer jó  
előrejelzést ad a kim enetre (34) és ez tovább finom ítható 
a kor és nem figyelembevétele esetén. A hazai HBCs- 
rendszer kifejlesztésekor az alapot részben az All Patien t 
DRG-rendszer képezte, így az elvét, logikáját tekintve 
hasonló az APR-DRG rendszerhez. Megfelelő adatszolgál
tatás esetén tehát a betegek HBCs-ba történő sorolása 
elég jó információt adhat az adott betegség súlyosságáról 
halálozási vizsgálatoknál (11).

A teljesítményelvű finanszírozási rendszert szolgáló 
adatszolgáltatás minőségének problém ái nem m agyar 
sajátosságként jelennek meg, a problém a nemzetközi v i
szonylatban is ism ert (5,13). Hazai vizsgálatok szerint az 
adatok torzulása elsősorban a kísérő  betegségekre, szö 
vődményekre, dátum adatokra vonatkozik (28). Nem is
m ert az átvételre és áthelyezésre vonatkozó információk 
megbízhatósága a reprezentatív felmérések alapján. Jelen 
elemzés szerint az AMI besorolású betegek száma két év 
viszonylatában nem  változott lényegesen (ez intézm ényi 
szinten is általában igaz), a különböző számított arányok 
(halálozás, thrombolyticus kezelés) stabil képet m utatnak, 
illetve a nemzetközi szakirodalomban közölt adatok ism e
retében elfogadható értékűek. Ezen eredmények és a 
GYÓGYINFOK adatbázis korábbi ism ert elemzései alapján 
(4, 20), úgy véljük, hogy a feldolgozásunkhoz használt 
alapadatok alkalm asak az AMI m ia tti ellátás értékelésé
hez, indikátorok képzésére.

Az adatbázisban az akut m yocardialis infarctuson á t
esettek kezelésének kim eneti értékeként a kórházban b e 
következett halálozást vizsgáltuk nyers mutatóként, ki
egyenlítve homogén betegségcsoport-összetételre és egyes 
kiemelt csoportokban kiegyenlítve k o rra  és nemre.

Országos szinten egyik évről a m ásikra a halálozási 
m utatók romlottak, országosan és a legnagyobb esetszá
m ot képező 122C csoportban szignifikáns mértékben. Az 
Egyesült Államokban az AMI-s betegek 30 napon belüli 
halálozása 14-20% közötti (23, 37), a Medicare biztosító 
kórházaiban az ellátási idő alatti halálozás 14-15% (23). A 
hazai mutatók ennél lényegesen rosszabbak, a két elem 
zett évben az elsődleges ellátásra felvett és más in téz
ménybe át nem helyezett betegek esetében ez 20,4%, illet
ve 21,7%.

Jelentős különbségek figyelhetők meg a kórházban 
bekövetkezett halálozás m értékében a HBCs szerinti ki- 
egyenlítés után (2. ábra). A 121C és 122C csoportban a
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nem  és ko r szerinti indirekt standardizálási eljárás után 
az országos átlagtól jelentős eltérést mutató intézm ények 
köre igen változatos és nem  m uta tnak  homogén képet a 
két HBCs összevetésében. Mindezek alapján megállapítható, 
hogy a k im eneti mutatók szerin t az egyes intézm énycso
portokon belül is vannak „kiváló” vagy „gyenge” gyógyinté
zetek.

A kimeneti mutatók vizsgálatakor a korrekt elemzések
hez szükséges esetszám nagy és sokszor nem áll rendel
kezésre (22), ezért különös hangsúlyt kaphat a folyam a
tok megfelelőségének vizsgálata.

A thrombolyticus terápia alkalmazása az AM I-n átesett 
betegek körében tudományosan igazoltan javítja a túlélést. 
A kezelés azonban bizonyos feltételekhez kötött: alkalmazá
sa indikált, ha  az S-T-eleváció > 1 mm két szomszédos el
vezetésben vagy a bal Taw ara-szár-blokkban és ha a 
mellkasi fájdalom  időtartam a <12 óra. A k o n tra in d i
kációk köre széles: haemorrhagiás retinopathia, akut belső 
vérzés, cardiopulmonalis újraélesztés, aortaaneurysm a 
gyanúja, a megelőző két hétben trauma, lényeges sebészeti 
beavatkozás a megelőző két hétben, cerebrovascularis 
történés, fejsérülés vagy in tracranialis daganat a ko rtö r
ténetben, felvételkori szisztolés vérnyomás > 200 vagy 
diasztolés vérnyomás > 120 H gm m  (26). A szám os indi
kációs, illetve kontraindikációs információ a HBCs adat
bázisban nem  áll rendelkezésre. Meehan Connecticut 
álam ban végzett, 1996-ban közölt próbavizsgálata 
alapján (26) a kórházi ellátásban részesült AMI-s betegek 
22,5%-a felelt meg a throm bolyticus terápia alkalm azási 
k ritérium ainak  és ezen betegek 71,2%-a ju to tt hozzá az 
ellátáshoz, am i az összes betegre vetítve 16%-ot jelent. 
U gyanakkor a terápiát a betegek 29,4%-a kap ta  meg, te
hát kontraindikált esetek is részesültek a kezelésben. 
Hazai adata ink  alapján a throm bolyticus kezelést az 
AMI-s betegek 9,9%-a kap ta  m eg 1997-ben és 11,4%-a 
1998-ban (3. táblázat). M indkét érték messze alatta  m a
rad M eehan  korábbi években végzett vizsgálati eredm é
nyeinek.

Intézm énycsoportonként k o r  és nem szerinti indirekt 
standardizálással jelentősek a különbségek a thrombolyticus 
terápia alkalmazásában (4. ábra) és -  a halálozási mutatók 
értékeihez hasonlóan -  az országostól lényegesen eltérő 
kezelési gyakoriságot adó intézmények m in d  intéz
m énycsoportokon, mind földrajzi egységeken belül is 
nagy változékonyságot m uta tnak . A különbségek oka le
het az eltérő ismeret és gyakorlati alkalmazásának mértéke, 
azaz a bizonyítottan előnyös terápiás eljárásokat nem  al
kalmazzák megfelelő mértékben (29), de a rosszabb minősé
gű ellátás mögött strukturális hiányosságok (például nővéri 
ellátottság, intenzív osztály felszereltsége) is lehetnek (9).

Az elemzett indikátorok elsősorban benchmarking célo
kat szolgálhatnak (benchmarking: az adott terü let legjobb 
adatait produkáló módszerek megismerése és bevezetése 
a saját tevékenységbe), hiszen a halálozási vizsgálatoknál 
a beteg rizikófaktorai, a throm bolyticus terápia alkalm a
zásánál az indikációs kör nagy  változékonyságot m utat
hat, am elyek nem minden esetben  küszöbölhetőek ki ki
egyenlítő módszerekkel (6, 15, 35). Rizikóra történő 
kiegyenlítés után a legjobb 10%-hoz tartozó értékek képez
hetik a célértéket a többi in tézm ény számára a minőség- 
fejlesztéshez, míg a legrosszabb 10% esetében akár a te
vékenység finanszírozása is megkérdőjelezhetővé válhat 
(15).

Következtetések

A hazai GYÓGYINFOK adatbázist nemzeti kincsként lehet 
tek in ten i, hiszen évente valamennyi osztályos fekvőbeteg 
esetrő l számos inform ációt gyűjt és ta rt nyilván. Az adat
bázis, bár finanszírozási céllal gyűjt adatokat, alkalmas 
lehet az ellátás minőségének értékelésében alkalmas indiká
torok képzésére, elsősorban benchm arking célokat szol
gálva.

A benchmarking lehetőségét az intézmények számára, 
oly m ódon lenne célszerű megteremteni, hogy az arra al
kalm as indikátorokat folyamatosan nyomon tudják követ
ni, beleértve a nem zeti szintet és saját helyzetüket a többi 
intézmény között. Az AMI-ellátás jellemzésére értékelt indi
kátorok: a kórházi halálozás és a thrombolyticus terápia al
kalm azása rámutatnak arra, hogy a hazai ellátási gyakorlat 
igen változatos, amelynek hátterében feltételezhetően 
kom oly  minőségi problém ák húzódnak meg. Az indiká
to ro k  széles körű megismertetése az ellátókkal jó indíttatást 
je len thet a tevékenység áttekintésére, a folyamatok leírá
sára  és racionalizálására.

A nemzeti minőségügyi rendszer elemei között javasoljuk 
az adatok  validitását támogató standardok alkalmazását, 
a nem zeti adatbázisra támaszkodó, az ellátás értékelésé
ben  alkalmazható indikátorok szerepeltetését és olyan 
auditálási eljárás bevezetését, amely az indikátorok érté
kei szerinti legrosszabb és legjobb 10%-ot produkáló in 
tézm ények tevékenységét vizsgálja felül.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetünket fejezzük ki a GYÓGY
INFOK munkatársainak, akik az adatbázis rendelkezésre bo
csátásával lehetővé tették ezen dolgozat megírását.

Az elemzés az Egészségügyi Minisztérium anyagi támogatá
sával készült.
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Paul Dotte:
A betegek mozgatása és aktivizálása
I. kötet

A világ egyik legd inam ikusabban  terjedő b etegm ozgatási m ó d szerét 
bem utató, m agyar nyelven m o st e lő szö r  m egjelenő  kötet bizonyára n ép 
szerű lesz  a hazai o lvasók  körében is, m ert a testm echan ik a  a lapelvei
nek ism ereteire tá m aszk od va , új alapokra helyezi a b etegek  m ozgatását. 
A Paul Dotte által kidolgozott m ó d szer  kezdetben az áp o ló szem ély zetet  
érő m egerőltetés következtében fe llép ő  gerincfájdalm ak m eg e lő zésére , 
a h elyes te stta rtá s  kialakítására irányult, de k ésőb b  h aszn osn ak  b izo
nyult a vázizom -ren d szer zavarainak lek üzdéséb en  is. H am arosan nyil
vánvalóvá vált, h o g y  ez a m ó d szer  az á p o lás  m in ő ség é t is m élyen érinti, 
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Ez a m ódszer m agáb an  hordozza a b eteggel való teljesebb  kom m u 
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portosítva, a m ozdulatokat rajzokkal m egjelenítve mutatja be, ezzel is 
seg ítve a m ó d sze r  könnyebb elsajátítását.
A m ódszer fő  szakm ai erényei közé tartozik ,hogy egyszerű , k ézen 
fekvő technikákat sorakoztat fel, am elyek  tu d om án yos m eg a la 
p ozottságga l, e g y m á sra  ép ü lve alkotnak e g y s é g e  m ó d szert. A 
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ÚJABB VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

A humán mikrokeringés in vivo vizsgálati lehetőségei

Boros M ihály dr.

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrum, Sebészeti Műtéttani Intézet (igazgató: Boros Mihály dr.)

A szöveti ischaemia felismerése, a helyes terápiás stratégia 
kialakítása és a kezelés hatásosságának megállapítása 
szempontjából is fontos. A mikrokeringési elégtelenség 
kimutatásának előfeltétele a perfúzió objektív megítélése. 
A microvascularis perfúzió statikus és dinamikus, közvetlen 
és közvetett módszerekkel vizsgálható. A tanulmány célja 
egy új, dinamikus képalkotó eljárás rövid bemutatása, 
ami lehetővé teszi a humán mikrokeringés közvetlen 
megfigyelését és a perfúzióval összefüggő paraméterek 
objektív meghatározását. Az ortogonális polarizációs spekt- 
rális képalkotás visszavert fényt alkalmaz fluoreszcens 
festékek nélkül. A szerző irodalmi adatok alapján átte
kinti a módszer előzményeit, elvi alapját és a lehetséges 
indikációs területeket.

Kulcsszavak: ischaemia, funkcionális kapillárissűrűség, emberi 
mikrokeringés, ortogonális polarizációs spektrum, képalkotás

Methods for i n  v i v o  investigation of human microcircu
lation. Microcirculatory disorders play a major role in th e  
development of organ failure in a variety of conditions. 
Perfusion changes may be visualized by static and  dy
namic methods, with direct and indirects techniques. Or
thogonal polarization spectral imaging is a novel m ethod 
of imaging the human microcirculation. The technique 
employs reflected light w ithout fluorescent dyes and  al
lows clinical assessment of the dynamic of the micro- 
vascular network of internal solid organs. Principles of 
the technique and indications of use are briefly dis
cussed.

Key words: ischemia, functional capillary density, human micro- 
circulation, ortogonal spectral polarization imaging

A szervezet mikroerei számos feladatot látnak el élettani 
és kóros körülmények között is: oxigént, tápanyagokat, 
anyagcsere-végtermékeket, hőt, mediátorokat és hormo
nokat szállítanak, szekrécióban és abszorpcióban vesznek 
részt, növekednek és újraképződnek. E funkciók monito
rozása több szempontból is az orvostudományi kutatások 
előterében áll, de a klinikai gyakorlat szemszögéből a 
mikrokeringési zavarok legfontosabb csoportját valószí
nűleg az ischaemiás folyamatok alkotják. Definíció szerint 
ischaemiáról beszélünk a szöveti beáramlási és/vagy ki
áramlási viszonyok anatómiai és/vagy funkcionális okok 
következtében létrejött akadályoztatásakor, ami a sejtek 
anyagcsere-végtermékeinek csökkent eltávolításához és 
a tápanyagok -  köztük az oxigén -  hiányához vezet, a ke- 
reslet-kínálat-felhasználás közötti egyensúly felborulá
sa miatt. Az ischaemia kezelésének eredményessége a 
megalapozott, oki terápián kívül főleg a specifikus diag
nosztikán múlik, de a kültakaró alatt fekvő területek 
ischaemiájának felismerése, a mikrokeringési változá
sok dinamikájának megfigyelése és objektív kiértékelése 
sokáig megoldhatatlan feladatnak tűnt. A szöveti véráram
lás (Q) a perfúzió „Ohm-törvénye” alapján megegyezik a 
helyi nyomásgradiens (Ap) és az érellenállás (R) hánya
dosával (R értékét főképp az ér keresztmetszete, a vér 
viszkozitása és az érhossz határozza meg); és e paraméterek 
közvetlen meghatározása, hagyományos mérőmódszerek-

Rövidítések Q = véráramlás; Ap = nyomásgrádiens; R = érellenállás; FCD = 
Functional Capillary Density -  funkcionális kapillárissűrűség; pHi = intra- 
mucosalis pH; pC02 = szén-dkcád parciális nyomása; IVM = intravitális 
videomikroszkópia; CCD = charge-coupled device; OPS = ortogonális pola
rizációs spektrális technika; FITC-dextrán = fluoreszcein-izotiocianát- 
-dextrán

Orvosi Hetilap 2001,142 (21), 1111-1114.

kel, klinikai körülmények között gyakorlatilag ma is le
hetetlen. A helyzet azonban másképpen alakul, ha a szöveti 
perfüzióval szorosan összefüggő mikrokeringési paraméte
rek, mint például a funkcionális kapillárissűrűség (Functio
nal Capillary Density -  FCD), meghatározására törek
szünk. Az FCD -  definíció szerint -  a vörösvértestek által 
perfundált kapillárisok hosszának és a vizsgált terület 
nagyságának hányadosával (cm/cm ) jellemezhető. Az 
FCD nagyságában jelentős regionális eltérések lehetnek, 
értéke növekedhet és csökkenhet élettani és kóros körül
mények között is, de mivel a képletben szereplő tört 
számlálójába csakis az áramló vörösvértesteket tartal
mazó kapillárisok kerülhetnek, az FCD a szöveti perfúzió 
„közvetlen” mérőszámát jelenti.

Az akut ischaemiás-hypoxiás károsodások és az FCD 
csökkenése közötti lineáris kapcsolatot már számos in vivo  
vizsgálat igazolta. Az FCD csökkenése leggyakrabban a csök
kenő beáramlási nyomás, a Starling-erők közötti egyensúly 
felborulása, leukocyta-endothelsejt interakciók, intra- 
vascularis koaguláció vagy véralvadási zavarok következmé
nye lehet. Általánosságban kijelenthető, hogy minden anti- 
adhezív, antioxidáns vagy endothelsejteket célzó kezelés 
végső célja a szöveti FCD értékének növelése, vagyis a szöveti 
perfűzió javítása (9).

Az FCD krónikus csökkenésének különösen a hyper
tonia patogenezisében van jelentősége. A rarefactiónak 
nevezett folyamat kezdetén a mikroerek száma nem vál
tozik, de az FCD csökken. A következő stádiumban 
azonban jelentősen csökken az arteriolák és/vagy a ka
pillárisok anatómiai denzitása is (4).

A mikrokeringési elégtelenség kimutatása, a keringési 
elégtelenség mértékének megítélése, a terápiás stratégia
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kialakítása és a kezelés hatásosságának megállapítása 
szempontjából is fontos. A klinikus számos indirekt 
módszer segítségével következtethet a szöveti FCD-re, de 
ezek legtöbbje vagy invazív, vagy aspecifikus, vagy nem  
eléggé szenzitív vagy mindezek együttvéve. A közvetett 
módszerek közül egyszerűsége miatt kiemelkedik a szö
veti pH (pHi) indirekt tonometriával történő -  Boda és 
m unkatársai úttörő vizsgálatain alapuló -  meghatározá
sa (2). Az indirekt tonometria elve azon a tényen alapszik, 
hogy az energiatermelő folyamatokhoz szükséges oxigén 
hiánya és a képződött metabolitok -  köztük a C 0 2 -  
csökkent eltávolítása, protonok intracelluláris felgyülem
léséhez és a szöveti pH eséséhez vezet. Egy üreges szervbe 
vezetett, C 02 számára szabadon átjárható ballonban levő 
folyadék parciális C02-nyomása (pC 02), megfelelő ekvi- 
librációs idő elteltével, meg fog egyezni a szöveti 
pC 02-vel. Mivel az artériás vér H C 03-értéke egy adott 
pillanatban azonosnak tekinthető a kapillárisokban levő 
vér HC03-értékével, az artériás HC03- és a ballonban 
levő folyadék (általában fiziológiás sóoldat) p C 02-érté- 
kének ismeretében a pHi meghatározható. Összehasonlító 
vizsgálatok alapján az indirekt tonometria a pHi -  és eb
ből következően a helyi szöveti oxigenizáció -  adekvát 
mérőmódszerének tekinthető.

Az FCD meghatározásának direkt módszerei közé 
mikroszkópos megfigyelések és analízisek tartoznak.

Bár a mikroerek in situ, anatómiai vizsgálatára a múltban 
számos statikus módszert dolgoztak ki -  így például India ink 
(tus), szilikon, „corrosion-casting”, vagy az ún. Spalteholz- 
technikával áttetszővé tett szövetek kapillárisainak megfigyelé
sét -  de ezek egyike sem alkalmas intravascularis folyamatok 
észlelésére. A dinamikus intravitális megfigyelés, vagyis szöve
tek mélyében zajló keringési jelenségek in vivo vizsgálata sem 
új törekvés, a módszer tulajdonképpen egyidős a mikroszkóp 
történetével. Az 1800-as években már sporadikus próbálkozások 
történtek a mikrokeringés megfigyelésére -  1833-ban Kiernan 
meglepően pontos adatokat közölt a máj mikrocirkulációjáról 
(5) -  de ezek a vizsgálatok csak pillanatszerű, kvázistatikus 
megfigyelésekre korlátozódhattak. A legfontosabb problémát az 
expozíció által kiváltott szöveti reakció jelentette: a megvilágí
tásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a kapott kép érté
kelhető legyen, miközben a vizsgált szerv nem sérülhet a sebészeti 
feltárás vagy a közölt fény és hőenergia miatt. A transzillumináció 
jelentős hőközléssel jár, s a mikroszkóp Abbé kondenzora fölé he

lyezett biológiai struktúrák előbb-utóbb károsodtak; vastagabb 
rétegek vagy szervek keringését nem lehetett így vizsgálni.

A századforduló után Basler dolgozta ki az első, gyakor
latban is használható intravitális mikroszkópos módszert: 
egy üvegrúd belső fénytörése segítségével vezette egy 
külső fényforrás fényét a megnyitott hasüregbe (1). Bár a 
megvilágítás messze nem volt megfelelő és a fényt csak 
egyenes vonalban lehetett vezetni, de ezzel a technikával 
a következő évtizedekben sikerült membránok, vékony 
hártyák keringését, anatómiai struktúráját (például béka 
nyelvét, úszóhártyát, kisebb emlősök mesenteriumát) élő 
körülmények között megfigyelni.

Az 1930-as években Melvin Knisely, a chicagói egyetem 
anatómusa fejlesztette tovább a módszert (6). Knisely 
élettani, anatómiai vizsgálatok mellett kísérletes sebészeti 
megfigyeléseket is végzett, ő írta le elsőként a lelassult 
mikrokeringés egyik jellegzetes következményét, a vörös- 
vértestek összecsapzódását, amit sludgingnak nevezett el 
(7). Az epiillumináció és a Zeiss Ultropak objektív hozott 
igazi továbblépést, így a külső fényforrás fényét az objekti
ven belül, felülről lehetett a tárgyra vezetni. 1952-ben, az 
operációs mikroszkóp megjelenése után pedig megnyílt 
az út a lehető legkisebb traumával járó mikrosebészeti 
beavatkozások előtt -  így ma már jelentős vérzés nélkül 
lehet feltárni a kültakaró alatti rétegeket.

Az intravitális videomikroszkóp

Intravitális fluoreszcens videomikroszkópia (IVM) alkal
mazásakor az ex vivo, vagy in vivo megfestett sejtes véral
kotók (például a leukocyták jelölésére leginkább a 
Rhodamine 6G festéket használjuk), vagy a plazma jelö
lésével (például fluoreszcein-izotiocianát-dextránnal) a 
sejtes reakciók, a microvascularis érátmérő, az áramlási 
sebesség és az érfal permeabilitási viszonyai is tökélete
sen vizualizálhatók. A változások CCD (charge-coupled 
device) videokamerával folyamatosan rögzíthetők, a kiér
tékelés általában off-line, a képkockák számítógépes analí
zisével történik. A módszer alkalmas a legtöbb szerv, 
köztük például a vékonybél összes anatómiai rétegének 
in situ, közvetlen megfigyelésére (1. ábra).

1. ábra: Intravitális videomikroszkópos felvételek patkány vékonybél mikrokeringéséről. (A): Felszínes serosa-nyirokerek, 
alattuk simaizom-kapillárisok. Az objektív fókuszának változtatásával először a serosa, majd a hosszanti és körkörös izom, 
végül a submucosa keringése figyelhető meg. (B): A mélyebben fekvő anatómiai rétegek mikrokeringése: simaizom-kapillárisok 
láthatók
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Az Ortogonális Polarizációs Spektrális 
(OPS) képalkotó technika

Az IVM fluoreszcens képalkotása kísérletes körülmények 
között lehetővé teszi a mikrokeringés tökéletes megfigyelé
sét, de a klinikai alkalmazás lehetőségei máig limitáltak 
m aradtak. Szorosan vett intravitális mikroszkópia csak a 
felszíni képletek, a bőr, a szem, a szájüreg esetében képzel
hető el, a kapillaroszkópia többek között perifériás érbe
tegségek diagnosztikájában hasznosítható (10). Mélyebb 
rétegek mikrokeringésének direkt megfigyelési akadá
lyait főképp a transzillumináció, a kontraszterősítés cél
jából adott fluoreszcens festékek és a készülékek méretei je
lentették. Mindezeket a hátrányokat az OPS (Ortogonális 
Polarizációs Spektráhs) képalkotást alkalmazó Cytoscan 
A/R készülék kiküszöböli.

Az OPS-technikát alkalmazó készülékkel a vizsgált tárgyat 
lineárisan polarizált fénnyel világítják meg. A képalkotás a szö
vetek belsejéből visszavert fénnyel történik, az első polarizátor
ra merőlegesen álló második polarizátoron (analizátoron) ke
resztül. A 2. ábrán látható, hogy polarizált fény alkalmazásakor 
a felszíni visszaverődő sugár esetében megmarad a polarizált 
állapot, de a szövetekben bekövetkező, tízhez közelítő szóródási 
eseményszám után a fénysugár depolarizálódik. A tárgy mélyé
ről visszaérkező depolarizált fény pedig elegendő ahhoz, hogy 
„hátulról” megvilágítson minden olyan struktúrát, ami a tárgy 
felszíne alatt található. Az OPS képalkotáshoz az 548 nm-es 
hullámhosszhoz közelítő fényt alkalmaznak (ebben a tarto
mányban a hemoglobin és az oxihemoglobin egyenlő mértékű

abszorbanciát mutat), s ezáltal minden olyan képletet vizuali- 
zálni lehet, ami hemoglobint tartalmaz (3).

Az OPS képalkotást alkalmazó készülék k ism éretű, 
klinikai körülm ények között m inden  nehézség nélkül al
kalmazható. Intenzív osztályokon, műtőben vagy am bu
lanciákon is használható a mikrokeringés noninvazív m oni
torozására -  tulajdonképpen megfelel egy hordozható 
intravitális mikroszkópnak. A vizsgálat egyszerű, nem 
szükséges kontrasztjavítás (festékek, például fluoreszcein

2. ábra: Az Ortogonális Polarizációs Spektrális (OPS) képalkotás 
elvének sematikus ábrázolása

3. ábra: OPS (Ortogonális Polarizációs Spektrális) technikával készült felvételek. (A): Patkányvékonybél villusainak 
mikrokeringése. (B): Húgyhólyag. (C): Nyelőcső. (D): Tüdő mikrokeringése
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alkalmazása sem). A szájüreg vagy a nyelvgyök nyálka
hártyáján keresztül meghatározható az FCD, a véráramlás 
sebessége, az érátm érő-változások. A készülékhez kap
csolható számítógép program ja segítségével on-line 
hem atokrit- és hemoglobin-meghatározásra használható. 
Az indikáció skálája rendkívül széles, többek között újszü
löttek, csecsemők, fertőző betegek esetében gyors, nem 
invazív hematokrit- és hem oglobin-m eghatározásra al
kalm azható, de a shock különféle formái, szepszis, 
transzplantáció, ischaemia-reperfúziós károsodások, se
bészeti eljárások monitorozása, például anasztomózisok 
intraoperativ vizsgálata, vazoaktív terápia utánkövetése, tu
mor mikrokeringésének vizsgálata, vagy például a seb
gyógyulás mikrokeringési változásainak követése is 
megemlíthető (8).

A szegedi Sebészeti Műtéttani Intézetben 1996 óta folynak 
intravitális mikrokeringési vizsgálatok, az új, OPS képal
kotást alkalmazó készüléket 2000 március óta használjuk 
kutatási célokra (3. ábra). Az in tézet főbb kutatási irányai 
közé tartozik  az ischaemia-reperfúziós károsodásokat 
kísérő mikrokeringési zavarok megismerése és befolyásolá
sa. E területeken dolgozva, egyre inkább érezhető, hogy 
az eredmények megfogalmazásában átmeneti időszakasz
ban vagyunk. Hatalmas tényanyag gyűlt már össze egyes 
változásokról, kísérletes eljárások és szerek elvi előnyei
ről, de nincs meg a kellő tapaszta la t definitiv, h u m án  te
rápiás ajánlások kidolgozásához. A kutatásban azonban ug
rásszerűen fejlődik az új, nem invazív vizsgálati technikákra 
alapozó, eddig ismeretlen lehetőségeket feltáró vonulat,

ezért úgy tűnik, hogy belátható időn belül elképzelhető 
lesz az ilyen módszerekkel kapott eredmények betörése a 
gyógyítás eszköztárába. Reményeink szerint hamarosan 
be tudunk  számolni a hum án műtői körülmények között 
elkezdett vizsgálatok során nyert tapasztalatainkról is.
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kopischen Untersuchung innerer Organe des lebenden Tieres 
in durchfallenden Licht nebst dem Versuch einer Theorie der 
das Licht leitenden Glasstabe. Pflüger’s Archiv., 1917,167,228-244. 
-  2. Boda, D., Murányi, L.: „Gastrotonometry” An aid to the 
control of ventilation during artificial respiration. Lancet, 1959, 
January 24., 181-182. -  3. Groner, W., Winkelman, J. IV., Harris, 
A. G. és mtsai: Orthogonal polarization spectral imaging: A new 
method for study of the microcirculation. Nature Med., 1999,5, 
1209-1213. -  4. Hutchins, P. M.: Arteriolar rarefaction in hyper
tension. Bibi. Anat., 1979, 18, 166-168. -  5. Kiernan, F.: The 
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1-121. -  9. Messmer, K., Kreimeier, U.: Microcirculatory 
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(Boros Mihály dr., Szeged, Pécsi u. 4. 6720)

„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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Differenciáldiagnosztikai problémát okozó 
synovialis sarcoma

N ém eth Lóránd dr., Kiss Csaba György dr.1, Kaposi N ovák Pál dr.2, H arsányi Judit dr.3 
és Genti György dr.

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Reumatológiai és Fizioterápiás Osztály (osztályvezető főorvos: Genti György dr.) 
Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház, Reumatológiai és Fizioterápiás Szakrendelés 
(osztályvezető főorvos: Kiss Csaba György d r.)1
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest, Radiológiai Osztály 
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Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest, I. Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Szabó Annamária dr.)3

A szerzők 50 éves nőbeteg esetét ismertetik, akit egy éve 
ismételten jelentkező, két hónapja fokozódó bal alsó 
végtagi, bal térdtáji fájdalmai miatt többször hospitali- 
záltak. A végleges diagnózis, a bal térdízület primer 
synovialis sarcomája csak post mortem volt igazolható. 
A bal alsó végtagi fájdalmak hátterében a térdízületi 
elváltozások mellett, differenciáldiagnosztikai problé
mát okozó lumbalis porckorongsérv alsó végtagi tünet
együttese is fennállt. A tém át érintő irodalmi adatok 
tükrében a szerzők a betegség klinikai spektrumát, a 
végleges diagnózis differenciáldiagnosztikai aspektusait 
elemzik.

Differential diagnostic problems caused by synovial 
sarcoma. The authors present a w om an's case (age 50), 
who was hospitalised several times as she often had pain 
in her left leg and knee for one year. The pain increased 
in the last 2 months. The final diagnosis, the primer 
synovial sarcoma of the left knee was justified only post 
mortem. Not only this alteration in th e  knee caused the 
pain in the left leg. The symptoms of sciatic pain caused 
by lumbal discus herniation also occurred which made 
the diagnosis more difficult. Referring to  relevant data in 
literature the authors analyse the differential diagnostic 
aspects of the final diagnosis and the  clinical spectrum 
of the illness.

Kulcsszavak: synovialis sarcoma Key words: synovial sarcoma

A synovialis sarcoma az egyik leggyakoribb kötőszöveti 
eredetű, szövettanilag összetett lágyrésztumor (6). Főleg 
15-40 éves kor között fordul elő (7). Leggyakrabban az 
alsó végtagot érinti, számos egyéb helyen is előfordulhat, 
ritkán indul ki magából az ízületből (6). Rendszerint 
nagy, mélyen elhelyezkedő, gyorsan növő, valamelyik 
ízület környékén kialakuló térim éként kerül észlelésre. 
Nem mindig fájdalmas, általában elhelyezkedése m iatt 
okoz ízületi mozgáskorlátozottságot. Az első klinikai tüne
tektől a diagnózis felállításáig 2-4 év is eltelhet. Kezdet
ben sokszor synovitis, tendinitis, bursitis, ganglion az 
első diagnózis (7). Metasztázist adó készsége nagy, főleg 
a környéki nyirokcsomókba és a tüdőbe. Kezelését a ra 
dikális sebészi megoldás jelenti, lokális recidívák előfor
dulása gyakori. A betegség prognózisa rossz (21).

Esetismertetés
Az 50 éves nőbeteg kórelőzményében kétoldali alsó végtagi 
obliteratív verőérbetegség, ulcus duodeni és tbc pulm o
num  szerepel. Évek óta fennálló térdízületi arthrosis miatt 
több alkalommal állt reumatológiai kezelés alatt. Egy éve 
egyre gyakrabban jelentkező, két hónapja állandósuló 
bal alsó végtagi fájdalom miatt neurológiai osztályra került

Rövidítések: RT-PCR = reverse transcriptase polymerase chain reaction 
-  reverz transzkriptáz polimeráz láncreakció

Orvosi Hetilap 2001,142 (21), 1115-1118.

felvételre. Terhelésre fokozódó, bal combközéptől láb
szárközépig terjedő alsó végtagi és térdtáji fájdalomról 
számolt be.

1. ábra: A bal térdízület oldal irányú 
röntgenfelvételén mérsékelt degeneratív 
elváltozások
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Statusából astheniás küllem , bal alsó végtagon diffúz 
hypaesthesia, bal patellareflex élénksége, 30°-nál pozitív 
Lasegue-jel, antalgiás tartás, bal alsó végtagot kím élő já
rás, bal té rd  duzzanata, melegsége, pirossága, 10-90°-os 
m ozgások, quadriceps atrophiája emelhető ki.

Rutin laborleleteiben, mellkas- és hasi ultrahang-vizsgá
lataiban eltérést nem találtak. Az elvégzett lum balis CT- 
vizsgálat polydiscopathiát, illetve L. IV-es kétoldali, jobb 
dominanciájú, kisfokú gyöki kompressziót okozó protrusiót 
igazolt. A térdízület röntgenvizsgálata (1. ábra) degene- 
ratív elváltozásokat mutatott. A térdízület ultrahangvizsgá
lata is, ízületi folyadékgyülem mellett degeneratív elválto
zásokat igazolt.

Reumatológiai konzílium inflammált térdízületi arthro- 
sist véleményezett, punctio és intraarthicularis szteroid 
adása tö rtén t. A beteget a neurológiai osztályról további 
konzervatív  terápiát javasolva emittálták.

Két hónap  múlva fokozódó alsó végtagi fájdalom  miatt 
idegsebészeti konzílium tö rtén t. Az elvégzett lumbalis 
M R-vizsgálat az L. IV. résben bal oldali dom inanciájú 
discusherniát mutatott. A beteget megoperálták és a kisza
kadt discusherniát eltávolították. A m űtétet követően a 
beteg fájdalm ai lényegesen csökkentek.

2. ábra: A bursa suprapatellarisban és a poplitealis árokban az 
ízületen belül csökkent jelintenzitású lágyrészterime, főleg a 
lateralis femurcondylus homogénen csökkent jelintenzitást mutat.

3. ábra: Kontrasztanyag adása után a 2. ábrán leírt 
lágyrészterime fokozott inhomogén halmozást mutat, a 
femurcondylus jelintenzitása intraossealisan nem változik, 
amely a csonton belüli ödémára utal

4. ábra: A bal térdízület oldal irányú 
röntgenfelvételén a fokozódó osteoporosis 
mellett látható, hogy a lateralis femurcondylus 
felszíne egyenetlenné és elmosódottá vált, de a 
condyluson belül csontszerkezeti eltérés nincs

5. ábra: A bal oldalon kifejezett 
quadricepsatrophia, a térdízületben flexiós 
contractura, az ízület körül diffúz 
lágyrészduzzanat

Két hónap múlva mérsékelt fájdalom mellett ismét bal 
oldali térdízületi duzzanat jelentkezett. Ortopédiai konzíli
um  bal alsó végtagi panaszát gerinc eredetűnek tartotta, 
nem  térdstatusával magyarázta.

Három hónap múlva a beteg reumatológiai osztályra 
került felvételre a bal combközéptől a lábszárba sugárzó 
görcsös, égő fájdalom, járásképtelenség, hőemelkedés miatt. 
Ekkor a bal térdízület flexiós contracturája 20°-os, a 
flexió továbbra is 90°-os volt, a quadricepsatrophia kife
jezettebbé vált, az ízületben kevés folyadékgyülem volt 
tapintható, a térdhajlatban kóros térim é nem  volt észlel-
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6-7. ábra: Primer synovialis sarcoma, 
monofázisos típus, epitheloid variáns 
szövettani képe 
(HE-festés)

hető, a mozgások fájdalmasak voltak. Rutin laborleletei
ben kóros eltérést nem  észleltek. Az ízület punctiója során 
nyert fluidum tenyésztési eredménye negatív volt. Hasi 
UH-vizsgálat során a bal vese felső harm adában egy 23 x 
16 mm-es szolid képlet került észlelésre, mely specifikus 
folyamat, illetve tum or lehetőségét vetette fel. Hasi 
CT-vizsgálat történt, mely térfoglaló folyamatot nem igazolt. 
A bal térdízületi MR vizsgálata (TI, T2, FSET2-natív, iv. 
Omniscen TI) synovialis eredetű primer tumor lehetőségét 
vetette fel (2., 3. ábra). Kontroli-röntgenvizsgálat az ízület 
környéki csontok fokozódó porosisát mutatta, a femurcon- 
dylusok felszíne egyenetlenné, elmosódottá vált (4. ábra).

A beteg panaszai közben fokozatosan erősödtek, fiilzú- 
gás, szédülés, nem javuló rekedtség jelentkezett, egy hónap

alatt 5 kg-ot fogyott. A bal alsó végtagi izmok diffúzán 
atrofizáltak, leginkább a quadriceps és adductor izomzat 
(5. ábra), a flexiós contractura 30°-osra nőtt, a térd körül 
diffúz lágyrészduzzanat, valamint facialis paresis alakult 
ki. A térdízület statusában egyéb változás nem volt ész
lelhető. Rutin laborleleteiben eltérés továbbra sem volt. 
Az elváltozás esetleges m etasztatikus jellege m iatt tö r
tént tumorkeresés negatív eredményű volt. Tartós rekedtség 
és bal oldali nervus facialis paresis, paraphonia m iatt el
végzett koponya-CT-vizsgálat az agyban multiplex 
metasztázis alapos gyanúját vetette fel. Szövettani m inta
vétel céljából a beteg ortopédiai osztályra került átvételre. 
A makroszkóposán tum ornak tűnő tériméből (synovialis 
hártya és csontszövet) történt mintavétel. A synovium 
feldolgozása alapján malignus hám eredetű tum ort véle
ményeztek, melyet inkább metasztázisnak tartottak, m int 
prim er folyamatnak. A csontszöveti kép alapján ana- 
plasticus hám  eredetű tum or áttéte a csontszövetben ke
rült megállapításra.

A cachexiás állapotban lévő nőbeteg állapota fokoza
tosan tovább rom lott és egy hónappal később exitált. 
Boncolása során alapbetegségként a bal térdízület tokjá
ról kiinduló m alignus lágyrésztumort és ennek szövőd
ményeit jelölték meg. A tum or szövettani vizsgálattal 
synovialis sarcom ának bizonyult (6., 7. ábra) és áttéteket 
adott a mellékvesébe és az agyba.

Megbeszélés

A synovialis sarcom a az összes mesenchymalis eredetű 
lágyrészsarcomák 10%-át adja (14). Fiatal felnőttkorban 
a leggyakoribb, de bárm ely életkorban előfordulhat, így 
időseknél és gyerekeknél is (10). A prim er elváltozás a tí
pusos megjelenési helyén (elsősorban az alsó végtag, rit
kábban a felső végtag) kívül a szervezet bármely helyén 
előfordulhat, így például a tüdőben (2), szívben (4), pericar- 
dialisan (18), a fej-nyak régióban (12), a nervus medi- 
anusban (5), prostatában (13), intravascularisan (19) is.

A klinikai tünetek változatosak lehetnek, a típusosabb 
mélyen fekvő, gyorsan növő lágyrészduzzanaton kívül 
subcutan elhelyezkedő, fájdalmatlan, jóindulatúnak tűnő, 
lassan növő elváltozás képében is jelentkezhet (7), mely a 
klinikust megtévesztheti.

Synovialis sarcom a gyanúja esetén az első vizsgálat az 
érintett tájék röntgenfelvétele. Bár az esetek közel felében 
kórosat nem  m utat, az ízület környéki lágyrészekben 
20%-ban kerek vagy ovális lágyrészterime kim utatható, 
az esetek egyharm adában az elváltozáson belül foltos 
kalcifikáció jelenik meg, és az esetek 11%-ában perios- 
tealis reakció is előfordul, a csontra való direkt ráterjedés 
nagyon ritka (23). Csontszcintigráfia az elváltozásban és 
az érintett csontban is halmozást mutathat (9, 21). Ultra
hangvizsgálat az elváltozást, az ízülethez való viszonyát 
kim utathatja, de specifikus diagnózist adni segítségével 
nem lehet. A CT-vizsgálat a lágyrészek vizsgálatára kevésbé 
alkalmas. A korábban végzett angiográfiát az MR-vizsgálat 
kiszorította, mivel ez utóbbi egészen pontosan m utatja 
az elváltozás kiterjedését, a környező lágyrészekhez, struk
túrákhoz való viszonyát (22). Az MR-vizsgálat sem tud 
azonban pontos diagnózist adni, mivel alkalmazásával 
nem mindig lehet differenciálni a gyulladás és tumor kö
zött (1). Amennyiben lágyrésztumor gyanúja felmerül, le
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hetőség szerint nyitott szövettani mintavétel szükséges, 
bár az aspirációs citológiai mintavétel is elfogadott (17).

A synovialis sarcoménak két fő típusa ismert. A klasszi
kus bifázisos típus könnyen felismerhető, orsósejtekből 
és epitheloid sejtekből áll, jellegzetes szövettani képet 
m utatva. Az esetek 30%-ában kalcifikáció is kim utatható.

A monofázisos típusnak  két formája van, az orsósejtes 
és az epitheloid sejtes. A monofázisos típus nehezebben 
diagnosztizálható, különösen az epitheloid sejtes forma (7).

Az elmúlt néhány évben történt kutatások alapján 
biztos diagnózis állítható fel a tumor citogenetikai vizsgála
tával. Kimutatták, hogy a synovialis sarcom éban megha
tározo tt, specifikus t(X;18) (p l 1.2; q ll.2 )  transzlokáció a 
18. krom oszóm a SYT génjének fúzióját eredményezi az 
X krom oszóm a SSX1, vagy a hozzá nagyon hasonló SSX2 
génjével. A SYT-SSY1 és a SYT-SSX2 fúziós gén többek 
között RT-PCR-technikával a synovialis sarcoméban kimu
tatható (8). Ez a transzlokáció az esetek több mint 90%-ában 
megtalálható, függetlenül attól, hogy a synovialis sarcoma 
m ilyen típusáról van szó (11). A bifázisos típusra a SYT- 
SSX1, a monofázisosra a SYT-SSX2 fúzió a jellemző (14). 
K im utatták, hogy a fúziós gén határozza meg a tum or 
proliferációját, a SYT-SSX1 fúzió esetén a proliferáció 
gyorsabb, a betegek túlélési ideje rövidebb (16).

A synovialis sarcom a 54%-ban ad m etasztázist, 80%- 
ban a tüdőbe, 20-20%-ban a nyirokcsomókba és csontvelő
be, m ás helyre lényegesen ritkábban (7). A klinikai lefo
lyás rosszabb ha a beteg idősebb, ha a tum or m érete 5 cm 
vagy annál nagyobb, ha  az alsó végtagot érinti, ha kevés
bé differenciált sejtek is előfordulnak benne (15).

A betegség kezelését a  radikális sebészi eltávolítás jelenti. 
A kemoterápia és a helyi besugárzás hatásosságáról nincse
nek meggyőző adatok.

A betegség prognózisa rossz, nagyobb beteganyagon 
vizsgálva az ötéves túlélés 60%, a tízéves 50%, a tizenöt 
éves 40% (3). A túlélést nagyban befolyásolják a prog
nosztikai tényezők, így, ha a tum or m érete kisebb m int 5 
cm, akkor a tízéves túlélés 100%, 5-10 cm között 32%, és 
ha a tum or nagyobb m in t 10 cm, akkor a tízéves túlélési 
esély 0% (20).

Esetünkben a diagnózis felállítását nehezítette a porc
korongsérv  által okozott alsó végtagi tünetegyüttes, a be
tegnek m ár korábban is meglévő térdízületi arthrosisa és 
a gyors lefolyás. Ez volt az oka, hogy a legelső tünetek fel
lépte u tán  7 hónappal kerü lt felfedezésre az elváltozás és 
ezt követően 2 hónappal a beteg exitált. Tanulságként azt 
a következtetést vonhatjuk  le, hogy m inden, gyorsan 
növő lágyrészterime esetén lágyrésztum or lehetőségére 
is gondolnunk kell.
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Belgyógyászat
A máj echogenitásának ultrahangos 
diagnózisa alkalmas indikátora a kóros 
glükóztoleranciának. Schlottmann,
K., Baer, A., Lock, G. és mtsai (I. Bel
gyógyászati Egyetemi Klinika, Regens
burg, Németország): Dtsch. Med. 
Wschr., 2000,125, 517-522.

A belgyógyászati osztályokon kezelt 
betegek igen nagy hányadánál történik 
hasi ultrahangvizsgálat, melynek során 
gyakori lelet a steatosis hepatis. A 
szerzők célul tűzték ki annak megfi
gyelését, hogy milyen összefüggést 
mutat a máj elzsírosodása a szénhidrát
anyagcsere kóros megváltozásával.

Fél év leforgása alatt 577 betegnél 
végeztek hasi ultrahangvizsgálatot, akik 
közül 90-nél (42 nő, 48 férfi) találtak 
steatosis hepatisnek megfelelő szono- 
gráfiás képet. E 90 beteg 40%-ánál 
ismert diabetes szerepelt az anamnézis- 
ben, 21%-ánál az orális glükóztoleran
cia teszt (OGTT) kóros volta igazolódott 
és 4%-ánál újonnan diagnosztizált, ma- 
nifeszt diabetes derült ki. Nagy száza
lékukban m utattak ki továbbá zsír
anyagcsere-zavart és jelentős volt az 
obes betegek aránya is.

Eredményeikből kiindulva a szerzők 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
steatosis hepatis ultrahangos diagnó
zissal rendelkező betegek esetében a 
szénhidrát-anyagcsere szűrő jellegű 
ellenőrzése feltétlenül indokolt.

Creutzfeld szerint a diabetesesek 
21-78%-a esetében alakul ki zsírmáj. 
Hartford és munkatársai cukorbetegek 
májbiopsziás mintáinak 50%-ában ta
láltak kifejezett májsejtzsírosodást. 
Ezen adatok késztették a szerzőket ta
nulmányuk megtervezésére. A vizsgá
latba bevont 90 személy közül azoknál, 
akiknek az anamnézisében nem sze
repelt ism ert diabetes, elvégezték az 
OGTT-t. Kérdőív segítségével tisztáz
ták az anamnesztikus hátteret (alap
betegségek, családi anamnézis, alkohol, 
gyógyszerek) és meghatározták a test
tömegindexet is (BMI). Elvégezték azo
kat a laboratórium i vizsgálatokat, 
amelyek a májparenchyma károsodás 
differenciáldiagnosztikáj a szempontj á- 
ból szóba jöhetnek. Ezek alapján a 90 
beteg 1,1%-ánál alkoholos májbánta- 
lom, másik 1,1%-ánál haemochroma- 
tosis és újabb 1,1%-ánál hepatitis-C,

valamint 5,5%-ánál nutritív-toxikus 
májcirrhosis igazolódott. A lipidek te
kintetében a hypertriglyceridaemiások 
között szignifikánsan nagyobb volt a 
száma a diabeteseseknek, m int a n o r
mális OGTT-vei rendelkezőknek.

A steatosis hepatis ultrahangos képét 
m utató betegek 40%-a tehát ismert dia
beteses volt (egy kivételével vala
mennyien a 2-es típusba tartoztak). 
Ezen eredmény egybevág az irodalom
ban szereplő adatokkal. Váratlan és 
meglepő azonban az az új információ, 
hogy zsírmájnak megfelelő elváltozás
sal rendelkező betegek között 21%-ban 
igazolódott kóros glükóztolerancia. A 
diabetes-gyakoriság növekedésének tár
sadalmi és egészségügyi jelentőségéből 
kiindulva tehát igen ésszerűnek és szük
ségesnek látszik steatosis hepatis fenn
állása esetén éhgyomri vércukormérés 
vagy OGTT szűrő jellegű elvégzése.

Békési Gábor dr.

Biológia
A táplálékfelvétel gátlása zsírsav- 
szintáz-inhibitorral. Bouchard, C. 
(Pennington Biomedical Research 
Center Baton Rouge, LA): N. Engl. J. 
Med., 2000, 343, 1888-1889.

Az emberiség 7%-a, 250 millió em ber 
elhízott (BMI-értéke 30 felett), további 
500 millió a túlsúlyosak (BMI 25-29,9 
között) száma. Az utolsó 150 évben 
bekövetkezett testsúlynövekedés okai 
az életstílus és a szociális-gazdasági 
körülmények változásában jelölhetők 
meg. Szerepet játszik az energia-ház
tartást szabályozó gének zavara, vala
m int az energialeadást szabályozó hor
m onok és neuropeptidek egyensúlyá
nak megbomlása.

Loftus a Science-ben megjelent köz
leményben számol be a C75-nek jelölt, 
coerulein-származék zsírsavszintáz-in- 
hibitornak patkányokon tapasztalt 
súlycsökkentő hatásáról. A szerrel kezelt 
állatok táplálékfelvétele és testsúlya drá
maian csökkent.

Zsírszegény étrend mellett a napi 
zsírsav- és trigliceridfogyasztás elég
séges a metabolizálódó triglicerid pótlá
sára. A szénhidrátokból és aminosavak- 
ból a lipogén szövetekben képződő 
zsírsav és triglicerid mennyisége cse

kély. Kevés zsírt, sok szénhidrátot és fe
hérjét tartalmazó diéta esetén az 
anyagcsere lipogén útjának szerepe nö
vekszik. A lipogén szövetekben a cito- 
szol-acetil-koA hatására karboxiláció és 
más lépcsők során malonil-koA kelet
kezik. Utóbbi katalizátorként működik, 
csökkenti a zsírsavszintáz által katalizált 
zsírsavképződést. A nagy m olekulájú 
polipeptidek hatására, a zsírsavszintáz 
közreműködésével az agyban, továbbá 
a tüdőben és m ájban megindul a zsír
savképződés, m ely a C75 vegyülettel 
gátolható.

Állatkísérletben C75 intraperitonea- 
lis bevitele u tán  m egkétszereződik a 
máj malonil-koA-szintje. H étnapos 
adagolás során a testsúly -  az adag 
függvényében -  gyorsan és jelentősen 
csökken. A kezelés abbahagyása u tán  
a testsúly ism ét növekszik. A zsírsav
szintézist gátló anyag hatására az étvágy 
m ár 20 perc m úlva csökken, s a hatás 
24 órán át tart. A metabolizmus nem  
nő. C75-kezeléssel 45%-kal nagyobb 
testsúly-mérséklődés érhető el, m in t 
az állatok éheztetésével. Toxikus ha
tást nem tapasztaltak.

Az étvágyat a neuropeptid Y serkenti. 
C75-adagolásban részesülő állatok ne
uropeptid Y szintje a hypothalamusban 
nagyon alacsony. A C75 hatása nem  
leptindependens, genetikusán elhízott 
egerek is fogynak a szer hatására, májuk 
zsírtartalma csökken.

A lipogenezis végtermékei, a zsírsa
vak nem szignáljai a táplálékfelvételnek, 
inkább interm edier lépcsőt képeznek. 
A mediátor a zsírsavszintáz. Ezt való
színűsíti, hogy C75-kezeléssel, a malo- 
nil-koA-képződés gátlása m ellett is, 
blokkolható a zsírsavszintáz.

A táplálékfelvételt számos további 
molekula szabályozza, melyek között 
kölcsönhatás van. A zsírsavszintáz szere
pe valószínűleg igen jelentős. A zsírsav- 
szintázt blokkoló szerek alkalmazásá
nak késői hatásairól, a lipogén szövetek 
malonil-koA-tartalmának növekedésével 
összefüggő következményekről nincse
nek ismeretek. Hiányoznak a hum án  
vizsgálatok, ill. a C75 egyéb hatásaira  
és m ellékhatásaira vonatkozó m egfi
gyelések.

Holländer Erzsébet dr.

Diabetológia
Szigetsejt- és őssejt-transzplantáció a 
diabetes kezelésére. Serup, P., Madsen,
O. D., Mandrup-Poulsen, Th. (Depart
m ent of Developmental Biology,
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Hagedorn, Res. Inst., Niels Steensenvej 
6, DK-2820 Gentofte, Dánia): Br. Med. 
J., 2001, 322, 29-32.

A klinikai összefoglaló jellegű cikkben 
az ism ert dán  kutatók abból indu lnak  
ki, hogy becslések szerint 10 év m úlva 
m ár a diabetesesek száma földünkön 
meghaladja a 350 milliót és szám uk nö
vekedésével együtt a diabetes késői 
szövődményei is jelentősen fokozód
nak. Mindezek igen jelentős te rh e t je
lentenek költségkihatásaikat tekintve 
is részben a betegre, még inkább a tá r
sadalom ra nézve. Az egyik legm egfe
lelőbb m ódszer lenne a m ár inzu
linhiányossá vált betegek szám ára 
inzulint produkáló szigetsejtek transz
plantációja. A transzplantáció származ
hat az em beri pancreas vezetékének 
sejtjeiből, foetalis pancreas-őssejtekből 
embrionális őssejtekből klónozással át
alakított sejtekből, de elvileg sertés 
szigetsejteiből is. Az inzulindependens 
diabetesesek számára az elkövetkezen
dő 5-10 évben ezek a megoldások m in
den bizonnyal jelentős szám ban fog
nak növekedni.

A továbbiakban a szerzők azzal foly
tatják fejtegetéseiket, hogy a m ég je
lenleg legnagyobb mértékben használt 
teljes pancreas-transzplantáció is se
gítséget jelent az előrehaladott szövőd
ményes és megfelelő anyagcserét más 
m ódszerrel m ár nem biztosítható dia
betesesek szám ára. Azonban a nagy 
sebészi beavatkozás és a tartós im m un- 
szuppresszió bizonyos tekintetben gá
ta t szab ennek  a módszernek. Ezért 
próbálkoznak a már em lített sziget
sejtes és őssejtes beavatkozások elter
jesztésével.

A szigetsejtek transzplantációjánál 
a donor pancreasából kivett szigetsejte
ket a kapó portalis vénájába in jek tál
ják, s az odatelepített sejtek inzulinter- 
melő m űködésüket megkezdik és a 
legfrissebb adatok szerint inzulin adá
sa nélkül is jelentős javulást tudnak  
előidézni. A szigetsejtek élettartam a 
elég rövid, ezért szóba jö tt m ásfajta 
szigetsejtek és szigetsejteket term elő 
őssejtek keresése is, am elyekben az 
im munológiai barrier lényegesen na
gyobb, m in t az emberből szárm azó 
graftok esetében. Alighogy elterjed t a 
sertés pancreasából nyert sejtekkel való 
próbálkozás, ezt a módszert m áris  sok 
kritika érte azért, mert a tran szp lan 
tációval a sertés endogén retrovírusait 
is át lehet v inn i az emberre.

Előbbre vitték a kérdést azok a vizs
gálatok (egyelőre kísérleti jelleggel),

amelyek a pancreas ductalis sejtjeinek 
transzdifferenciációjával kapcsolatosak, 
de idetartoznak az em brionális őssej
tekkel végzett kísérletek, ezek közül a 
szerzők, elsősorban Soria és m unka
társai kísérleteit emelik ki, amelyekben 
egerek embrionális őssejtjeiből kivont 
inzulint produkáló sejteket -  vissza
ültetve streptozotocinnal diabetesessé 
tett egerekbe -  norm alizálni lehet az 
egerek diabetesét (Soria B. és mtsai: 
Diabetes, 2000, 49, 157-162.). Leg
újabban a terápiás klónozást tekintik 
járható m ódnak a Dolly-birka nyomán 
pancreas ß-sejtek term elését tekintve 
az em brionális őssejtekből. Ennek a 
m ódszernek a kifejlesztésében látják 
leginkább a megoldást a közeljövő
ben.

Iványi János dr.

Dietétika
Az A-vitam in hiánya. Vijayaraghavan,
K. (N ational Institute o f  Nutrition, 
Hyderebad, 500007, India): Lancet 
Perspectives, 2000, 356, s41.

A fejlődő országokban a gyermekek ha
lálozásának több m int fele a hiányos 
táplálkozás következménye. A 8 milliós 
gyermekhalálozás 2,5 millióval lenne 
csökkenthető az A-vitamin hiányának 
megelőzésével, és egyben 39-74 millió 
rokkantságban eltöltött életévet lehet
ne visszanyerni. 1990-ben a társadalmi 
produktivitási veszteség, melyet a fe- 
hérjemalnutritio, az A-vitamin és a jód- 
deficiencia, a vashiányos anémia oko
zott, legalább 50 millió rokkantságmen
tes életévveszteséget eredményezett. 
Az A vitamin- és ásványianyag-hiány 
miatti halálozás, rokkantság, terme
léskiesés költsége a GNP 5%-át teszi ki.

Az A-vitamin pótlásának gazdasági 
haszna a kevésbé fejlett országokban 
egyértelmű. Indonéziában és Nepál
ban szerzett tapasztalatok szerint az 
A-vitamin (illetve a ß-karotin)-potläs 
javítja a gyermekek túlélési lehetősé
gét, m integy 40-50%-kal mérsékli a ter
hességhez kapcsolódó anyai mortalitást.

Vita folyik arról, hogy milyen straté
giát célszerű alkalmazni az A-vitamin- 
hiány leküzdésére, de annyi kétségte
len, hogy ennek tartósnak kell lennie. 
Indiában, 1970-ben az iskolába még 
nem járó  gyermekeknél zajlott le egy 
program  a vitam inhiány okozta vak
ság megelőzésére.

Aggályok merültek fel, hogy ez nem 
interferál-e az egyidejű kanyaróoltás

utáni szerokonverzióval. Jelenleg a vita
minprofilaxis az oltási programhoz 
kapcsolt, a jobb lefedettség és a m oni
torozás miatt. Vannak, akik azt javasol
ják, hogy a 4-6 hónapos gyermekek a 
polio- vagy DPT-vakcinával együtt 
kapjanak A-vitamint.

Nagy dózis (100 000IE, 30 000 pg!) 
adása 6 hónapon aluli csecsemőknek 
nem  veszélytelen, sőt kisebb dózis 
(25 000 IE, 7500 pg) is 1-10%-kal nö
veli a nagykutacs kidomborodását, 
bár a jelenség átm eneti és reverzibilis. 
Meg kell találni a kedvező hatás és a 
toxicitás közötti egyensúlyt.

Javasolják az o tthoni zöldségter
mesztést is, mint olcsó módszert, azon
ban a ß-karotin biokonverziója kisebb, 
m int hitték, elhanyagolható. Vannak 
azonban olyan megfigyelések is, ame
lyek szerint a sötétzöld levelű zöldségek 
5 g zsírral fogyasztva, emelik a szérum 
A-vitamin-szintjét. Indiában kedvező 
tapasztalatokat szereztek a növényi pro- 
vitaminnal. [Ref: A karotin átalakítá
sához fehérje, E-vitamin és zsír egyidejű 
bevitele szükséges és függ az A-vita
min statustól is, a különbségek nyilván
valóan ebből adódnak.] A  karotinban 
gazdag növények bőségesebb fogyasz
tását, a táplálkozási szokások ilyen irá
nyú változtatását előnyösnek tartják 
thaiföldi és indiai tapasztalatok alap
ján. Járható út az élelmiszerek dúsítása 
(olaj, liszt, nátriumglutamát, a Távol- 
Keleten közkedvelt ételízesítő), vagy 
alkalmas étrend-kiegészítők fogyasztá
sa. A túladagolás elkerülésére azonban 
gondosan ügyelni kell.

Az A-vitam in-hiány eliminálása 
alapvető egészségügy-ellátási kérdés, 
a xerophthalmia megelőzése hatalmas 
pozitívum.

Biró György dr.

A csökkentett nátrium bevitel és a 
DASH diéta hatása a vérnyomásra.
Sacks, F. M. és mtsai (Nutrition Depart
ment, Harvard School of Public Health, 
665 H untington Ave., Boston, MA 
02115, Egyesült Államok): N. Engl. J. 
Med., 2001,344, 3-10.

A m unkacsoport 1997-ben (Appel, L. 
J. és mtsai: N. Engl. J. Med., 336, 
1117-1124.) számolt be a DASH diéta 
(Dietary Approaches to Stop Hyper
tension) hipertóniásokon tapasztalt je
lentős és norm otenziósokon észlelt 
kisebb m értékű vérnyomáscsökkentő 
hatásáról. A DASH diéta lényege a je
lentős zöldség-, főzelék- és gyümölcs
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tartalom  (átlagosan naponta 10 egy
ség), csökkentett zsírtartalm ú tej- és 
tejtermék bőséges mennyiségével (na
ponta 3 egység). [Ref.: A több országban 
is alkalmazott élelmiszer-fogyasztási 
egységek bemutatása terjedelmi okok
ból itt nem lehetséges, de a táplálkozá
si tanácsadásban jártas dietetikusok 
Magyarországon is könnyen meg tudják 
tanítani a betegeket az egységekfogal- 
mára, alkalmazására.] A DASH diétá
hoz hozzátartozik a teljes őrlésű gabo
nafélék, baromfihúsok, halak, diófélék 
és olajos magvak, valamint a hüvelyesek 
szokásosnál nagyobb mennyiségű 
fogyasztása, de a szokásosnál jóval ke
vesebb édesség és cukorban gazdag 
ital szerepel az étrendben. A fentiek 
eredményeként jellemző a diétára a 
csökkentett zsiradék-, telített zsír- és 
koleszterintartalom (26, illetve 7 ener
gia %, valamint 150 mg/nap), a jelentős 
kálium-, kalcium- és m agnézium tar
talom (4,400, illetve 1260 mg/nap, to 
vábbá 480 mg/nap).

A bevezetőben említett korábbi köz
leményben a DASH diéta és a kontroll
csoport táplálkozása egyaránt 3 g/nap 
nátriumot tartalmazott. A jelenlegi cikk
ben a m unkacsoport azokról a tapasz
talatokról számol be, amelyeket külön
böző mennyiségű nátrium ot tartalma
zó DASH diéták alkalmazása során 
szereztek.

A DASH diétát crossovex vizsgálatban 
kéthetes bevezető szakasz után 30-30 
napon át alkalmazták 3,5 g/nap, 2,3 
g/nap, illetve 1,15 g/nap, azaz „nagy”, 
„közepes” és „kis” nátrium tartalm ú 
változatban. A DASH-csoport és a kont
rollcsoport főbb jellemzői közel álltak 
egymáshoz, vagy egyezőek voltak -  az 
átlagéletkor 47-49 év, a nők aránya 
59-54%, a hipertóniások aránya 41%, 
a szisztolés vérnyomás átlagosan 134 
és 135, a diasztolés vérnyomás átlagosan 
86 Hgmm, az átlagos testtömegindex 
29-30, a DASH és kontrollcsoport lét
száma 208, ill. 204 volt. A diéta tartá
sát naponta vezetett táplálkozási napló, 
valamint a 24 órás vizelettel ürített 
nátrium tartalom  meghatározásával 
ellenőrizték. A kontroll- és diétás cso
portban az energiabevitelt úgy állítot
ták be, hogy a résztvevők testsúlya ne 
változzék a vizsgálati periódusban.

A vizsgálat eredményei jól felhasz
nálhatók a betegségmegelőző egészsé
ges táplálkozás, valamint a hipertónia 
diétájának kérdéseivel foglalkozók szá
mára.

Az első tapasztalat megfelelt a vára
kozásnak -  mind a diétás, m ind a kont

rollcsoportban a nátriumbevitel csök
kentésével arányosan csökkent a szisz
tolés és diasztolés vérnyomás. Kitűnt, 
hogy a kontrollcsoportban kétszer ha
tásosabb volt a nátriumcsökkentés, 
m int a DASH diétás csoportban, ennek 
magyarázata az, hogy a DASH diétát 
folytatók indulási vérnyomása eleve 
kisebb volt. A DASH diétát folytatók 
csoportjában a „nagy”, a „közepes”, 
valamint a „kis” nátriumbevitel ese
tén egyaránt szignifikánsan kisebb volt 
a szisztolés vérnyomás, továbbá a 
„nagy” bevitel, valam int a „közepes” 
nátriumbevitel esetén szignifikánsan 
kisebb volt a diasztolés vérnyomás a 
kontrolihoz képest. Kiderült az is, hogy 
a „kis” nátriumbevitellel együtt alkal
m azott DASH diéta nagyobb vérnyo
máscsökkenést eredményezett, m int 
a DASH diéta, vagy a nátrium csök
kentés külön-külön.

A „nagy” nátrium bevitelről a „kis” 
nátriumbevitelre történő áttérés mind 
a kontroll, m ind a DASH diétás cso
portban egyaránt csökkentette a hiper
tóniások és a norm otenziósok sziszto
lés vérnyomását, ez a hatás nagyobb 
volt a hipertóniásokban. A DASH diéta 
és a „kis” nátriumbevitel együttes hatá
sára a hipertóniások szisztolés vérnyo
mása 11,5 Hgmm-rel, a normotenzió- 
soké 7,1 Hgmm-rel csökkent, a férfi
akban 6,8, a nőkben 10,5 Hgmm-es 
volt a csökkenés. [Ref: A referátum 
elején hivatkozott korábbi közlemény
ben a munkacsoport arról számolt be, 
hogy a DASH diéta hatására hipertóniá
sokban 11,4, ill. 5,5 Hgmm-rel csökkent 
a szisztolés, ill. diasztolés vérnyomás a 
kontrolihoz képest.]

A  szerzők, összefoglalásként meg
állapítják, hogy a DASH diéta, kiegé
szítve csökkentett nátriumbevitellel, 
jelentős beavatkozás m ind a hipertó
nia kezelésében, mind a megelőzésben, 
ezért ajánlása indokolt. Hangsúlyoz
zák ugyanakkor a további vizsgálatok 
szükségességét ahhoz, hogy a DASH 
irányelvek szerinti és csökkentett nát
rium tartalm ú táplálkozás hosszú távú 
eredményessége is igazolt legyen. [Ref: 
A DASH diéta és az egészséges táplál
kozás irányelvei nem különböznek 
egymástól. Más szóval -  az egészséges 
táplálkozás hatására is várható a vér
nyomáscsökkenés és amennyiben ehhez 
társul az elhízottak fogyása, a dohány
zás és a rendszeres alkoholizálás abba
hagyása és fokozódik a fizikai aktivitása, 
akkor szám ítani lehet a hatásos pre
vencióra. A DASH diéta, azaz az egész
séges táplálkozás irányelvei Magyar

országon is elterjeszthetők és megvalósít
hatók (lennének), de a kis nátriumbevitel 
jelenleg nem. Nemcsak az 1,15, hanem  
a 3,5 g/napos, ún. „nagy” nátrium be
vitel elérése is egyelőre az elérhetetlen 
vágyak birodalmába tartozik. A z  
1992-1994-ben végzett táplálkozási 
vizsgálatban a m agyar férfiak átlagos 
napi nátriumbevitele 8,9, a nőké 6,3 
g/nap volt. Az 1985-1988 között végzett 
Első Magyarországi Reprezentatív Táp
lálkozási Vizsgálat során 4 g /nap  
mennyiségnél kisebb nátriumbevitelt 
a férfiak mindössze 6, a nők 15%-ában 
lehetett kim utatni. A  magyar táplál
kozásra (is) je llem ző  igen nagy n á tr i
umbevitel mintegy kétharmada nem  a 
sózási szokásokból (ami a fogyasztó  
elhatározásától függően változtatható), 
hanem az élelmiszerek nátriumtartal
mából származik, ez utóbbin pedig csak 
az élelmiszeripar tud változtatni. Éssze
rű, hogy a napi 2 g-os nátriumbevitel 
elérése a lakosság körében akkor remél
hető, ha megvalósul a jelenleginél jó va l 
kisebb nátrium tartalm ú élelmiszerek 
gyártása és forgalmazása.]

Zajkás Gábor dr.

Lehetséges feladat az elhízás kezelése. 
Golay, A. (Division of Therapeutic Edu
cation for Chronic Diseases, U niver
sity  Hospital Geneva, 1211 Geneva 14, 
Svájc): Lancet Perspectives, 2000,356, 
s42.

Az utóbbi néhány évben a fejlett és 
kevésbé fejlett országokban egyaránt 
drám aian em elkedett az elhízás p re- 
valenciája. Ezzel együtt nőtt a hozzá 
kapcsolódó m orbiditás, az egészség- 
ügyi ellátás leterheltsége és rom lott az 
elhízottak életminősége.

A megfelelő kezeléshez négy a lap 
elvet kell figyelembe venni: 1. az e lh í
zást tekintsék betegségnek; 2. vegyék 
számításba az elhízás következményeit 
(cardiovascularis és osteoarticularis be
tegségek, rosszindulatú daganatok, a 
kockázat kétszeresére-tízszeresére nő);
3. a páciens és a kezelést végző egyaránt 
higgyen a terápia eredményességében;
4. kognitív és pszichológiai megközelí
tés, a táplálkozási magatartás átformálá
sa, a ráfordítás-haszon koncepciójának 
megértése.

Nincs „csoda”-étrend, a drasztikus 
megszorítás időnkénti nagy evészetet 
vagy torkoskodást indukál. A testtömeg 
csökkentése reális legyen (5-10%) és 
havi 1-2 kg-ot tegyen ki. A túlzott v á ra 
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kozások eredménytelenséget, frusztrá
ciót hoznak. A tudatos táplálkozási ma
gatartás kialakítása testm ozgással 
kombinálva, több mint 50%-ban sikeres 
5 év u tán . A magatartási megközelítés 
magában foglalja az étkezések átstruk- 
túrálását, nap i három főétkezéssel és 
három  kisebb étkezéssel. Az utóbbiak 
az éhségérzet és a nassolás elkerülését 
szolgálják, ezeket a tém ákat alaposan 
meg kell beszélni a pácienssel, külö
nös tekintettel arra, hogyan tudja kivé
deni a kevesebb táplálék m iatti stressz
helyzeteket.

Fontos az étkezési napló vezetése, 
amelyből azonosíthatók a provokáló 
stimulusok. A táplálkozási infomációk 
terjedjenek ki a rejtett zsírra, a cukrá
szati készítményekre, az alkoholabú- 
zusra. A páciens kedvenc ételeivel úgy 
alakítsa étrendjét, hogy m inim alizálja 
az áldozathozatalt és ta rtó san  legyen 
képes fenntartani helyes táplálkozási 
attitűdjét. Ehhez kapcsolódik a heti 
egyszeri-kétszeri testgyakorlás, amely
nek a form áját a páciens m aga válassza 
ki. Célszerű utalni például a rra , hogy 
egy szelet csokoládé félórányi sétához 
elegendő energiát szolgáltat.

A pszichés támogatás a pozitív gon
dolkodást szolgálja, csökkentse a nega
tív gondolati elemeket, tegye körülte
kintőbbé, viszonylagossá, alternatív ele
mekkel kiegészítetté a helyzetmegítélést. 
A fogyás tartós változásokat kíván a 
m agatartásban és az életstílusban. A 
páciensnek bizonyos „árat” kell fizet
nie a változásokért, de ennek nem  sza
bad túlságosan nagynak lenn i, hogy a 
„hasznot”, a pozitív m otivációt tartó
san meg tud ja  őrizni. A fokozatos mó
dosítás megelőzheti a visszaeséseket, 
a yo-yo hatást. A kis előrehaladást új
ból és újból meg kell erősíteni, hangsú
lyozva az elért eredményeket. Tartós 
siker csak a vázolt komplex m egköze
lítéssel é rhető  el.

Biró György dr.

Enzymopathiák
Anderson-Fabry-betegség: alfa-galak- 
tozidáz-hiány. Peters, F. P. J„ Vermeu- 
len, A. és Kho T. L. (Dept, o f  Internal 
Medicine, Maasland H ospital Sittard, 
6131 BK Sittard, Netherland, and  Dept. 
of Internal Medicine and Pathology Uni
versity Hospital Maastricht, M aastricht, 
Hollandia): Lancet, 2001, 357, 138-140.

A holland szerzők 63 éves nőbeteg kor
történetét ismertetik, akit szisztolés

zörej kivizsgálása miatt szállítottak kór
házba. Az echokardiográfia nem kon
centrikus bal kamra-hipertrófiát muta
tott, de egyéb rendellenességet nem 
talált. A koronarográfia koszorúér-be
tegséget kizárt, vérnyom ása normális 
volt. További vizsgálatokat végeztek 
végtagi és egész testre kiterjedő tele- 
angiectasiák, továbbá 10-12 éve perio
dikusan jelentkező kéz- és lábfájdal
m ai m iatt. Szemészeti vizsgálat cornea- 
homályt és a retina ereinek atípusos 
lefutását mutatta. A vizeletben kettősen 
fénytörő zsírmolekulákat figyeltek meg, 
m áltai kereszt elrendezésben. Bőrbiop- 
sziával a felületes kapillárisok tágulatát 
és lipidlerakódást észleltek az endo- 
thelsejtekben. A feltételezett diagnózis: 
nem  klasszikus heterozigóta Fabry- 
betegség volt, a galaktozidáz A enzim 
csökkent aktivitása következtében. 
(A szérum ban 42 nm ol/h /m g protein 
volt a talált érték. Normálérték: 50-150 
nm ol/h /m g  protein.) Genetikai vizs
gálattal az alfa-galaktozidáz gén egyik 
alléljének pontm utációját sikerült ki
m u ta tn i. A beteg ezután tüneti keze
lésben részesült acroparesthesiái miatt.

A Fabry-betegség egyike a lizcszo- 
mális tárolási kórképeknek, mely az 
Xq22 lokuszhoz kapcsolódó recesszív 
elváltozás és az alfa-galaktozidáz lizo- 
szom ális hidroláz enzim hiánya jellem
zi. Ez az enzimhiány a glikofoszfolipidek 
fokozódó akkumulációjához vezet az 
érfali endothel- és simaizomsejtekben, a 
bőrben, a szívizomban, a comea hám
sejtjeiben, továbbá a vesékben, hasnyál
mirigyben, belekben, tüdőkben  és szá
m os m ás szervben. A kórképnek 
klasszikus homozigóta és nőkben meg
nyilvánuló heterozigóta formája ismere
tes. A klasszikus -  férfiakban megjelenő 
-  fo rm a a szívet, veséket, idegrend
szert, bőrt, szemeket érin ti és gyer
m ek- vagy serdülőkorban m ani
fesztálódik. Klinikai megjelenési formá
ja rendkívül változatos, több mint 110 
variánsát írták le. A klasszikus forma 
prevalenciája 40 000-re egy eset. Ugyan
akkor lehetséges, hogy az atípusos vari
ánsok ennél lényegesen gyakoribbak. 
Japán észlelés szerint a bal kamra-hiper- 
trófiás betegek 3% -ának volt Fabry- 
betegsége. A nők körében leírt atípusos 
heterozigóta forma későbbi életkor
ban  manifesztálódik, enyhébb klinikai 
lefolyást mutat, mint a bem utatott eset 
is. A fenotipikus variáció klasszikus 
és atípusos formában nem  tisztázott, de 
kapcsolódhat az AB és B vércsopor
tokhoz. Az idetartozó betegek súlyo
sabb klinikai képet m utatnak, talán a

specifikusan a B vércsoporthoz kötött 
glikoszfingolipid kóros felhalmozódása 
miatt. Ezen anyag akkumulációja kiter
jedt érkárosodáshoz, az érlumen beszű
küléséhez, szívinfarktushoz, esetenként 
aneurysma-szerű tágulatokhoz vezethet.

A klasszikus Fabry-betegséget a pozi
tív családi anamnézis mellett elsősorban 
teleangiectasiák, corneadystrophia jel
lemzi. A bizonyítást a bőr, endothelium 
és simaizomsejtekben észlelt lipid lera
kódása igazolja. Heterozigóta formák
ban a cornealis dystrophia, ill. az angio
keratoma a leggyakoribb tünet. Termé
szetesen a kórismét az alfa-galaktozidáz 
enzim alacsony aktivitása is bizonyít
hatja, bár ennek diagnosztikus értéke 
heterozigóta nőkben kevésbé kórjelző.

A halált felnőttekben a kiterjedt érel
változások, szív, vese vagy agyi mani- 
fesztációi okozzák.

Oki kezelés egyelőre nem ismeretes, 
b ár enzimpótlás tisztított készítménnyel 
bíztató eredményt adott. Hasonlóan 
bíztató lehet az enzim stabilizációja 
egy enzimgátló készítménnyel, az 1- 
deoxi-galactonojirimycinnel. A génte
rápia megkísérlésén kívül jó eredményt 
adott alfa-galaktozidáz-A gén knock 
ou t egerekben a csontvelő-átültetés.

A szerzők táblázatban ism ertetik a 
klasszikus, az atípusos és a heterozigóta 
formák tüneteit. A klasszikus formában 
a szív elváltozásai (ischaemia, infarktus, 
dilatáció, ritmuszavarok, dekompenzá- 
ció) mellett a központi idegrendszer, a 
vesék, a gastrointestinalis vérzések a 
legsúlyosabbak, ugyanakkor a szem 
és a bőr elváltozásai lehetnek diag
nosztikus értékűek. Az atípusos formá
ban fenti tünetek mellett acroparaesthe- 
siák hívhatják fel a figyelmet a betegség
re. A heterozigóta formában a szem- és 
bőrelváltozások a leggyakoribb tünetek.

Végül röviden ism ertetik a brit 
Anderson és a ném et Fabry életrajzi 
adatait. Mindketten a XIX. század vé
gén működtek. Érdekes, hogy egy év 
különbséggel mutattak be ebben a be
tegségben szenvedő betegeket. Ander
son 1897-ben a Dermatológiai Társaság 
londoni ülésén egy 39 éves szobafes
tő t prezentált, akinek fehérjevizelése, 
teleangiectasiái, nyiroködémája, ujj- 
deformításai voltak. Fabry egy évvel 
később Dortm undban hasonló tüne
tekkel járó kórform át m utato tt be egy 
13 éves fiúban. Ezért úgy vélik, hogy 
az eddig jobbára csak Fabry-betegség- 
ként ismert kórképet helyesebb lenne 
Anderson-Fabry-kórformának nevezni.

Halmos Tamás dr.
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Fog- és szájbetegségek
Down-kóros betegek fájdalomküszöbe 
és fájdalomlokalizációs képessége.
H ennequin, M., Morin, C., Feine, J. S. 
(Laboratoire de Physiologie Orofaciale, 
Faculté de Chirurgie Dentaire, Univer- 
sité d ’Avergne, Clermont-Ferrand, 
Franciaország): Lancet, 2000, 356, 
1882-1887.

Kelet-Franciaországban a Down-kóros 
betegek előfordulási aránya 16,6/10 000 
lakosra számítva. A betegség prae- 
natalis diagnózisa évek óta lehetséges, 
az előfordulási arány mégsem csökken, 
sőt emelkedik. Ez az emelkedés a szülő 
nők magasabb életkorának és a fejlett 
országok egyre jobb orvosi ellátottsá
gának köszönhető.

A Down-kóros betegek fokozott or
vosi segítségre szorulnak, mert körük
ben több leukémia, cardiovascularis 
betegség, bőrgyógyászati, ortopédiai 
problém a fordul elő stb. Ezeknek a 
betegségeknek a kezelése gyakran fáj
dalmas. Ilyen körülmények között a 
speciális fájdalomreakciók pontos is
m erete fontos m ind a beteg, m ind a 
kezelőszemélyzet számára. Különböző 
felmérések bizonyították már, hogy a 
m entálisan retardált egyének a fájda
lom ra jóval később reagálnak, m int a 
normálpopuláció. Előző megfigyelések 
szerint, már a csecsemőknek is valami
vel hosszabb időre van szükségük, 
hogy sírással jelezzék, ha fájdalmas 
inger éri őket; ez az idő egyéves korukra 
hosszabb lesz, majd idősebb Down- 
kóros betegek m ár nem  is hangokkal, 
csak mozgással, grimaszokkal, légzési 
szünetekkel jeleznek.

Az ismertetésre kerülő munka célja 
Down-kóros betegek fájdalom-inger
küszöbének és fájdalomlokalizációs ké
pességének összehasonlítása egészséges 
egyénekével.

A klinikai felmérést egy francia fogá
szati rendelésen, egy év alatt jelentkező 
Down-kóros betegeken és a hozzájuk 
hasonlítható normálpopuláción végez
ték. Összesen 26 beteget és 75 kontroli- 
személyt vontak be a vizsgálatba.

Olyan betegeket vizsgáltak, akikkel 
szóban megértethették a „játék” lénye
gét. A halántékon, az arcon, a száj- 
üregben, az ujjakon és a csuklón enyhe 
hideg ingert alkalmaztak. Mérték a re
akcióidőt és a lokalizáció pontosságát. 
A kapott értékeket statisztikailag fel
dolgozták.

Az eredmények alapján bizonyít
ható volt, hogy a Down-kóros betegek

médián latenciaideje lényegesen 
hosszabb, mint az egészséges kontrolio
ké. A fájdalomlokalizáció a kézen, a 
szájban és az arcon volt szignifikán
san rosszabb.

A magasabb fájdalom-ingerküszö
böt és az ingerek lokalizációs képessé
gének gyengébb voltát, a fájdalom
transzmisszió lelassulása, a fájdalom 
integrációs képességének csökkenése 
és a lelassult motoros válasz magyaráz
za. Az a hipotézis, hogy a Down-kóros 
betegek fájdalomérzete lecsökkent, te
hát bizonyos fájdalmas beavatkozások 
esetén nincs, vagy alig van szükségük 
analgetikumokra, semmiképpen nem 
helyes. Csupán a fájdalomra adott válasz 
késik.

Mindez, felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Down-kóros beteggel foglal
kozóknak tudatában kell lenni annak, 
hogy betegeiknek a fájdalomra adott 
válasza lassúbb, m int az egészséges 
egyéneké. így minden fájdalommal járó 
kezelés esetében, óvatosabban kell eljár
niuk.

Szabó György dr.

A korán kezdődő parodontitis adjuváns 
antibiotikus kezelése egy kétlépéses 
kezelési koncepció keretében. A paro- 
dontopatogén baktérium ok eradiká- 
ciójának stratégiája. Sigusch, B., Pfister, 
W., Klinger, G. és mtsa (Friedrich- 
Schiller Egyetem, Jena, Németország): 
Dtsch. Med. Wsclír., 2000, 125, 1186— 
1191.

A fogágygyulladás gyakori megbetege
dése a fogak tartószöveteinek. A gyulla
dást olyan Gram-negatív anaerob pa- 
rodotopatogén baktériumok, mint pél
dául a Porphyrom onas gingivalis, 
Bacteroides forsythus, Actinobacillus 
actinomycetemcomitans okozzák. Ezek 
a baktériumok (lipopoliszacharidjaik) 
mechanikai behatásokra (rágás, fog
tisztítás, fogorvosi beavatkozások) rend
szeresen a fogágy szöveteibe, innen a 
keringésbe jutnak. Arterioslerosis ki
alakulását eredményezhetik, így szere
pük lehet többek között a myocardialis 
infarctus kialakulásában is.

Ha pedig a fogágygyulladás, illetve 
az ezt okozó baktériumok, bakteriális 
gócok a cardiovascularis megbetegedé
sek kockázati tényezői, akkor sürgős 
szükség van a betegséggel, illetve annak 
kezelésével kapcsolatos eddigi állás
pontnak, gyakorlatnak a megváltoz
tatására.

Nyilvánvaló, hogy a parodontalis 
tasakokban az alapos mechanikai keze
lést követően is m aradnak  baktériu
m ok, ezért ésszerűnek tűnik a mechani
kai és az antibiotikus kezelés kom bi
nálása.

A szerzők ezt egy kétlépéses kezelési 
koncepció keretében látják megvalósít
hatónak. Az első lépés a motiválás-in- 
struálás, a supra- és a subgingivalis 
baktérium ok eltávolítása a fogakról. 
A második lépés a gyökérfelszínek ala
pos, kézi műszerrel történő lesimítása, 
am it antibiotikum-adagolással egészí
tenek ki.

Vizsgálatukat 36 (24 nő, 12 férfi) 
korán kezdődő parodontitisben szen
vedő 31,4 év átlagéletkorú betegen vé
gezték, akik a megelőző 1 év folyamán 
nem  részesültek antibiotikus kezelés
ben. A kísérlet kezdetén, az első te rá 
piás lépést követően 3 héttel, a másodi
kat követően 6, 24 és 48 hónappal kli
nikai (plakk, ínyvérzés, szondázási 
mélység, klinikai tapadásveszteség) ra
diológiai (Ortopantomográf, hosszú kó- 
nusz módszer), mikrobiológiai (Porphy
romonas gingivalis, A. actinomycotem- 
comitans) vizsgálatokat végeztek. 
Három csoportot képeztek, melyek kö
zül az első (14 beteg) a mechanikai ke
zelés kiegészítéseként 2 x 500 mg/die 
metronidazolt, a m ásodik (12) beteg 1 
x  200 mg/die doxycyclint kapott, több 
m in t 8 napon át.

A kontrollcsoport (10 beteg) csak 
mechanikai kezelésben részesült.

Három héttel az első terápiás lépést 
követően a plakk és az ínyvérzési érté
kek mindhárom csoportban szignifi
káns csökkenést m utattak  a kiindulási 
értékhez képest. A többi param éter 
nem  m utatott jelentős változást.

Hat hónappal a m ásodik terápiás 
lépést követően, a szondázási mélység 
és a klinikai tapadásveszteség m ind
három  csoportban szignifikáns javulá
sát észlelték, ezeken belül jelentősebbet 
a két antibiotikumot kapó csoportban. 
24 és 48 hónap u tán  ezek az értékek a 
m etronidazol-csoportban, szemben a 
doxycyclin- és a kontrollcsoporttal, je
lentősen jobbak voltak.

A m etronidazol-csoportban a 6, 24 
és 48 hónapos kontroll nem mutatta ki 
a vizsgált patogéneket. A doxycyclin- 
csoportban 16-33%-ban, a kontroll
csoportban 16-72%-ban voltak k im u
tathatók a patogének.

A vertikális csontdefektusok is jelen
tős javulást mutattak a metronidazol- 
csoportban a m ásik két csoporttal 
szemben.
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A korán kezdődő parodontitis keze
lésének kétlépéses koncepciója a me
chanikai kezelést m etronidazollal 
kiegészítve eliminálja a két vizsgált pa- 
rodontopatogén kórokozót és a klinikai 
param éterek  jelentős javulását ered
ményezi. A fogorvos így fontos szerepet 
játszhat a cardiovascularis betegségek 
kockázatának csökkentésében.

[Ref.: A z elmúlt tíz év kutatási ered
ményei azt mutatják, hogy a parodon- 
talis és a periapicalis gyulladást okozó 
baktériumflóra szerepet já tszik  az arte
riosclerosis kialakulásában, így ezek -  
többek között -  a cardiovascularis meg
betegedések fontos kockázati tényezői. 
Ez sürgetővé teszi, hogy a fogorvosok 
az eddigitől sokkal nagyobb hangsúlyt 
helyezzenek a fenti betegségek meg
előzésére, kezelésére, javu ljon  az álta
lános orvosok és a fogorvosok együtt
m űködése és végül, de nem utolsósorban 
az egészségügy irányítóinak á t kellene 
gondolni a fogorvosi ellátás finanszíro
zásával kapcsolatos jelenlegi álláspont
jukat.]

Keszthelyi Gusztáv dr.

Foglalkozás-egészségügy
Hepatitis C-vírus átvitele egy betegről 
öt másikra, aneszteziológiai asszisztens 
közvetítésével. Ross, R. S., Viazov, S., 
Gross, T. és mtsai (Institute o f Virology, 
National Reference Center for Hepatitis 
C, U niversity of Essen, Hufelandstr. 
55., D-45122 Essen, Németország, 
Stefan.ross@ uni-essen.de): N. Engl. J. 
Med., 2000, 343, 1851-1854.

A hepatitis C-vírus (HCV)-fertőzés 
m egelőzése és kezelése továbbra is je
lentős kihívás. A fertőzés fő forrása 
korábban  a fertőzött vér vagy vérkészít
mény volt, manapság az intravénás 
kábítószerezés. Az esetek 90%-ában 
m uta tható  ki rizikófaktor. A HCV át
vitelének egyik lehetséges m ódja a fer
tőzött egészségügyi személlyel való 
érintkezés az ellátás során. Az ilyen 
fertőzési ú t igen ritka, a legtöbb esetben 
a vírushordozó sebész a fertőzőforrás. 
A szerzők egy megyei kórházban észlelt 
HVC-járvány kivizsgálásáról és az annak 
kapcsán felderített valószínű fertőzési 
folyam atról számolnak be.

A vizsgálatot 1998. július 1. és októ
ber 31. között 3 betegnél klinikai tü
netekkel járó HCV-fertőzés m iatt kezd
ték. A betegek közös vonása volt, hogy 
műtéten estek át a megbetegedés jelent
kezése előtt 6-18 héttel. Elfogadott vizs

gálati protokoll és az érintett személyek 
írásos beleegyezése után részletes anam- 
nézis (előző műtétek, hepatitis, rizikó- 
faktorok) felvétele tö rtén t, majd re t
rospektiven az összes, január és július 
között műtéten átesett beteg vizsgála
ta következett. Az ad o tt időszakban 
operáltak közül 904 volt a vizsgálat ide
jén életben, közülük 833 esetben végez
tek ellenanyagszűrést és RNS-vizsgálatot. 
A kórházat, különösképpen a műtétes 
részlegeket a higiéniás és munkaegész
ségügyi szolgálat vizsgálta (infekció- 
kontro li, HCV-antitestek kimutatása).

HCV-viraemiát 6 betegnél találtak, 
őket a műtétek időrendjében számoz
ták. Az 1. beteg HCV-fertőzését 1996- 
ban fedezték fel, valószínűleg 1980-ban, 
szívbillentyű-beültetés során kapott 
vérkészítménytől fertőződött. A 2., 3. 
és 6. betegnek volt heveny, icterusszal 
járó  hepatitise 6-18 héttel a műtétje 
u tán , a 4. és 5. beteg aszimptomatikus 
m aradt. Csak az 1. beteg kapott valaha 
is vérkészítményt, a többiek esetében 
egyetlen rizikófaktor sem  volt kimu
tatható, egymással sohasem érintkeztek.

A kórházi dolgozók vizsgálata kap
csán egy aneszteziológiai asszisztensnél 
volt HCV-antitest kimutatható. Ő részt 
vett m ind a hat műtétben. 1998. február 
végén HCV-negatív volt, de júniusban 
sárgasággal járó hepatitis C-betegsé- 
ge zajlott. Azonkívül, hogy foglalkozása 
által fertőzésnek volt kitéve, HCV ri
zikófaktora nem volt. Általában nem 
hordott kesztyűt, mivel szerinte csök
kentette a tapintási érzékét. A vizsgált 
időszakban a jobb kéz középső ujjának 
mediális oldalán vérző sebe volt, melyre
3-4  napig kötést tett, de később annak 
ellenére nem kötötte be, hogy továbbra 
is nedvedzett.

A HCV hipervariábilis régiójának 
analízise során megállapították, hogy 
a betegek és az asszisztens ugyanattól 
a vírustó l fertőződtek.

A fenti vizsgálatokkal azonosították 
m ind a kiindulási pontot, mind a fertő
zés terjedésének útját. A fertőzés átadá
sának egyetlen azonosítható feltétele 
az asszisztens bőrsebe. Mivel az 1. beteg
ben igen magas volt a HCV-RNS plaz
maszintje, csekély mennyiségű vér vagy 
sebváladék elegendő volt az átvitelhez. A 
betegek az asszisztens láthatatlan meny- 
nyiségű vérétől vagy sebváladékától az 
intubáció során keletkezett nyálkahár
tya-sérüléseken vagy az artériás és vénás 
kan ülőkön keresztül fertőződhettek.

Darvas Katalin dr.
M olnár Zsuzsanna dr.

Gasztroenterológia
A gyulladásos bélbetegségek kutatásá
nak kilátásai. Blumberg, R. S. és mtsa 
(Gastroenterology Division, Brigham 
and W omen’s Hospital, Harvard 
Medical School, Boston): JAMA, 2001, 
285, 643.

A colitis ulcerosa (c. u.) a colon superfi
cialis ulceratív betegsége. A morbus 
Crohn (m. C.) a béltraktus bármely, 
de főleg az ileumot és a colont érintő 
transm uralis granulomatosis. M ind
kettő idült, gyulladásos, visszaeső és 
remittáló állapot, korán kezdődik, soká 
ta rt és rákra hajlamosít. Az urbanizáló- 
dott területeken a c. u. gyakorisága
6-12/100 000, az m. C.-é 5-7/100 000.

A c. u. és az m. C. genetikai és környe
zeti, urbanizációs tényezők hatásának 
a következménye, a mucosa rendellenes 
immunműködésével. A patogeneziséből 
az infekciót sem tudjuk teljesen kizárni. 
Az m. C. túlzott TH1-, a c. u. túlzott 
TH2-antitest-válasz. A különböző zava
rok a mucosa gyulladását okozzák. Az 
m . C.-t a TNF-alfát blokkoló anti-TNF- 
antitesttel vagy szolúbilis TNF-recep- 
to rral kezeljük.

A környezeti, urbanizációs hatásokra 
utal, hogy gyulladásos bélbetegség azok
ban lép fel, akikben a T-sejtek még 
nem  találkoztak szuppresszor tényezők 
term elését kiváltó, „lézengő” mikro- 
bális elemekkel. E tekintetben a c. u. 
és az m. C. a megváltozott környezetben 
történ t hibás alkalmazkodás.

Kollár Lajos dr.

A gyakorlat kérdései
Életmódot formáló gyógyszerek.
Gilbert, D., Walley, T., New, B. (Office 
for Public Management, 252b Gray’s 
Inn Road, London, WC IX 8JT, Ang
lia): BMJ, 2000, 321, 1341-1344.

A sildenafilt és az orlistatot, amelyeket 
erectilis dysfunctio, ill. obesitas keze
lésére írnak fel, a közbeszédben élet
m ódot, -vitelt formáló gyógyszereknek 
nevezik. Noha ez a jellemzés eljelen- 
téktelenít olyan orvosi feltételeket, 
amelyekre e gyógyszereket javallják; 
ezen gyógyszerek némelyikének indi
kációját nem  annyira a betegség felté
telei, m int inkább a személyes igény 
indokolják. Azt ugyanis nehéz defini
álni, hogy m it értsünk az életm ód
gyógyszerek term inusán; mi az, ami
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nem  az egészségről gondoskodás, ha
nem a személyes felelősség szféráján 
belül van, ami függhet akár egy po
tenciális betegtől, akár egy potenciális 
vásárlótól.

E dolgozat munkadefinícióját tehát 
lehet úgy értelmezni, hogy a gyógy
szereket nem  egészségi okok m iatt 
használják és úgy is, hogy olyan prob
lémák esetén alkalmazzák, amelyek az 
egészség és a jólét érzés határán vannak. 
Hogy hol lehet meghúzni a határt az élet
vitel céljai és a legitim gyógyászati fel- 
használás között: ez élénken vitatható.

Az életmód-gyógyszereket úgy ter
vezik, hogy az életmódbeli kíván
ságok és az egészségi szükségletek kö
zött álljanak. Az életmódbeli kívánsá
gok, óhajok akkor válnak egészségi 
problémává, am ikor egy biomedici- 
nális ok (például biokémiai vagy geneti
kai faktor) folytán problematikussá 
válik a gyógyszerek alkalmazása.

Ahogyan az életmódbeli kívánság 
egészségi szükségletté konvertálható, 
úgy válik a gyógyszeripar kulcsszereplő
vé a medikalizáció folyamatában. Ter
mészetesen az új gyógyszer kifejlesztését 
a profitszerzés erősebben ösztönzi, mint 
az egészségi szükségletek. Ha egy kifej
lesztett gyógyszer alkalmasnak mutat
kozik, a gyógyszer-ipari társaságok arra 
törekednek, hogy mind a potenciális 
betegek, m ind a doktorok szemléleté
ben újrafogalmazódjék a betegség 
(jellege), átfordítva az óhajokat az egész
ségi gondoskodás, ellátás problém ájá
vá; majd úgy mutatják be, m int első
sorban gyógyszeres kezelést igénylő 
kórformát.

Bár a hirdetés -  közvetlenül a fogyasz
tónak címezve -  tiltott az Európai Unió
ban, a társaságok képesek a megcélzott 
betegcsoportoknak indirekt módon, 
a betegségén keresztül tudatosan kam- 
pányolni, például az információs anya
gok finanszírozásával és a sajtóbeli 
közzététellel.

A téma egyik kulcskérdése az, hogy 
ezeket a gyógyszereket ki fizeti meg, a 
társadalom biztosítás vagy a magán- 
biztosítók. Minthogy az egészségbizto
sítás büdzséje majdnem mindenütt túl
feszített, ezeknek a gyógyszereknek a 
pénzügyi fedezetét elkerülhetetlenül 
más kezelések, vizsgálatok bekerülé
sei limitálják. Ezt jelzi az is, hogy a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerben 
a sildenafil és az orlistat aktuális árából 
még csak annak töredékét térítik 
meg. M indenesetre, az első ellátási 
csoportok és megbízottak rendelkez
nének az egybevont költségvetési össze

gekkel, amelyre fenyegető veszélyt je
lentene, ha az életmód-gyógyszerek 
széles körű  rendelése indulna meg, ez 
ugyanis aláásná az eü. kormányzat ter
veit.

A tém a tárgyalása -  noha a politi
kusok teszik zavarossá -  ésszerű és 
fontos. Az eü. állam titkár mondta azt, 
hogy „az impotencia önmagában soha
sem veszélyezteti az életet, vagy okoz 
fizikai fájdalmat, kivételes körülmények 
között azonban lelki megbetegedést 
okozhat. Nem indokolt ugyanakkor, 
hogy prioritása legyen, m ondjuk ... a 
rákkal, a szív- vagy m entális betegsé
gekkel szemben.”

A Nemzeti Egészségi Szolgálat (NHS) 
már finanszírozott néhány gyógyszert, 
amelyek sem az élet védelmét, sem a 
fájdalomcsökkentést nem  szolgálták, 
de amelyek jótétem ényt jelentenek a 
személynek és a társadalomnak, továbbá 
az elfogadott orvosi gyakorlat részévé 
váltak. Ilyenek például az orális fo
gamzásgátlók. A m últban a NHS álta
lában fizetett majdnem minden véd- 
jegyzett gyógyszert, am it az orvosok, 
belátásuk szerint írtak fel. Néhány 
gyógyszert speciális korlátozás alá von
tak a felírásnál, m ásokat kizártak a 
rendelhetők közül, m int például a mi- 
noxidilt hajhullás esetében.

Az életvitel gyógyszerei most kedve
ző alkalmat nyújtanak az egészségügy
nek, hogy újragondolja az orvosi szük
ségletek filozófiáját, ami az eljárások 
koordinálásának útjára vezethet és új 
konstrukciójú szolgáltatásokat indít
hatnak. Most szükséges létrehozni vilá
gos alapelveket és mechanizmusokat, 
továbbá foglalkozni kell ezek követ
kezményeivel, m ert az eddigi ad hoc 
megoldások a jövőben nem  fogadha
tók el.

A gyógyszer-védjegyzési procedúrá
nak biztosítania kell, hogy a gyógyszer 
megfeleljen a hatékonysági, biztonsági 
és minőségi vizsgálatokon; ez azonban 
nem  érinti az árát, a megállapított ár 
hatékonyságát vagy a gyógyszer iránt 
jelentkező szükségletet, végeredmény
ben az egészségügyi ellátás gazdasági 
részét, az egészséggazdaságot, annak 
ellenére, hogy az életminőség által meg
határozott mértékben vesz részt mind 
a betegek, mind a polgárok egészségé
nek és ezáltal társadalmilag hasznos 
élettevékenységének javításában.

Az adagolás az élet valósága, realitása 
és így m inden egészségi szolgáltatás 
része, noha a juttatás adagoltsága nem 
mindig szembetűnő, érzékelhető. Véle
ményünk szerint az adagolásnak nyílt

nak, rendszeresnek és dem okratikus
nak kell lennie. Az adagolást két szinten 
kell megfontolnia: a) m it kellene a d a 
golni, azaz mi a csomagolása vagy soro
zata a vizsgálatnak, kezelésnek vagy 
szolgáltatásnak, ami megfelelőnek ta r t
ható és b) ki kapna prioritást a megfele
lő tevékenységre? Bizonyos visszautasí
tó megfontolások -  az életmód-gyógy
szerek ellátása tekintetében -  sérthetik 
egyes speciális betegcsoportok érdekeit, 
például a diabetesben szenvedőkét, 
akiknek erectilis dysfunctiója beteg
ségükből következik. Ezért a jogosultsá
got az egyéni szükségletek szintjén is 
meg kell határozni. Felhívjuk a figyelmet 
a szükségletekhez kapcsolódó k a rak 
terisztikára, ami lehet a betegség el
terjedtsége, a gyógyszer hatékonysága 
és az árhatékonyság. Ugyanakkor m eg
ismételjük: a szükséges „kell”-t és az 
óhaj-igényt nehéz volna különválasz
tani.

Az adagolás törvényes, m inthogy 
azonban ellentmondásos, állandó nyil
vános viták témája. Sztereotip jelenség, 
hogy a nyilvánosság nem eléggé in 
form ált, vagy nem  túlságosan em ber
barát ahhoz, hogy támogassa a helyes 
álláspontot nehéz döntéseknél. A 
nyilvánosság sokkal érzékenyebb arra, 
hogyan, kinek, miképpen vannak kiad
va az opciók. Reméljük, hogy a közvé
lem ény -  amit gyakran megvádolnak 
túlzott elvárásai m iatt -  érzékeny 
megoldást talál majd az életmód-gyógy
szerek dilemmájára.

A jövőt illetően, többféle racionális 
megközelítést kell keresni a reorgani
zációra, vagy a szolgáltatások nyílt 
korlátozására. Az ipar egyes szekciói 
által tám ogatott megoldás megváltoz
ta tná  az ellátás szerkezetét, m ert több 
pénzzel járulna hozzá, mint a m agán- 
személyek. Ennek a modellnek teh á t 
m agában kellene foglalnia azt a b iz to 
sítékot, hogy kizárná a szegények elle
ni diszkriminációt.

Társadalmi v itát kellene ind ítan i 
arról, hogyan lehetne alakítani az egész
ségi ellátás jövőjét, középpontban az 
újraértékelő, reprioritizáló és tovább
fejlesztő tevékenységgel, annak ism e
retében is, hogy az egészségi ellátási 
rendszer mekkora költséggel, mire ké
pes. Ha ugyanis ez nem  történik m eg, 
a medikalizáció és az új technológia 
felül fogja m úlni az intézmények irá 
nyító és ellenőrző tevékenységét. M ind
azonáltal a dolgozatban megjelenített 
viták és lehetséges erőpróbák m ellett 
nem  szabad m egkerülni azt a tény t 
sem, hogy az egészségi ellátásban a
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m inőség és hozzáférhetőség alapvető 
követelm ény.

M akay Sándor dr.

Intenzív betegellátás
Több szervet érintő toxikus sokk
szindróma. Weitz, G., Djonlagic, H. és 
m tsai (Intensivstation, M ed. Univ. 
Lübeck, Ratzeburger Allee 160,23538 
Lübeck): Dtsch. Med. W schr., 2000, 
125, 1530-1534.

A 18 éves diáklányt exszikkált állapot
ban, keringési zavarral, aku t veseelég
telenség diagnózisával helyezték át a 
klinikára.

A kórházban felvett anamnézisében 
korábbi komolyabb megbetegedés nem 
szerepelt. A kórházi felvételt megelőző 
3 napban  súlyosabb panaszai voltak: 
fej- és végtagfájdalmak, ortosztatikus 
keringési zavar, magas láz, hányás, has
menés. Vérnyomása 55/35 Hgm m , pul
zusa 130/perc volt, szom nolens álla
potban volt, meningismust és testszerte 
finom foltos exanthemákat is észleltek. 
A hasi ultrahangvizsgálat a jobb  oldali 
iliacalis térségben térszűkületet m uta
tott. M enstruációs ciklusa a kórházi 
felvétel előtti napon fejeződött be. 
M enstruációja alatt -  naponkén ti vál
tással -  rendszeresen használt tam 
pont.

A klinikára történt átvételekor még 
szom nolens állapotban volt, de vér
nyom ása m ár kissé em elkedett (RR: 
90/60), és a pulzusszám is m érséklő
dött (104/perc). Egyéb fizikális leletei 
nem  változtak; enyhe ic terus alakult 
ki és nyelve is feltűnően p iro s  volt. A 
nőgyógyászati vizsgálat so rán  feltűnt 
a hüvely-nyálkahártya vörössége.

Anuriája és leletei alapján elsősorban 
szeptikus sokkra és heveny veseelég
telenségre gondoltak, ezért az inten
zív teráp iás osztályra helyezték, ahol 
a meningoencephalitist liquo r- és 
koponya-CT-vizsgálatokkal kizárták.

Laboratórium i leleteiből: a szérum 
Ca- és M g-értéke alacsonyabb volt, a 
többi elektrolit értéke nem  m utato tt 
eltérést. A szérumkreatinin és C-reaktív 
protein szintje magasabb, az összfehér- 
je és az album in értéke pedig  alacso
nyabb volt.

A hüvelykenetben béta streptococcus 
és Staphylococcus aureust, a hüvely
ben egy tam pont (ezt eltávolították) 
találtak.

A mellkas-röntgen mindkét tüdőme
ző fedettségét mutatta. A m egism ételt

u ltrahang  során a máj megnagyobbo
dását észlelték, de sem a vese 
nagyságában és parenchym ás állomá
nyában  eltérést nem találtak.

Az első ultrahangvizsgálat során leírt 
j. o. hasi eltérés a vizsgálat ismétlése
kor a j. o. ovarium m ellett inhom o
gén, 2 1 / 2 x 2  1/2 x 3 1/2 cm nagyságú 
árnyéknak  bizonyult. A tuboovarialis 
tályog kizárására végzett laparoszkópia 
so rán  ez haem atom ának bizonyult.

A vizsgálati leletek alapján igen ha
m ar elvetették a szepszis gyanúját és a 
kórképet egyértelműen TSS (toxikus 
sokk-szindróm ának) tarto tták . Ha a 
TSS több  szervet érint, differenciál
diagnosztikai szempontból elsősorban 
a bakteriális szepszist kell kizárni. Ezért 
esetükben a tüneti kezeléssel egyidő- 
ben széles spektrumú antibiotikus keze
lést is kezdtek (Ciprofloxacin, Metroin- 
dazol és Teicoplanin). Tüneti kezelés
ként Furosemidet, Dopamint, infúziókat 
kapott; orrszondán keresztül oxigént 
is adtak.

A beteg állapota gyorsan javult, a 9. 
napon  gyakorlatilag gyógyult.

Az esetismertetés kapcsán hangsú
lyozzák, hogy a m enstruációs ciklus
hoz kapcsolódó TSS gyakoribb, mint 
ko rábban  feltételezték és lefolyása ál
talában  súlyos (m ortalitása 2-5%).

A TSS-t szuperantigénként viselkedő 
tox inok  okozzák, a T-sejtek poliklo- 
nális stimulálásával. Elsősorban staphy- 
lococcusok, majd streptococcusok, rit
kábban más baktérium ok, sőt vírusok 
vagy toxoplasmák is okozhatják.

A TSS kezelése elsősorban tüneti. 
Az előtérben a sokk kezelése áll (infú
ziók, katecholaminok). Az antibiotikus 
kezelésnél a staphylococcusokra ha
tókat kell előnyben részesíteni. Hang
súlyozzák a toxinképződést is gátló 
Clindam ycin jelentőségét.

A recidívaveszélyt csökkentendő, 
aján lo tt a hüvelyi tam pon használat 
szüneteltetése (csak akkor szabad foly
tatni, ha  m ár a toxin-sokk-szindró- 
m a-toxin 1 antitest szintje a szérum
ban nem  mérhető).

Nagy Gábor dr.

Kórélettan
A csirkeleves gátolja a neutrofilek 
kemotaxisát in vitro. Rennard, B. O. 
és m tsa i (985125 Nebraska Med. Ctr., 
Om aha, NE 68198-5125): Chest, 2000, 
118, 1150.

A sok évszázados megfigyelés szerint 
a csirkehúsleves m egkönnyíti a meg

fázás lefolyását. A megfázás a rhino- és 
egyéb vírusok által okozott, citokin- 
kaszkáddal, a neutrofileknek a légúti 
hámsejtekbe áramlásával jellemzett fo
lyamat. A csirkeleves javíthatja a hid- 
ratáltságot, esetleg citotoxikus a mikro
organizmusokra és befolyásolhatja a 
gyulladásos folyamatok mechanizmu
sát. E vizsgálat a kemotaxis tanulm á
nyozását tűzte ki célként, egészséges 
személyek fehérvérsejtjein.

A párolt tyúkot vagy sült csirkét h i
deg vízzel felöntve, forrásba hozták, 
m ajd a csirkeszárnyat, hagymát, b u r
gonyát, paszternákot, fehérrépát és 
sárgarépát hozzátéve, másfél órán át 
főzték. A felszínéről lefölözték a zsírt, 
m ajd hozzátették a zellert és petre
zselymet. További 45 perces főzés után 
a zöldségeket felaprították vagy paszí- 
rozták, a lével összekeverés után ízesí
tették sóval-borssal, macesz-gombócot 
tettek hozzá. (A húst nem használták 
a vizsgálatban, csirke-parmezán készíté
sét javasolják belőle.) Az előállítási fo
lyam at 19 fázisában vett m intákat 
vizsgálták, valamennyit l:100-szoros 
hígításban. Zimozan-aktivált szérum 
volt a pozitív kem oattraktáns.

A fenti recept szerint készült lé 
mellett 13, az élelmiszerüzletben kapha
tó leveskészítményt, köztük „Nagy
m am i receptjét” is megvizsgálták, 
ezek közül ötnek a hatásossága volt 
gyengébb.

A csirkeleves m inden összetevője, 
m inden mintája gátolta a neutrofil- 
sejtek vándorlását s ez a hatás akkor 
volt a legnagyobb m értékű, ha a levet 
direkt a fehérvérsejtekhez adták hozzá. 
Centrifugálás után a felülúszó is meg
tarto tta  ezt a hatást, ahogy a húsleves 
egyes anyagai is. A nyers összetevők 
kemotaxist fékező hatása sokkal gyen
gébb volt. A citotoxicitást a tripán-kék 
festék módszerrel kizárták.

Az 1:200-as hígítású leves is gátolta 
a kemotaxist, ez a koncentráció hason
lítható ahhoz, ha egy 70 kg-os személy
3-4  dl levest fogyaszt.

Mit sem tudunk a hatóanyagokról, 
de az eredmény igazolni látszik egy 
ősi tapasztalatot.

Apor Péter dr.

Közegészségügy,
járványügy
Epidemiológiai bizonyíték a mobiltele
fon egészséget veszélyeztető hatására. 
Rothman, K. J. (Epidemiology Research 
Institute, One Newton Excentive Park,

1126



Newton Lower Fulls, MA D2462-1450, 
USA): Lancet, 2000, 356, 1837-1840.

Néhány éve a világ népességének lé
nyeges része alkalmazza azt az új tech
nikát, am inek következtében egy kis 
rádióadót helyez a fejére, esetleg néhány 
órára naponta. Bár nem mindegyik 
modell helyezi az antennát közel a fej
hez, ez a kézben tartott modell terjedt 
el és lett fokozatosan olcsóbb, mivel a 
technológia nem  igényel nagy, bonyo
lult beruházást. A mobiltelefon rádió- 
frekvenciát (RF) továbbít a közvetítő
állomások (relay station) közelében. 
Ha az RF hullám  kapcsolatba kerül 
egy vízmolekulával, átvisz energiát a 
molekulának, m int ahogy ez a m ikro
hullámú sütőben történik. A m ikro
hullámú sütő nem veszélyezteti az 
egészséget, de más forrásból eredő 
m ikrohullám ok okozhatnak, például 
hályogot azoknak, akiknek corneája 
figyelmetlenül veszélynek van kitéve.

A mobiltelefon alacsony intenzitású 
RF-t továbbít, a szövetekre gyakorolt 
hőhatás nem  nagyobb, m int 0,1 °C a 
legnagyobb energiájú modellek esetén. 
Az alacsony frekvenciájú elektrom ág
neses (ELF) tér egészségkárosító ha
tásának vizsgálata ellentmondó ered
ményeket adott. Van ugyan hasonlóság 
az alacsony frekvenciájú elektrom ág
neses térnek és RF-nek kitett vizsgá
latok között, a különbségek mégis na
gyobbak, m int a hasonlóságok.

Az ELF hatása általában folyama
tos, hosszabb időn keresztül fennáll, 
de a teljes testre hat. Az RF hatása 
időnként jelentkezik (telefonhívás), 
amiről az egyén tudom ást szerez, az 
esemény m érhető és a kézi telefonok 
szorosan a fejre irányulnak. Ezen kü
lönbségek alapján az RF hatása 
könnyebben értékelhető, ism ertek a 
kockázatnak kitettek, s rangsorolhatók 
a behatás mennyisége szerint. Ugyan
akkor feltételezhetők az esetlegesen 
érintett szövetek is. A gyakori techno
lógiai változtatások azonban nehezítik 
az epidemiológiai értékelést.

Tumorképződés. Az RF egészségká
rosító hatására elsősorban az ionizáló 
sugarak karcinogén hatása m iatti fé
lelem hívta fel a figyelmet, kevésbé az 
RF-vel kapcsolatos megfigyelések. El
sődlegesen az agyi carcinom ára irá
nyult a figyelem, majd más tum orok
ra, beleértve a 8. agyideg neurinomáját 
és a nyálmirigy rosszindulatú daga
natát. A RF és a tum oros megbetege
dések összefüggésének irodalm át a 
Medline és a 2000-ben tartott konferen

cia („Stewart report”) foglalja össze. 
A Stewart report az interneten érhető 
el: www.iegmp. org. uk. Mivel a m o
biltelefon használata aránylag 
újkeletű, a rákot okozó hatás -  ha 
egyáltalán van ilyen -  csak hosszabb 
idő után jelentkezhet. A foglalkozás
sal vagy a szokással összefüggő 
RF-expozícióval és rákkockázattal fog
lalkozó hét kutatás eredményét bem u
tató táblázat adatai szerint, a 
RF-expozíciónak kitett személyek és rá
dióamatőrök tumormortalitási vizsgá
lati eredményei jelentősen külön
böztek egymástól. (Követségi, katonai, 
rádióam atőr személyek vizsgálata 
alapján.) A foglalkozással kapcsolatos 
vizsgálatok nem adnak tám pontot a 
mobiltelefonnal kapcsolatos RF egész
ségkárosító hatására vonatkozóan. A 
szerző kiemeli Morgan és m tsainak 
leginformatívabb közleményét a RF- 
nak kitett legújabb vizsgálatokkal: 
195 775 M otorola alkalmazottat vizs
gáltak 10 éven keresztül. A cég alkal
m azottai a mobiltelefonnal azonos 
vagy hasonló kézi készülékeket dol
goztak ki, melyek RF-expozíciónak 
tették ki az alkalmazottakat. Az agyi 
vagy egyéb rák mortalitása nem emel
kedett az általános populáció fölé.

Mobiltelefon használók. A mobiltele
fon és a rákos megbetegedések össze
függéseit vizsgáló legújabb beszámolók 
közül az egyik nagy csoportos tanul
mányt lerövidítve közölték -  peres be
avatkozás miatt -  a másik egyetlen eset 
ismertetésén alapult. 1996-ban közölték 
közel 60 000 kézi mobiltelefon hasz
náló mortalitási adatait, összehasonlítva 
50 000 hordozható, főleg gépkocsitele
fon használóéval, utóbbinak különál
ló m ikrofonja nincs a fej vagy egyéb 
testrész közvetlen közelében. A két 
csoport korspecifikus m ortalitása kö
zött nem  volt észlelhető különbség. 
Történtek számlával ellenőrzött mobil
telefon-beszélgetések és mortalitás 
összefüggés vizsgálatok, ugyancsak pe
res ügyek m iatt befejezetlenül. Svéd
országban 1994-1996 között vizsgálták 
az agytumorok előfordulását a mobil- 
telefonokkal kapcsolatban -  a digitális 
telefonok dom ináltak akkor Svéd
országban -  nem észlelték az agyi carci
noma vagy akusztikus neurinomák elő
fordulásának emelkedését. Azoknál a 
mobiltelefon-használóknál azonban, 
akiknél kialakult agyi carcinoma, össze
függés volt kim utatható a temporalis 
vagy occipitalis lebeny tum ora és a 
fejnek a mobiltelefon-használati oldala 
között. A kockázat 2,4-szer nagyobb

volt, m int az ellenkező oldali tum or 
kockázata (utóbbi megfigyelés kevés 
esetre vonatkozott). Az itt ism ertetett 
közlemény szerzője ezt a tum orloka
lizációs összefüggést valószínűtlennek 
tartja, már csak azért is, mert a m obil- 
telefont nem m indig azonos oldalon 
használják.

Alapállomás-expozíció. Az alapállo
más antenna RF-expozíciója a rádió  
iránysugarában töltött időtől függ. Bár 
a RF tér mérhető, egyénekre vetítve ez 
nehezen meghatározható. Ez az irány
sugár általában nem  a közel alatta lé
vőket érinti. A rádióhullám  gyorsan 
gyengül a távolsággal és a teljes p o p u 
láció expozícióját alacsonynak vélik. 
Az erre vonatkozó kevés tanulm ány 
epidemiológiai értékelését az expozí
ciós mérések és földrajzi különbségek 
nehezítik.

Pacemaker-interferencia. A RF indi
rekt, egészségre káros hatását a pace
m akerre gyakorolt interferencia okoz
za. Hayes és m tsai 980 pacemakeres 
beteg vizsgálata során , azt tapasztalta, 
hogy a pacemaker fölött tartott m obil- 
telefon tünetekhez vezethet az esetek 
egy részében interferencia következ
tében, a pacemaker típusától és a tele
fon elhelyezésétől (mellkas közelében) 
függően. Európai szerzők ezzel szem 
ben nem figyeltek meg pacemaker-in
terferenciát.

Gépkocsi-ütközések A  legjelentősebb 
egészségkárosodás elsősorban nem  a 
mobiltelefonok RF hatásával, hanem  
magával a telefonhívásokkal függ össze. 
1997-ben közölték a szerzők, hogy a 
gépkocsiütközések négyszer gyako
ribbak a vezető telefon használata köz
ben vagy közvetlen utána. Ezt a koc
kázatot nem befolyásolta a telefonálás 
m ódja (kéz nélküli vagy fülhöz tartva). 
A vezetés közben gyakran m obiltele
font használók ütközés következtében 
történő mortalitása több, mint kétsze
rese a mobiltelefont ritkán használók
nak. Ez a hatás csökkent a régebben 
mobiltelefont használóknál.

Folyamatban lévő vizsgálatok. A z  
Egyesült Államok Nemzeti Rák Intézete 
jelenleg széles körű vizsgálatokat végez 
az agyi tum orok és a mobiltelefonok 
használata közti esetleges összefüggé
sekre vonatkozólag: 1994-1998 között 
észlelt 700 carcinomával és közel 100 
akusztikus neurinomával kapcsolatban. 
Egy másik, Franciaországban irányított 
Interphone projekt 13, köztük 8 európai 
ország különböző tum orok hasonló 
összefüggéseit vizsgálja s az eredm ény 
előreláthatólag 2004-ben várható.
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Összefoglalva: Túl korai a mobiltee- 
fon egészséget veszélyeztetéséről ítéletet 
alkotni, tekintetbe véve a technológi
ai változásokat. A folyam atban lévő 
In terphone terv és egyéb tanulm ányok 
alapján kialakulhatnak kedvezőbb in
form ációk. A jelenleg e lérhető  bizo
nyítékok alapján az egészséget első
sorban a gépjárművel tö rtén t ütközé
sek veszélyeztetik, ami sokkal inkább 
m agatartási, m int a rádiófrekvenciá
nak kitett hatás. Sem a rádiófrekvencia 
hatásának kitett foglalkozásokkal, sem 
a mobiltelefon-használókkal foglalkozó 
tanulm ányok nem szolgálnak nyilván
való bizonyítékkal agyi tum orokkal 
vagy egyéb egészségi ártalm akkal való 
összefüggésre. Még ha a folyamatban 
lévő tanulm ányok találnak m ajd  vi
szonylagosan nagy agyi carcinom ára 
utaló hatást, a veszély abszolút emel
kedése valószínűleg sokkal kisebb, mint 
a gépjármű-ütközéssel járó  veszély. A 
mobiltelefonok az élet minőségét szám
talan m ódon  befolyásolják, hasznos és 
káros irányba, az egészséget veszélyez
tető hatás egyike a fokozatosan elő
térbe kerülőknek.

Milch H edda dr.

A m orbilli és a rubeola fellépésének 
veszélye az egyénre és a közösségre, 
az oltás megtagadása esetén . Felkin, 
D. R. és m tsai (Respiratory Diseases 
Branch, Center for Disease Control and 
Prevention, 1600 Clifton Rd., MS-C23, 
Atlanta, GA 30333, USA): JAMA, 2000, 
284, 3145-3150.

Az Amerikai Egyesült Államokban isko
lakezdéskor megkövetelik a gyerme
kektől a kötelező oltások igazolását. 
48 állam ban ez alól vallási okokból, 15 
állam ban filozófiai okból felm entést 
adnak. Az orvosi ellenjavallatokat min
denütt figyelembe veszik. A szülők 
gyakran a mellékhatásoktól való félelem 
m iatt tagadják meg a védőoltásokat. 
Colorado állam alkotmánya m ind a 
vallási, m in d  a filozófiai kivételezést a 
szülő egyszerű írásbeli nyilatkozata alap
ján elfogadja, így 1994-ben a beoltat- 
lan iskoláskorú gyermekek aránya 1,4% 
volt, több m in t kétszerese az évi nem 
zeti átlagnak (0,6%).

A tanulm ány célja az ilyen módon 
elm aradt oltások egyéni és közösségi 
következményének felm érése volt. 
Colorado államban 1987-1998 között 
végeztek retrospektív vizsgálatot a 3-18 
éves ko rú  iskolások között a morbilli- 
és pertussis-m egbetegedésekről.

Iskolajárványról csak akkor beszél
tek, ha  az iskolában legalább egybeol
to tt gyerm ek megbetegedett, járvány 
k itörését akkor jelentették, ha leg
alább öt beteg gyermeket találtak 2 vagy 
3 korosztályból (óvodás, kisiskolás, 
középiskolás, főiskolás). Megvizsgálták 
az oltás alól kivételezett gyermekek 
szám át. Colorado állam ban a vallási 
okok m iatt a gyermekek 0,19%-át, filo
zófiai alapon 1,87%-át nem  oltották be. 
A kanyaróban megbetegedettek 40%-a
3-18 év között volt. A beoltottak ké
sőbbi életkorban betegedtek meg, a 
be nem  oltottak pedig 3-10 éves élet
korban. Átlagban a nem  oltottak 22- 
szer gyakrabban betegedtek meg ka
nyaróban.

A pertussis gyakoriságát 1996-1998 
közötti időszakban elemezték, amikor 
47% betegedett meg 3-18 év között az 
1140 igazolt esetből. A be nem oltottak 
5,9-szer gyakrabban kap ták  meg a be
tegséget, 3-10 éves kor között legin
kább. A tanulm ány a rra  utal, hogy a 
személyes okokból be nem  oltott gyer
m ekek veszélyeztetik a beoltottakat is. 
Többszörös járványok voltak olyan izo
lált vallási közösségekben, ahol a gyer
m ekek nagy része nem  kapott oltást. 
Azokban az iskolákban, ahol a gyer
mekek többsége be volt oltva, ritkábbak 
voltak a járványok.

A szerzők felhívják a figyelmet arra, 
hogy a személyi jogok mellett, a közös
ség érdekeit fokozottan figyelembe kell 
venni. Az egyetlen kivételezett, beoltat- 
lan gyerm ek védelmet élvez a közösség 
összes oltott gyermeke között, de ha 
m ár több  az oltatlan, úgy ezek, mint a 
beoltottak, járványveszélynek vannak 
kitéve. Amíg a védőoltások hatékony
sága nem  éri el a 100%-ot vagy a be
tegséget nem  eradikálták, addig a be 
nem  olto ttak  szám ának növekedése a 
védőoltással megelőzhető betegségek 
járványát válthatja ki. A szülőket fel kell 
világosítani, hogy a saját gyermekük 
m ellett a közösséget is veszélyeztetik 
az o ltások  elmulasztásával.

Apjok Enikő dr.

A m unkahelyről a közösségbe terjedő 
rubeolajárvány. Danovaro-Holliday,
M., Le Baron, Ch. W., Allensworth, C. 
és m tsai (Centers for Disease Control 
and Prevention, Atlanta): JAMA, 
2000, 284, 2733-2739.

A gyermekkori védőoltások jelentősen 
csökkentették a rubeola megjelenését 
az USA-ban, de ennek ellenére kisebb

járványokkal mégis számolni kell. A 
dolgozat az utóbbi 5 év legnagyobb 
rubeolajárványával foglalkozik, mely
1999-ben, Nebraskában tört ki. A dol
gozat a következő kérdésekre keresi a 
választ: melyek voltak a betegség ri
zikótényezői, milyen mértékű a lakosság 
fogékonysági szintje, az oltóanyag m i
nősége vagy az oltás végrehajtásának 
hibája vezetett-e a járvány kitörésé
hez? Szükséges-e változtatni az eddigi 
gyerm ekkori oltási stratégián?

Nebraska állam Douglas megyéjében 
83 rubeola-megbetegedés fordult elő 
1999 március 23. és augusztus 24. kö
zött. Az eseteket egyenként elemezték. 
Az új betegek felderítése érdekében 
hetente beszéltek a területen dolgozó 
háziorvosokkal, hetente megnézték a 
terü let betegeit ellátó laboratórium ok 
vonatkozó eredményeit és hetenként 
kérdezték meg a megyében tanuló 
64 463 diák egészségéért felelős iskolai 
védőnőket. A megye két terhesgon
dozást végző intézetében elemezték a 
szülés előtti vizsgálatok során a ru 
beola elleni védettséget.

A 83 betegből 52 (63%) egy húsüzem
ben betegedett meg. Közülük 39 m un
kás volt az üzemben, 13-an a betegek 
családtagjai voltak. A betegek vala
m ennyien nem amerikai születésűek 
voltak. Közöttük a megbetegedés 
kockázata 14,4/1000 volt, míg Nebras
kában ez az arány ebben az időben 
0,19/1000 volt. A megbetegedettek 
m ásik csoportja két napköziben for
dult elő, összesen 16 beteg. A 14 gyerek 
életkora 5 és 17 hónap közötti volt, ők 
valam ennyien Amerikában születtek. 
További két szülő is megbetegedett, a 
fertőzést rubeolás gyermeküktől kap
ták. A harmadik csoportba 15-en (18%) 
tartoztak. Ők egyik megelőző csoport
hoz sem sorolhatóak, de demográfiai 
szempontból mégis idetartoznak (átlag
életkor 22 év, nem amerikai születésű, 
spanyol anyanyelvűek).

A 83 beteg nem tudta igazolni, hogy 
m egkapta a rubeola elleni védőoltást. 
Közülük 57-en nem  kaptak védőol
tást, míg 26 oltási helyzete bizonyta
lan volt. Az utóbbi 26 beteg közül 19-en 
olyan országból jöttek, ahol nem  volt 
ru tin  a rubeola elleni védőoltás, öten 
a rubeola védőoltás forgalomba kerülé
se előtt kezdték az iskolát Amerikában 
és ketten akkor kezdték az iskolát, 
m ielőtt még az oltás kötelező lett volna 
az iskola megkezdése előtt. A napkö
ziben szintén nem oltott gyerekek kap
ták meg a rubeolát. Ők életkoruk miatt 
oltás előtt álltak. A fogékonysági vizs-
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gálát szerint a lakosság 13%-a volt fogé
kony rubeolára.

Az utolsó 5 év legnagyobb rubeola
járványa zsúfolt munkahelyen dolgo
zó, Dél-Amerikában született felnőttek 
között tört ki, akik eredeti hazájuk
ban nem részesültek rubeola elleni vé
dőoltásban. A betegség ebből a közös
ségből terjedt a társadalom  további 
tagjaira. Az eredmények azt m utat
ják, hogy a járvány kitöréséhez nem 
az oltóanyag vagy az oltási stratégia 
hibája vezetett. Hasonló járvány kitö
résének a veszélye fennáll. Munkahelyi 
oltási kampányokkal a helyi járványok 
megelőzhetők.

Szó'nyi László dr.

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek
Mi történne, ha leállnánk a vakciná
déval? Peltola, H. (Helsinki Univ. 
Central Hospital, Hospital for Children 
and Adolescents, P. 0 . Box 281, FIN- 
00029 Helsinki, Finnország): Lancet 
Perspectives, 2000, 356, s22.

Az iparosodott országokban növekvő 
kritikával illetik a gyermekek részére 
előírt sok vakcinát. Iskolakezdés előtt 
ez többnyire 15 injekciót jelent és még 
többet kapnak iskolás korban.

Az egyik megoldásra 1999-ben, 
Mexikóban kerítettek sort, pentavak- 
cina tartalmazta a diphtheria, pertussis, 
tetanus, hepatitis-B és a Hib vakcina 
komponenseket. Egy hexavalens vakci
nát most próbálnak ki Németországban. 
Az ilyen törekvések szigorú elemzést 
kívánnak, hogy elérhető-e a protekti- 
vitás valamennyi komponenssel szem
ben.

Másfajta kritika, hogy a sok antigén 
az éretlen szervezetben növeli az ato- 
piás-allergiás gyakoriságot -  természe
tesen megalapozatlanul. Azok az érvek, 
hogy a célzott ágensek szám át nem  le
het jelentősen redukálni az importált 
betegségek rizikója miatt, nem  győz
ték meg ezeket a tamáskodókat. Való
ban felmerül a kérdés, mi történik ak
kor, ha leállunk egyes vakcinákkal?

A 70-es években az Egyesült Ki
rályságban a pertussis-vakcina erede
ti 79%-os fedése 31%-ra redukáló
dott, annak a széles körben publikált 
téves elképzelésnek betudhatóan, hogy 
oki összefüggés van a vakcina és egy 
súlyos encephalopathia között. A kö
vetkezmény legalább 28 gyermek halá
la, 5000 hospitalizáció és számos pneu

m onia és convulsiós zavarok fellépése 
volt. Hasonló zajlott le Svédországban, 
Japánban és Németországban.

A polio eradikálása nem sikerült
2000-re, de remélhető, hogy 10-15 év 
alatt sikeres lesz. Ma az évi 5000 polio- 
eset Afrikában és Ázsiában fordul elő, 
de a vakcinálást ellenzőknek számolni 
kellene a behurcolás lehetőségével. Ne 
felejtsük el, amikor a polio eltűnt az 
USA-ból, évi 1,5 m illiárd dollárt lehe
tett más célokra fordítani. Bár a Hib 
vakcina hatékony, az alacsony fedés 
következtében a H. influenzae b okozta 
megbetegedések csak 10%-kal csökken
tek. Az alacsony fedés miatt Svédország
ban és Hollandiában 1999-2000-ben 
2500 kanyaróesetet, közöttük néhány 
halálosat, eredményezett. Ma az USA- 
ban az importált kanyaróesetek nem La
tin-Amerikából vagy Afrikából, hanem 
Németországból, Franciaországból és 
Japánból származnak. Ha az USA-ban 
leállítanák a kanyaró vakcinálását, 3-4 
millió évi esetre és 450 fatális kanya
róesetre számíthatnának.

A hum án individualizmus az, ami 
fenntartja nyomorúságunkat.

[Refl: A zt hiszem, megállapíthatjuk, 
hogy korunkban mindenki kap lehetősé
get ostobaságok terjesztésére. Az USA 
Virginia államában alakult egy „vakci
na tanácsadó intézet”, melynek tényle
gesfunkciója: lebeszélés a vakcinálásról. 
Van annak is prófétája, hogy az ebola- 
vírust a vakcinálással terjesztik. Külön 
bizottságnak kellett nagy költséggel vizs
gálni azt a hamis feltevést, hogy a H ÍV  
eredete a korai Sabin (polio) vakcina, 
mert a vírust csimpánz veseszöveten 
tenyésztették. A jegyzőkönyvekből k i
derült, hogy a tenyésztés ázsiai macaca 
majomveséken történt és az eltett ko
rai vakcina-mintákban nincs HÍV.

A kérdés másik része, valóban sok 
vakcina bevezetésére került sor és a 
becslések szerint mintegy 30 új vakcina 
vár bevezetésre. A polivalens vakcinák 
teljes megoldást nem hozhatnak, de 
igen alapos elemzést kívánnak meg. 
Járható út lenne az oralis antigén
bevitel, de már eleve hangos tiltakozás 
van a transzgenikus növényekkel szem
ben!?]

Kétyi Iván dr.

Otthon szerzett, AmpC ß-laktamäzhoz 
kapcsolódó ceffriaxon-rezisztens Sal- 
monella-fertőzések megjelenése az 
Amerikai Egyesült Államokban. Dunne, 
E. F. és mtsai (Foodborne and Diarrheal

Diseases Branch, Division of Bacterial 
and Mycotic Diseases, Centers for 
Disease Control and  Prevention, 1600 
Chiton Rd, MS A-38 Atlanta, GA 30333, 
USA): JAMA, 2000, 284, 3151-3155.

A salmonellosis a becsült 1,4 m illiós 
évenkénti esetszám ával az A m erikai 
Egyesült Államokban is jelentős egész
ségügyi probléma. Általában jóindula
tú  gastroenteritis formájában zajlik, de 
különösen fiatalabb életkorban viszony
lag gyakori a rosszabb prognózisú, szö
vődményes lefolyás. A bacteraemia és 
meningitis esetek több mint 10%-a 1 év 
alatti kisgyermekekben jelentkezik. 
Emiatt komoly terápiás probléma a 
gyermekek kezelésére gyakran használt 
ceftriaxon elleni rezisztencia, melynek 
korábban csak behurcolt eseteit írták le.

Jelen közlem ény szerzői a közel
múltban megjelent kazuisztika nyom án 
az Egyesült Államok területén szerzett 
ceftriaxon-rezisztens salmonellosis ese
tek gyakoriságának, járványügyi és kli
nikai jellegzetességeinek felmérését tűz
ték ki célul.

Az USA 17 államának területén 1996 
és 1998 között előfordult Salmonella- 
izolátumok közül m inden tizediknél a 
gyakrabban használt antibiotikum ok 
MIC m eghatározását végezték el. Az 
ilyen módon ceftriaxon-rezisztensnek 
talált Salmonella-fertőzésbn (MIC > 
16 pg/ml) szenvedő betegeket k é rd ő 
íven kérdezték a megbetegedés k ö rü l
ményeiről. Biokémiai és molekulárge- 
netikai m ódszerekkel igyekeztek m eg
határozni a rezisztencia mechanizmusát. 
Úgy találták, hogy a ceftriaxon-rezisz- 
tens Salmonella infekciók prevalenciája 
a vizsgált három  év alatt 0,1% -ról 
0,5%-ra em elkedett. A betegek tö b b 
sége (77%) 18 év alatti volt, és ezen 
belül 38% volt az egy év alattiak aránya. 
A kérdőívre válaszoló betegek 82% -a 
nem  szedett antimikrobás készítményt 
és 91%-uk nem  já rt külföldön k ö z
vetlenül a megbetegedésük előtt. Az 
összesen 15 Salmonella-izolátumból 12 
volt typhim urium  szerotípus, de ezek 
különböző pulzáló gélelektroforézis 
mintát mutattak. A 15-ből 13 m intában 
PCR-vizsgálattal kim utatták a Citro
bacter freundii ampC génjét. A vizsgált 
törzsek egyébként jelentős mértékű re
zisztenciát m u ta ttak  a rutinszerűen 
használt antibiotikum ok többségével 
szemben, de valamennyien megőrizték 
érzékenységüket amikacinra, apram y- 
cinre és ciprofloxacinra.

A szerzők a Salmonellák USA-ban 
észlelt ß-laktäm antibiotikumok elleni
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rezisztenciájának fokozódásáért első
sorban a ceftiofur széles k ö rű  állator
vosi használatát okolják. A rezisztencia 
terjedésének lassítása végett a széles 
spektrum ú cefalosporinok túlzott hasz
nálatának visszaszorítását aján lják  a 
hum án orvoslásban, de m ég inkább 
az állatorvosi gyakorlatban.

Almási István  dr.

Vakcinaprogramok nehézségei. Zeleke,
S. A. (G ondar Coll. Med. Sei., P. O. 
Box 196, Gondar, Etiópia): Lancet Pers
pectives, 2000, 356, s21.

A szerző, érthetően a fejlődő országok 
szemszögéből nézi a vakcinálási prog
ramok nehézségeit. A nehézségek annak 
ellenére fennállnak, hogy a vakcinák
kal történő prevenció cost/benefit rátája 
a legjobb. A sikerek között em líti a 
himlő eradikálását 1977-ben, b ár a polio 
eradikálását a WHO 2000-re tervezte 
és ez nem  sikerült, ennek ellenére a 
polio incidenciája a fejlődő országok
ban is d rám aian  csökkent. A vakciná
lási fedés jó  indikátora az általános 
orvosi ellátásnak, példaként em líti az 
újszülöttkori tetanus leküzdésének kér
dését, m ely nemcsak a szülőkorú  nők 
vakcinálását, de a szülés jobb hig ién i
ai feltételeit is magában foglalja.

A vakcinálási kampányok hiányossá
gai m iatt 2 millió gyermek h a l meg 
évente. E nnek  hátterében a szegény
ség mellett a helyi háborúk és civil vil
longások is állanak. A vakcinálás si
kere jórészt a donorok függvénye, de 
általában hiányos marad a hűtőlánc. 
További probléma a kommunikáció 
m egoldatlansága, az oltást végzők 
képzettségének és kellő m otiváltságá
nak  hiánya. A célszerű vakcinálási prog
ramok elengedhetetlen feltétele a 
nem zeti surveillance konstans fenn
állása, a járványügyi helyzet pon tos is
merete.

[Ref.: A szerző udvariasan nem  említi 
az adományozók nem feltétlenül korrekt 
magatartását. Legutóbb a WHO kény
telen volt a zza l foglalkozni, hogy a cé
gek adom ányai célszerűek legyenek. 
Példa az éhező Szudánba étvágygerjesz
tő pirulákat, magas koleszterinszintet 
mérséklő szert és kontaktlencse-mosó- 
fo lyadékot küldtek ajándékba...]

Kétyi Ivá n  dr.

Pszichiátria
Az amerikai „közösségi” pszichiátria.
Geller, J. L. (University of Massachusetts 
M edical School, Dept, o f Pediatry, 
W orcester, MA 01655, USA): Lancet 
Perspectives, 2000, 356, 40.

A szerző pszichiáter, a W orchesterben 
(Massachusetts) működő egyetem pszi
chiátriai klinikáján dolgozik. A legsú
lyosabb betegekkel foglalkozik [Ref: 
Véletlenül több európai rendezvényen 
is és egy massachusettsi tanulm ányút 
során volt alkalmam találkozni is vele.] 
és ezért nem  egyértelmű híve az ebben 
az am erikai államban különösen fejlett 
„dezinstitucionalizálás” és a közösségi 
kezelés gyakorlatának.

Gondolatmenete abból indul ki, 
hogy a szótár szerint a közösség az 
egymással közösségben, kapcsolatban 
és kölcsönhatásban egymással élő 
em berek csoportja, am ely számos do
logban közös és közös jellegzetessé
geiben eltér a környező társadalomtól. 
A szerző szerint a nagy am erikai elme
kórházak is közösségek voltak és -  kü
lönösen az ún. „moral treatm ent” korá
ban -  elfogadható életkörülm ényeket 
nyújto ttak  a fogyatékosoknak és az 
elmebetegeknek, valamint alkalmasak 
voltak arra , hogy a betegeket vissza
vezessék a nem intézm ényes, tágabb 
környezetbe, ha meggyógyultak. A pszi
chiátriai kórházak közösségei idővel el
fajultak, kórossá váltak, valóban nem 
voltak alkalmasak a gyógyító közössé
gek funkciójára, ám a létrejö tt gya
korlat, am ely ezekből a betegeket a la
kóközösségbe erőlteti, nagyon kérdé
ses. Ó riási ráfordítással, nagyon sok 
tám ogatással lehet elérni, hogy a bete
gek az átlagos -  többnyire városi -  la
kóterületeken élni, esetleg dolgozni is 
tudjanak. Az amerikai közösségi pszi
chiátria a szerző szerint túlidealizált, 
ideologizált és ha ettől m eg tudnánk 
szabadulni, esetleg lehetne olyan valódi 
életközösségeket szervezni a betegek 
szám ára, ahol korlátáikkal és fogyaté
kosságaikkal együtt aktív résztvevők 
lehetnének. Az lenne a valódi közös
ségi pszichiátria.

[Ref: A  szerző véleménye a mai felfo
gáson belül mindenképpen kisebbségi. 
A „terápiás közösség” elnevezésű moz
galom megpróbált kórházon belül teljes 
participatív közösségeket építeni a be
tegek szám ára és a drogfüggők rehabili
tációs telepein is ilyenfajta -  önkor
mányzat-szerű, jogokat és autonómiá
kat is adó -  közösségépítés folyik. Né

melyik sikeres és figyelemreméltó kezde
ményezés, de úgy tűnik, hogy a védő
korlátozó intézmény totalitárius rend
szere eleve ellentmondásban van a gyó
gyulás emancipációs és aktiváló fo lya 
matával. A sokféle erőfeszítés a bete
gek „közösségben tartására” a mai kö
zösségi pszichiátrián belül része a 
pszichológiai és szociális terápiának, 
a viselkedéstanulásnak és a társas visel
kedéskorrekciónak. Érdekes módon a 
pszichiátriai betegek hozzátartozói szö
vetségeinek van olyanfajta állásfoglalá
suk, m inta szerzőnek, ám abban nagyon 
„ kitűn ik”, hogy az a lényeg, hogy a be
teg szép környezetben, neki való kö
zösségben, de m ásutt éljen és a hozzá
tartozónak ne legyen gondjuk vele.]

Buda Béla dr.

Az elmebetegek elérése. Murthy, R. S. 
(Departm ent of Mental Health and 
Substance Dependence, WHO, Genova 
1204, Svájc): Lancet Perspectives, 2000, 
356, 39.

A szerző az indiai pszichiátria egyik 
reform ere, jelenleg a WHO genfi köz
pontjában, az elmeegészségügyi és a 
kém iai függőséggel foglalkozó részleg 
m unkatársa.

A csaknem egymilliárd lakosú Indiá
ban ma mindössze 3000 pszichiáter 
van (2000-ben), 1975-ben még csak 
500 volt. A pszichiátriai ágyak száma 
nagyon alacsony. Csak a legsúlyosabb 
betegek kerülnek kezelésre. A szerző 
és m unkatársai vizsgálata szerint na
gyobb részük be sem fejezi a kezelést, 
mivel lakóhelyük általában nagyon 
messze fekszik a pszichiátriai ellátó 
központoktól. Az indiai közösségek ál
talában nagyon türelm esek és segí- 
tőek a pszichiátriai betegekkel szemben, 
ezt is sok vizsgálat bizonyítja, ez is 
csökkenti a kezelési motivációt.

Az indiai helyzetben a szerző sze
rint a járható út a pszichiátriai ellátás in 
tegrálása az alapellátásba. Ám az 
alapellátás is nagyon fejletlen, ezért 
nagyon erősen egyszerűsítő tovább
képzési formákat találtak ki, am e
lyekben az egészségügyi ellátás sokféle 
segédszakmája szám ára is kidolgoz
tak  rövid kézikönyveket, néhány alap
gyógyszerre redukálták a kezelést, ül. 
képes felvilágosító anyagokat készí
tettek  (többnyire írástudatlan) a lakos
ság részére.

A program  ma kb. 40 mülió embert 
ér el Indiában és remélhetően gyorsan
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fejlődik majd és példa lehet több más 
ázsiai ország számára is.

Buda Béla dr.

Szorongásos zavar. Gale, C., Oakley- 
Browne, M. (University of Auckland, 
Űj-Zéland): BMJ, 2000, 321, 1204- 
1207.

A közlemény a Clinical Evidence-ben 
jelent meg, generalizált szorongásos 
zavar kezelésével kapcsolatos 1999. 
novemberi kutatásnak és értékelésnek 
eredményeit ismerteti. A generalizált 
szorongásos zavar definíciója a leg
alább hat hónapja fennálló excesszív 
szorongás és aggódás, számos ese- 
ménnyel/körülménnyel vagy aktivitás
sal kapcsolatban (ez idő alatt több szo
rongásos, mint szorongásmentes nap). 
Fő tünetei: megnövekedett motoros 
feszültség (fáradékonyság, remegés, 
nyugtalanság, izomfeszültség), vegetatív 
hiperaktivitás (tachypnoe, tachycar
dia, szájszárazság, hűvös kezek, szédü
lés) pánikroham ok nélkül, vigilancia- 
szint emelkedése (felajzottság érzése, 
riadtság, csökkent koncentráció).

Más szorongásos zavarokkal és dep- 
resszív zavarokkal való erős kom or- 
biditása miatt a generalizált szorongá
sos zavar incidenciája és prevalenciája 
nehezen megítélhető. Egy DSM-III-R 
kritérium ain alapuló amerikai vizsgálat 
becslése szerint minden 20. ember éle
tében fordul elő. Gyakran kezdődik fi
atal felnőttkorban és élethosszig tartó 
probléma m aradhat, a spontán re- 
misszió ritka.

A kezelések célja a szorongás csök
kentése, a m indennapi funkciók káro
sodásának minimalizálása, az élet
minőségjavítása minimális mellékha
tással.

Az eredmények értékelése és össze
hasonlítása az NNTs (numbers needed 
to treat) alapján történt. Ez a szám azt 
m utatja meg, hány em bert kellett ke
zelni megadott ideig, hogy egy fő ja 
vulást m utasson. Hasonlóképp szá
molták ki az NNHs-t (num ber needed 
to harm ) a kezelés okozta ártalm akra 
vonatkozóan.

Az első kérdés a kognitív terápia 
hatásaira vonatkozott. A randomizált, 
kontrollált vizsgálatok egy rendszere
ző áttekintése hatásosabbnak találta a 
kognitív terápiát (kombinálva visel
kedésterápiás intervenciókkal), össze
hasonlítva a kezelés nélküli várólistás 
betegekkel, az önmagában alkalmazott

szorongáskezelő viselkedésterápiával 
és nondirektív terápiával. Kedvezőtlen 
hatást nem  találtak.

A következő kérdésfeltevés a gyógy
szeres kezelések hatásaira vonatkozott. 
A benzodiazepinekkel történő kezelé
sekre vonatkozóan egy rendszerezett 
áttekintésre hivatkoznak, amely szerint 
a benzodiazepinek a generalizált szo
rongásos zavar hatásos és gyors keze
léseként alkalmazhatók. Az ártalm a
kat áttekintve jelentős a kockázata a 
függőségnek, a szedációnak, a balese
teknek. Kerülendő használatuk késői 
terhességben és szoptatás alatt.

A buspiron (Anxiron, Spitomin) a 
randomizált, kontrollált vizsgálatok so
rán hatásosnak bizonyult a generali
zált szorongás kezelésében. Korlátozott 
adatok szerint a hatékonyságot tekint
ve nincs különbség a buspiron és a 
benzodiazepinek, illetve az antidep- 
resszívumok között. A buspiron a ben- 
zodiazepinekhez viszonyított lassúbb 
hatását ellensúlyozza kevesebb mellék
hatása, leggyakoribbak a hányinger, 
szédülés és aluszékonyság voltak, függő
ség kialakulásáról nem számoltak be. 
A terhesség és a szoptatás vonatkozá
sában nincs adat.

Az antidepresszívumok klinikai vizs
gálatai hatékonynak találták generalizált 
szorongás kezelésében az imipramint 
(Melipramin), a trazodont, a venla- 
faxint (Efexor) és a paroxetint (Seroxat). 
Egyes vizsgálatok hatékonyabbnak ta
lálták ezeket a szereket a benzodiaze- 
pineknél és nem találtak különbséget 
a hatékonyságban a buspironnal össze
hasonlítva. A szedáció, konfúzió és az 
elesések a legjelentősebb kockázti 
tényezők ezen szereknél, illetve az imi- 
pramin túladagolása szívritmuszavar 
veszélyével jár.

Az antipszichotikumokkal kapcso
latban egy vizsgálatot találtak, amely 
trifluoperazint (Terfluzine) hasonlított 
össze placebóval generalizált szorongás 
kezelésében. Bár hatékonyságot mutat
tak ki, a súlyos mellékhatások magas 
rizikója a szer használata ellen szól 
ebben a kórképben (leggyakoribb a 
szedáció, akut disztónia, akatízia, par- 
kinzonizmus).

A ß-blokkolok generalizált szorongás 
kezelésében való hatékonyságára vo
natkozó áttekintő közleményt vagy kli
nikai vizsgálatot nem találtak a szerzők, 
tehát inadekvátnak értékelik alkalma
zását ebben a betegségben.

Linka Emese dr.

Sportorvostan
Egyszerű módszer az anaerob-küszöb 
mérésére. Baldari, C., Guidetti, L. (Univ. 
Inst, of Motor Sei, Rome): Med. Sei. 
Sports Sei., 2000, 32, 1798.

Az anaerob-küszöb azt a maximálisan 
fenntartható mozgásintenzitást jelenti, 
amelynél még éppen  hogy nincs tej- 
sav-felszaporodás. A klasszikus ném et 
iskola, Stegmann a 3 percenként emel
kedő intenzitású terheléses protokoll 
során, a 3. percekben m ért vértejsav- 
szint 4 mmol/l-es értékének elérésé
vel jellemzi ezt az intenzitást. A 3 perces 
terhelés azonban kevés ahhoz, hogy a 
tejsavtermelés, izom ból kiáramlás és 
az elimináció egyensúlya kialakuljon, 
a tejsavszint az ugyanolyan szinten tar
tott terhelés 4. és 5. percében is m ég 
emelkedik.

A szerzők az adott terheléshez (futás
sebességhez, oxigénfelvételhez) a meg
előző terhelés végén levett vérben m ért 
laktátértéket rendelték  hozzá. Ez 2 
km/h-val lassabb futássebességet jelölt 
ki a terhelésintenzitás-laktátszint diag
ram on tejsavküszöbként. Vizsgálták, 
hogy a 41 sportoló az eredeti m ódon, 
vagy a fentiek szerin t nyert laktátkü- 
szöb sebességgel képes-e 30 percen át 
futni, hiszen a maximális tejsav steady 
state valójában a tartósan  teljesíthető 
legnagyobb in tenzitást jelenti.

Az eredeti, Stegm ann szerinti 4 
m m ol/l-es futássebességgel (e cso
portban  ez 15 k m /h  volt) a sportolók 
egy része nem volt képes fél órát futni, 
m íg az új m ódszerrel kijelölt futásse
bességet (13 km/h) mindegyikük képes 
volt tartani 30 percig.

Apor Péter dr.

Pulzus és teljesítmény-mutatók elit ke
rékpározókon egy versenyéven át.
Lucia, A. és mtsai (Universidad Europea 
de Madrid, 28670 Madrid): Med. Sei. 
Sports Exerc., 2000, 32, 1777.

Tizenhárom professzionális kerékpáro
zó novemberben, januárban és m ájus
ban, az „aktív p ihenők” időszakában 
percenként 25 W attal emelkedő te r
helésen vett részt, melynek során a 
laktátküszöböt (LT) és a két ventiláci- 
ós küszöböt m érték. (VI, am ikor a 
VE/V02 emelkedni kezd, de a VE/VC02 
még nem -  az oxigénfelvétel gazdasá
gossága rom lani kezd -  a V2 pedig, 
azt a terhelésintenzitást jelzi, am ikor
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a V E/V C02 is nő, a végkilégzési szén
dioxid-koncentráció pedig csökkenni 
kezd -  hiperventiláció.)

A pulzusszám a LT-nél a három  idő
pontban 154, 152 és 154 volt, a V l-nél 
155, 156 és 159, a V2-nél 178, 173 és 
176, vagyis nem  változott lényegesen 
a szezon során. A m axim ális teljesít
m ény persze nőtt a novem beri 4,55 
W att/kg-ról 4,80, illetve 5,05-ös érték
re: nagyobb teljesítményre lettek  ké
pesek ugyanakkora „élettani igénybe
vétellel”.

A szerzők úgy vélik, hogy a verseny
szezon elő tti egyetlen terheléses vizs
gálat elegendő arra, hogy a követendő 
edzésintenzitást meghatározzák a tesz
telés so rán  elért pulzusszám alapján.

A por Péter dr.

Szív- és keringési 
betegségek
Az ACE-gátlók, kalcium-antagonisták 
és egyéb vérnyomáscsökkentő gyógy
szerek: randomizált tanulmányok pros
pektiv áttekintése (metaanalízis). Neal, 
B. és m tsai (Blood Pressure Lowering 
Treatm ent Trialists’ Collaboration In
stitute for International Health, Univer
sity of Sydney, P. 0. Box 576, Newtown, 
Sydney, New South W ales, 2042, 
Ausztrália): Lancet, 2000, 356,
1955-1964.

Az 1990-es évek közepétől állnak ren
delkezésre azok a bizonyítékok, amelyek 
szerint a diuretikumok és béta-blokko
lók alkalm azásán alapuló vérnyomás- 
csökkentő kezelés klinikai eredményeit 
több m int 47 000 betegen végzett, vélet
len besorolású, kontrollos vizsgálatok 
igazolták. Ezen tanulmányok rendsze
rezett áttekintései (metaanalízisek) 
alapján 10-12 Hgmm-es szisztolés és 
5-6 H gm m -es diasztolés vérnyom ás- 
csökkentés a stroke relatív kockázatát 
38%-kal és a koszorúér-betegség koc
kázatát 16%-kal képes csökkenteni 
néhány éves kezelés után. Ezen hatás 
nagysága megegyezett a megfigyeléses 
vizsgálatok révén m egjósolt ered
ményekkel. A régóta alkalmazott gyógy
szerek és az újabban bevezetésre került 
ACE-gátlókkal és kalcium -antagonis- 
tákkal végzett egyes vizsgálatok nagysá
ga nem tette lehetővé ezen szerek össze
hasonlítását megtartott bal kamra-funk- 
ciójú betegek körében. Kétségtelen, 
hogy az ACE-gátlókkal végzett tanul
m ányok metaanalízise szívelégtelenség

ben, illetve bal kamrai diszfunkcióban 
20-25% -kal csökkentette a halálozást, 
a myocardium-infarctus kialakulását és 
a szívelégtelenség m iatti kórházi újra
felvételek kockázatát.

Az elmúlt öt évben számos vizsgálat 
fejeződött be, de indult is el az ACE- 
gátlók, a kalcium-antagonisták és egyéb 
vérnyomáscsökkentő szerek hatásának 
tisztázására a halálozásra és a nagy 
cardiovascularis eredetű m ortalitásra 
szám os populációban, amelyben a be
tegek hipertóniában, diabetes mellitus- 
ban, koszorúér-betegségben és vesebe
tegségben is szenvedtek. 1995 júliusában 
ezen nagy klinikai vizsgálatok vezetői 
megegyeztek, hogy ezen vizsgálatok 
m ár rendelkezésre álló eredményeit 
egy prospektiv m etaanalízis segítsé
gével elemzik, amely segítségével véle
m ényük szerint a kezelés hatásait és a 
kezelési módok közötti különbségeket 
előre jósolni lehet. A véletlen besoro
lású, kontrollos klinikai vizsgálatok 
áttekintésének (metaanalízisének) ezen 
program ját azért is hozták  létre, hogy 
az ACE-gátlók, kalcium -antagonisták 
és m ás vérnyomáscsökkentő szerek ha
tásának összehasonlításán túl a minta- 
elemszámok nagysága révén a véletlen 
besorolási (random) h ibák  is kiküszö
bölhetővé váljanak. A jelen közlemény 
ezen szakértői csoport által elemzett 
prospektiv  tervezésű ciklus első ered
m ényeiről számol be, am ely a WHO 
International Society o f  Hypertension 
Liaison Committee égisze alatt műkö
dik.

A szerzők elkülönítve vizsgálták azo
kat a tanulm ányokat, amelyekben az 
aktív  kezelést placebóval hasonlították 
össze (HOPE, PART2, QUIET, SCAT, 
PREVENT, SYST-EUR), azon tanul
m ányokkal, amelyben az intenzív és 
kevésbé intenzív vérnyomáscsökkenést 
vizsgálták (ABCD, HOT, UKPDS- 
HDS), valamint azon összefoglaló ta
nulmányokat, amelyek során a külön
böző hatástani csoportú vérnyomás- 
csökkentő szerek hatásait elemezték 
(CAPPP, STOP-2, INSIGHT, NICS-EH, 
NORDIL, VHAS stb.). A megvizsgált 
tanulm ányok bevételének egyik alap- 
k rité rium a az volt, hogy a követés so
rán  legalább 1000 betegévet kellett elér
niük és az elért eddigi eredményeket 
1995 júliusáig még nem  publikálták.

Hipotézisük az volt, hogy az elemzett 
tanulmányok segítségével a kimenetel 
eredménye előre megjósolható a kiválo
gatott vizsgálatok esetében, mielőtt bár
melyik tanulmány eredménye ismertté 
válna. Az egyéni adatok vagy csopor

tos táblázatos adatok a vizsgálók rendel
kezésre álltak és ezeket standard statisz
tikai technikák kombinálásával dolgoz
ták fel. A STATA programot használták, 
a relatív kockázatot és a 95% megbíz
hatósági szintet (konfidenciainter
vallum) minden tanulmányban külön- 
külön szám ították ki. A különböző ta
nulm ányok között fennálló kezelési 
eredményeket a \  homogenitási teszttel 
vizsgálták.

A kezelés kimenetelét jelző adatokat 
15 tanulmány elemzése során nyerték, 
amelyek összesen 74 696 egyént fog
laltak magukban. Az átlagos életkor 
62 év és a betegek 53%-a férfi volt.

A vérnyomásra gyakorolt hatások: 
Az aktív kezelés és a placebocsoport 
közötti összehasonlítás során a nem  
hipertóniások vérnyomása átlagosan 
136/78 Hgmm volt, a SYST-EUR-ta
nulm ányban (amely izolált szisztolés 
hipertóniában szenvedő betegeket vizs
gálta) és idősebb betegek körében pedig 
174/86 Hgmm. Az ACE-gátlóval ke
zeltek csoportjában a követés során a 
random izált csoportok között az átla
gos vérnyomáskülönbség 3/1 Hgmm a 
HOPE-tanulmányban és 6/4 Hgmm a 
PART 2 tanulm ányban (a súlyozott 
átlag az összes tanulm ányt tekintve 
3/1 Hgmm). A SYST-EUR-ban a vér
nyomáskülönbség átlaga a random i- 
záció utáni követési periódus során 
10/5 Hgmm (két kalcium-antagonista- 
placebokontrollált vizsgálatban a sú
lyozott átlag 9/5 Hgmm) volt. Az inten
zívebb és kevésbé intenzív kezelés so
rán a vérnyomásértékekben mutatkozó 
különbség 3/3 Hgmm-től (HOT-tanul- 
mány) 10/5 Hgmm-ig terjedt (UKPDS- 
HDS-tanulmány, a súlyozott átlag 
3/3 Hgmm az összes tanulm ányt te
kintve).

Az ACE-gátlók placebóval ellenőr
zött vizsgálatainak áttekintése során, 
négy tanulm ányt elemeztek, zömmel 
koszorúér-betegeket (12 124 beteg). A 
tanulmányok, azt m utatták, hogy az 
ACE-gátló kezelés során bekövetkező 
változó mértékű vérnyomáscsökkenés 
mellett a stroke kockázat csökkenése 
30%-os volt (95% Cl [15; 43]), a ko
szorúér-betegség kockázatának 20%-os 
csökkenése mellett (95% Cl [11; 28]) 
és a nagyobb cardiovascularis esemé
nyek 21%-os (95% Cl [14; 27]) kocká
zatcsökkenését sikerült elérni. A 
kalcium-antagonistákkal végzett tanul
mányok áttekintése (két tanulm ány, 
zömmel hipertóniás 5520 beteg) során, 
azt találták, hogy a stroke rizikójának 
csökkenése 39%-os volt (95% Cl [15;
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56]) és a nagy cardiovascularis ese
ményekben 28%-os csökkenés (95% 
Cl [13; 41]) következett be. A különböző 
célvérnyomás-érték elérését célzó anti- 
hipertenzív kezelési stratégiák meta- 
analízise (három  tanulmány, 20 408 
hipertóniás beteggel) során a szerzők, 
azt m utatták ki, hogy az intenzívebb 
antihipertoniás kezelés a stroke rizi
kóját legalább 20%-kal (95% Cl [2; 
35]) csökkentette, a koszorúér-történé
sek csökkenése 19%-os (95% Cl [2; 
33]) és a nagyobb cardiovascularis tö r
ténések mérséklődése 15%-os (95% Cl 
[4; 24]) volt. A metaanalízisekben a 
különböző antihipertoniás gyógyszeres 
kezelések összehasonlítása során (8 ta
nulmány, 37 872 hipertóniás beteg) a 
halálok-specifikus hatásokban jelentke
ző különbségekben a kalcium-antago- 
nista alapú kezelés és az egyéb kezelé
sek között csak határérték különbsé
gek mutatkoztak.

Összességében az ACE-gátlókkal 
végzett kezelések és a kalcium-anta- 
gonisták alkalmazása során szoros és 
erőteljes bizonyítékok igazolhatók a 
betegek prognózisában a placebóval 
ellenőrzött tanulmányok metaanalízi- 
se alapján. Ezek a bizonyítékok erőssége 
kisebb volt az eltérő intenzitású keze
lési m ódok és az eltérő gyógyszer ha- 
tástani csoportok összehasonlítása 
során. A szerzők szerint a vérnyomás- 
csökkentő szerekkel folytatott után- 
követéses tanulmányok alapján lénye
gesen növekedni fog azon tényleges 
különbségeket igazoló bizonyítékok 
száma, amely a különböző kezelési stra
tégiák között várható.

Orosz István dr.

A syncopéról. Kapoor, W. N. (Univer
sity of Pittsburgh School of Medicine, 
Pittsburgh): N. Engl. J. Med., 2000,343, 
1856-1862.

A syncope (S) poszturális tónustalan- 
sággal (a függőleges testhelyzet megtar
tásának képtelenségével; ref.) járó, h ir
telen föllépő, rövid ideig tartó, spontán 
rendeződő eszméletvesztés.

Kórélettani alapját az agyi vérellátás 
átm eneti csökkenése vagy annak rövid 
megszűnése képezi. Viszonylag gyakori 
jelenség (legalább 1 múló eszméletvesz
téssel járó rosszullét, syncopés (Ss) epi
zód a lakosság mintegy 20-30%-ánál 
bármely életkorban előfordulhat; ref); 
a hirtelen halál rizikója megnő (kardi-

ális eredetű ájulásos rosszullétek egyéves 
mortalitása 33%, az extrakardialis ere- 
detűeké 7%, az ismeretlen okúaké 6%; 
ref); okának megállapítása gyakran ne
hézségbe ütközik; gyakorta igényel hos- 
pitalizációt (a szokványos kórházi, vala
mint a sürgősségi felvételek 3-3% -át 
teszi ki; ref).

Először is, fontos azt eldönteni, hogy 
S-ról van-e szó:

-  praesyncopéban (szédülés, bizony
talanságérzés, gyengeség, verejtékezés, 
hányinger, látás-, hallászavar; ref.) esz
méletvesztés vagy elesés nem  követke
zik be (a poszturális tónus elvesztése 
csupán részleges; ref);

-  a „drop attack” (atóniás roham -  
esési roham; ref.) esetén nincsen esz
méletvesztés;

-  az epilepsziától való elkülönítés 
problematikus lehet, de fájdalmat, meg
erőltetést, vizelést, székelést, köhögést, 
nyelést követő eszméletvesztés inkább 
epilepszia ellen szól; az epizódot meg
előző izzadás, hányinger, S mellett; az 
aura epilepsziára utal; a történés utáni 
szellemi tompultság, 5 percet megha
ladó eszméletvesztés, nyelvmegharapás, 
bevizelés, incontinentia alvi epilepsziát 
valószínűsít; ritmikus mozgások (clonu- 
sos, myoclonusos rángások) inkább epi
lepszia mellett szólnak.

Ami a rövid ájulásos rosszullétek 
kiváltó okainak megoszlását illeti, az 
1980-as években publikált 5 nagyobb 
tanulm ány adatainak összegezéséből 
a következőket láthatjuk: neurálisan 
médiáit reflexes S 24% (ebből 18% va- 
sovagalis [neurokardiogén; ref], 5% 
szituatív és 1% sinus caroticus erede
tű); kauzális ortosztatikus alacsony 
vérnyomás 8%; neurológiai megbetege
dés 10%; gyógyszeres kezelés kiváltotta 
ájulás 3%; pszichiátriai rendellenes
ség 2% (kevés [!]; ref); 18% szív erede
tű (ebből 14% aritmia és 4% szervi 
[strukturális] szívbaj); tisztázatlan 34%.

A tisztázatlan eredetű S-k az utób
bi években csökkenő tendenciát m u
tatnak (újabb felismerések, a szenzitív 
és specifikus tesztek elterjedése [!]; 
ref): a tilt testint (head-up tilt table 
[HUTT]-vizsgálat; ref.) igénybevételé
vel az addig kiderítetlen eredetű S-k 
az esetek 50-66%-ában neurálisan mé
diáit reflexes epizódoknak bizonyultak; 
a betegek további 10-20%-ánál pszichi
átriai rendellenességeket (pánikbeteg
ség, szorongás, szomatizációs beteg
ség, major depresszió, alkohol- és drog- 
abúzus) mutattak ki; hosszab követéses 
vizsgálatkor végül is ezek 5%-ában leg
gyakrabban supraventricularis tachy

cardia vagy az epilepszia igazolódott 
kiváltó oknak.

A neurálisan m édiáit eszméletvesz- 
téses rosszullétek képezik a S-k legna
gyobb csoportját. Ezen rendellenessége
ket az érrendszer tónusára  és a szív 
frekvenciájára ható idegileg átvitt kó 
ros impulzusok okozzák; a patomecha- 
nizm us pontosan nem  tisztázott (je
lenlegi ismereteink szerint a neurokar
diogén S-t kiváltó afferens idegi szignálok 
[trigger] keletkezhetnek a központi 
idegrendszerben is [centrális mechaniz
mus] és/vagy bárhol a perifériás recepto
rokban [perifériás mechanizmus], 
amelyek kémiai, mechanikus, hőmér
séklet-változási vagy fájdalomingerekre 
aktiválódnak. Ismeretes újabban az  
iín. malignus vasovagalis tünetcso
port azokra a súlyos ájulásos esetekre, 
ahol aprodromális tünetek nagyon rövi
dek vagy hiányoznak, az életveszélyes 
rosszullét elhúzódó asystoliávaljár; ref.)

A S-k gyakori oka (8%) az o rto 
sztatikus hipotenzió (vérnyomásmérés 
álló testhelyzetben is!), melyet leggyak
rabban a keringő vérvolumen csökke
nése, a vascularis tónust és a szívfrek
venciát csökkentő gyógyszeres mediká- 
ció, a szekunder autonóm diszfunkció 
(diabetes mellitus, toxikus hatások) 
vagy prim er autonóm  elégtelenség in 
dukál.

A syncope kiváltó okának kideríté
séhez igen fontos és semmi mással nem  
helyettesíthető a gondosan felvett kór
előzmény és a körültekintő, alapos/fzz- 
kális vizsgálat; nemritkán önmagukban 
is elvezethetnek a kórisméhez vagy 
pedig sugallják azt és így elősegítik a 
célzott -  a helyes diagnózishoz juttató  
-  további tesztek megtervezését. Az 
EKG-vizsgálatot -  alacsony diagnosz
tikus hozama ellenére is -  minden S-s 
betegnél végezzük el, mivel az (akár 
pontos kórismét nyújtva) közvetlen 
adekvát kezelést is meghatározhatja. 
A kezdeti megközelítésnél -  anam né- 
zis + fizikális vizsgálat + EKG elvégzé
sével ellentétben -  nem  indokolt a la
boratóriumi vizsgálatok rutinszerű 
elvégzése -  igen alacsony találati hoza
m a miatt -  csupán a célzott labortesztek 
kivitelezésének van értelme a későbbi
ekben.

A kórállapot -  anam nézisen + fizi
kális vizsgálaton + EKG-n alapuló -  
kezdeti értékelése segítségével a kóris
me (vasovagalis S, ortosztatikus eszmé
letvesztés, szituatív epizód, teljes AV- 
blokk) gyakran felállítható.

Gyakori, hogy az anamnézis + fizi
kális vizsgálat + EKG adatainak kez
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deti invenciózus megítélése bizonyos 
kórállapot(ok) fennállását sugallja, és 
erre tám aszkodva a kauzális diagnó
zishoz vezető célzott invazív vagy non- 
invazív vizsgálat(okat) végzünk/végez- 
tetünk: váratlanul jelentkező fájdalom, 
félelem vagy kellemetlen hang-, fény
vagy ízingerekre jelentkező ájulás vaso- 
vagalis eredetre utal; hosszú ideig való 
m ozdulatlan  álláskor fellépő, vagy 
egészséges szívű, jól tren írozo tt atlé
tákon megerőltetésre indukálódó S-nál 
vasovagalis attakra gondolunk. Vizelés, 
székelés, köhögés, nyelés alatt vagy köz
vetlenül ezek után fellépő eszméletvesz
tés szituatív eredetre enged következtet
ni. A n. facialis, a n. glossopharyngeus 
terü letén  jelentkező heves fájdalmak
tól kísért S-ban neurálisan médiáit ere
detre gyanakszunk. Prodróm ák nélkül 
jelentkező S-nél kardiogén eredetre 
gondolunk. Szívbetegségben jelentkező 
eszméletvesztéskor aritm ogén epizód 
valószínűsíthető. A fej forgatásakor vagy 
a carotissinus nyomására (borotvál
kozás, szűk gallér, daganat) kialakuló 
ájulásnál carotissinus S valószínű. Köz
vetlenül álláskor fellépő vagy folyadék
vesztéskor jelentkező eszméletvesztés
kor ortosztatikus eredetre gondolunk. 
Ha hosszú  QT-szakaszt, bradycardiát 
vagy vérnyom áscsökkenést okozó 
gyógyszeres kezelés eluálható, gyógy
szer indukálta S-ra terelődik  a figye
lem. Eszméletvesztést kísérő fejfájásnál 
m igrénre, basilaris m igrénre és epi
lepsziára gondoljunk. Szédüléssel, be
szédzavarral vagy kettőslátással járó 
S-nál elsősorban átmeneti agyi ischae- 
miás tö rténés (TIA), subclavian steal 
tünetcsoport és basilaris m igrén való
színűsíthető. Ha az ájulást a k ar mozga
tása váltja ki, subclavian steal szindróma 
(és pacemakeres betegen miopotenciál- 
gátlás; ref.) jön szóba. Ha az ájulásos 
rosszullét után a két karon pulzus vagy 
vérnyomás-különbséget tapasztalunk, 
a felvetődő kórisme aortadissectio vagy 
subclavian steal tünetcsoport, amennyi
ben ájulásos anamnézisnél testhelyzet- 
változáskor (ülést követően fekvő hely
zetbe mozdulásnál, ágyban oldalra for
duláskor) a szívzörej karakterváltozását 
észleljük, a feltételezett kórism e pit
vari daganat, atrialis th rom bus. Ha az 
ájulást fizikai terhelés váltja ki, a való
színűsíthető  diagnózis: aortaszűkület, 
pulm onalis stenosis, pulm onalis hy
perton ia, mitralis szűkület, hypertro- 
phiás cardiomyopathia, koszorúér-szű
kület. Szívbetegeknél jelentkező pro
dróm ák nélküli eszméletvesztésnél 
aritm ia irányába kutassunk. Ismétlő

dő, nem  idős, egészséges szívű szemé
lyeknél pszichiátria betegségekre össz
pontosítsunk. Eszméletvesztéssel társu
ló palpitáció, szívdobogásérzés pitvari 
vagy kam rai tachycardiára utal. S-val 
összefüggő mellkasi fájdalom szív- 
izom-ischaemiát, tüdőem bóliát vagy 
aortadissectiót sugall.

A felsoroltak alapján megtervezett 
és irányított, célzott specifikus invazív 
vagy noninvazív vizsgálatokkal k izár
ju k  vagy m egerősítjük a feltételezett 
kórism ét, utóbbi esetben a kezelést is 
elkezdjük.

Ha a beteg kórállapotának az elő
zőkben vázolt értékelése szerint a felté
telezett diagnózist nem  tudjuk verifi
kálni, azt mondjuk, hogy a betegnek 
tisztázatlan eredetű syncopéja van, és 
a további vizsgálatokról a rizikóténye
zők felmérése alapján döntünk.

1. Ha szervi szívbetegség vagy kóros 
EKG mutatható ki, legfontosabb az arit
m ia irányába történő vizsgálat. EKG- 
m onitorozásnál, am ennyiben a S-t re 
leváns aritmia kíséri, az a ritmuszavar 
oki szerepe mellett szól, ha a m onito
rozás negatív eredménnyel jár, intra- 
cardialis elektrofiziológiai vizsgálat 
(EPS) indikált. Ha az EPS kóros, az így 
felállított „m unkadiagnózis” alapján 
elindítjuk a kezelést. Amennyiben az 
EPS normális eredményt hozott, loopre- 
corderrel (beültethető' eseményrögzítő; 
ref.) folyamatos (hetekig-hónapokig tar
tó; ref.) EKG-monitorozás javallt. Ha 
az ájulás idején lényeges ritmuszavar 
m utatható  ki, elkezdjük az oki keze
lést (a syncope-kérdéskör egy másik 
k itű n ő  szakértője elsőnek az implan- 
tábilis eseményrögzítővel történő moni
torozást végzi el, és csak azután az intra- 
cardialis elektrofiziológiai tesztelést, 
döntését azzal indokolja, hogy az EPS 
csak akkor van igazán segítségünkre, 
ha az eszméletvesztés(ek) alatt jó  minő
ségű EKG-felvételt tud tunk  készíteni; 
ref). Negatív kimenetelkor neurálisan 
m édiáit eredetű S u tán  kutassunk to 
vább.

2. Tisztázatlan eredetű syncopéban 
a szervi szívbetegségben nem szenvedő 
és szabályos EKG-val rendelkező betegek 
többségének ájulásos rosszullétei leg
többször neurálisan médiáitok. Ezen 
csoportba tartozó személyeken -  külö
nösen ismétlődő epizódoknál, vagy ha a 
S kom oly sérülést okozott, vagy ha 
foglalkozásuk nagy rizikóval jár (pilóták 
stb.) -  feltétlenül javallt a tilt testing 
elvégzése (head-up tilt table [HUTT]- 
vizsgálat: a neurálisan médiáit reflexes 
vasovagalis [vasodepressor] neurokar-

diogén S-k provokálására szolgáló ma
gas szenzitivitású és specificitású 
noninvazív módszer; ref). Szomatikus 
tünetekkel jelentkező rekurráló ájulá
sos rosszulléteknél egészséges szívűe- 
ken végeztessünk -  akár ismételten is 
-  pszichiátriai vizsgálatot pánikbeteg
ség, depresszió, konverziós rendelle
nességek, hisztéria irányába. Idős be
tegeknél -  ha nem  ellenjavallt - l . a .  
carotismasszázs indikált. Hajlott korú 
személyeken gondoljunk arra, hogy -  
mint m inden aggkori megbetegedés -  
a S is multikauzális eredetű lehet 
(gyakran polipragmázia is fennáll!), 
ezért mielőtt intenzívebb beavatko
zást végeznénk, előbb a látszólag akár 
kis jelentőségűnek tűnő multiplex oko
kat együtt próbáljuk kiküszöbölni, 
megszüntetni (az eredmény gyakran 
impresszionáló!).

A fent vázolt módon elvégzett di
agnosztikus lépcsők betartásával az 
esetek nagyrészében oki kórisméhez 
jutunk. Ha ez nem  történne meg, az 
addigiakat újra kell értékelnünk: a kór
előzmény felvételét megismételjük, a 
rosszullét szemtanúit (újból) kikérdez
zük, szubtilis neurológiai tünetek ész
lelésekor is neurológussal konzultá
lunk, rekurráló S-k esetén egész addigi 
diagnosztikus és esetleges terápiás tény
kedésünket kíméletlenül felülbíráljuk.

A szerző, per tangentem néhány 
megjegyzést fűz a diagnosztikai tesz
tekhez: 1. A gondos kórelőzmény és f i 
zikális vizsgálat akár 40-50%-ban is 
elvezethet a helyes kórisméhez. 2. Az 
EKG az eseteknek kb. 5%-ában nyújt oki 
diagnózist. 3. Labortesztek rutinszerű  
alkalmazása 2-3%-ban. 4. A Holterezés 
kapcsán az esetek 4%-ában együtt je- 
lenetkezik a releváns aritmia + rosszullét 
(aritmogén S), 17%-ban az eszmélet- 
vesztés ritmuszavar kísérete nélkül lép 
fe l (aritmogén rosszulét kizárható). Az 
esetek 79%-ában sem ájulás, sem rit
muszavar nem volt észlelhető (arit- 
miális S mégsem zárható ki, mivel azok 
epizodikusán jelentkeznek). 5. Beül
tethető loop-recordervél történő folya
matos EKG-monitorozás folyamán az 
esetek 8-20%-ában ájulást kísérő rele
váns aritm ia volt regisztrálható, 12- 
27%-ban a rosszullétek szabályos rit
musnál léptek föl. Az esetek 25%-ában 
az implantábilis eseményrögzítő átlag 
2,3 hónap után rögzített a rosszullét(ek) 
alatt jelentős aritm iát. 6. Az intrakar- 
diális elektrofiziológiai vizsgálat kap
csán szívbetegség fennállásakor 21‘kő
bán sikerült kamrai tachycardiát kivál
tani, 34%-ban releváns bradycardiát,
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14%-ban multiplex ritmuszavar volt 
indukálható, normális struktúrájú szív
nél és szabályos EKG-nál VT 1% gya
korisággal, bradycardia 10%-ban volt 
kiváltható. 7. A tilt testing (HUTT- 
vizsgálát; ref.) (isoproterenol vagy nit
roglycerin provokációval) -  90%-os 
specificitás m ellett -  az esetek 66%- 
ában bizonyult pozitívnak. 8. Az esz- 
közös ideggyógyászati vizsgálatok kö
zül az EEG -  epilepszia alapos gyanúja 
esetén is -  kevesebb, mint 2%-ban volt 
diagnosztikus értékű. A koponya-CT -  
gyanú fennállásakor is -  csupán 4% gya
korisággal szolgál új információval.

A szervi szívbetegség okozta, az arit- 
mogén eredetű, az ideggyógyászati és 
egyéb okú betegségek kiváltotta synco- 
pék kezelésének ismertetése a dolgo
zat kereteit meghaladja.

A szerző a neurálisan médiáit synco- 
pék terápiáját is csak röviden érinti.

Az atenolol (szelektív béta-recep- 
tor-blokkoló; ref.) 3-4 hét kezelés után 
szignifikánsan csökkenti a tüneteket.

A paroxetine (szelektív szerotonin- 
reuptake-inhibitor; szorongásos dep- 
resszív állapotokban, obszesszív-kom- 
pulzív kórképekben, pánikbetegségben, 
agorafóbiás pánikállapotokban; ref.) 
lényegesen redukálja a rosszullétek is
métlődését.

Rekurráló vasovagalis ájulásos epi
zódok válogatott eseteinél alkalmazott 
pacemaker-implantáció eredményei 
igen biztatóak.

Autonóm elégtelenségben a válasz
tandó szer a fludrocortison [glükokorti- 
koid és mineralokortikoid aktivitással 
egyaránt rendelkező gyógyszer: Asto- 
nin-H (Merck); jó  hatását inkábbposzt- 
ganglionos elégtelenségben tapasztal
juk, kevésbé a preganglionos típusban; 
ref].

Fischer Tamás dr.

Toxikománia
Levomethadyl acetát, buprenorphin 
és methadon összehasonlító vizsgálata 
opioid függőknél. Johnson, R. E„ 
Chutuape, M. A., Stain, E. C. és mtsai 
(Dept, of Psychiatry and Behavioral 
Sciences, Johns Hopkins University 
School of Medicine, 5510 Nathan Shock 
Dr., Baltimore, MD 21224, USA): N. 
Engl. J. Med., 2000,143, 1290-1297.

Az USA-ban fontos népegészségügyi 
probléma az opioid-függőség, mivel 
980 000 em ber használ hosszú ideje 
heroint. Az opioid-függőség leküzdésé

re a késő, 1960-as években vezették be 
a methadont, majd 1993-ban hozzájá
rultak a levomethadyl acetát használa
tához, mivel mindkét vegyidet p-opioid 
agonista. A buprenorphin csak részben 
p-opioid agonista, ezért maximális ha
tása kisebb, m int a teljes agonistáké. A 
levomethadyl acetát és a buprenorphin 
alkalmazásának az a nagy előnye, hogy 
a betegnek nem kell naponta adni, ami 
annak köszönhető, hogy hosszú a fele
zési idejük és hogy a levomethadyl ace
tát esetében két aktív m etabolit kelet
kezik: a nor-levomethadyl acetát és a 
dinor-levomethadyl acetát.

Randomizáltan, 220 betegben, 17 
héten át vizsgálták, összehasonlítva a 
levomethadyl acetát (75-115 mg), a 
buprenorphin (16-32 mg) és magas 
dózisú (60-100 mg), valamint alacsony 
dózisú (20 mg) methadon adását köve
tően az opioid dependenciát. Levo
methadyl acetát és a buprenorphin- 
kezelés hetenként három szor, míg a 
methadon adása naponta történt. Az 
alacsony dózisú csoportnál a dózist 
személyre szabták, de az eredmény még 
így is gyenge volt. Minden egyes cso
portban 55 páciens volt: ezek közül 
51% fejezte be a vizsgálatot. A napok 
számtani középértéke (± SE) a tanul
mányban m aradt pácienseknél szig
nifikánsan magasabb volt azoknál, akik 
levomethadyl acetátot (89 ± 6), bupre- 
norphint (96 ± 4) és magas dózisú 
methadont (105 ± 4) kaptak, mint azok
nál, akiknél alacsony dózisú metha- 
donnal (70 ± 4, p = 0,001) kezeltek. A 
páciensek egymást követő opioid nega
tív vizeletmintái legalább 12%-kal eltér
nek a csoportok között (p = 0,005); 
36% a levomethadyl acetát, 26% a bup- 
renorhin, 28% a magas dózisú és 8% 
az alacsony dózisú methadon csoport
ban. Egy 0-100 skálán kifejezve a páci
ensek drogfogyasztási problém áit; 35 
a levomethadyl acetátnál, 34 a bup- 
renorphinnél, 38 a magas és 53 az ala
csony dózisú methadonnál (p = 0,0002). 
Végül is megállapítható, hogy az al
kalmazott anyagok lényegesen csökken
tik az opioid kábítószerek használatát.

Rengei Béla dr.

Tüdőgyógyászat
Krónikus obstruktiv tüdőbetegség 
(COPD). Irodalm i áttekintés. Barnes,
P. J. (Department of Thoracic Medicine. 
National Heart and Lung Institute, Do- 
vehause St., London SW3 6LY, UK): N. 
Engl. J. Med., 2000, 343, 269-280.

A COPD a krónikus obstruktiv bron
chitis, az emphysema és a kis légutak 
elzáródásának összefoglaló elnevezé
se. A krónikus bronchitis definíciója: 
3 hónapnál tovább tartó  produktív kö
högés, ami 2 egymás u tán  következő 
évben jelentkezik. N em  feltétlenül já r 
légúti obstrukcióval. A legtöbb COPD-s 
betegnél mindhárom főtünet jelen van, 
de jelentős egyéni különbségek elő
fordulnak.

A COPD-kutatás sokáig méltány
talanul háttérbe szorult az asthmával 
szemben, de a növekvő incidencia és 
az egyre növekvő kezelési költségek 
ism ét a patomechanizmus, illetve az új 
terápiás lehetőségek kutatására irányí
totta a figyelmet.

Epidemiológia. A  COPD prevalenci- 
ája nem  ismert pontosan. Az USA-ban 
a vezető halálokok között a 4., de az 
egyetlen olyan gyakori halálok, am e
lyiknél a halálesetek szám a folyama
tosan nő. A WHO előrejelzése szerint 
a következő 20 évben a mortalitás to
vábbi növekedése várható.

Molekuláris genetika. A légzésfunk
ció m onitorozása alapján megállapí
tották, hogy a légzésfunkció fiziológiás 
rom lásának felgyorsulása csak a do
hányosok egy részénél (fehér férfiak 
15, fekete férfiak 5% -ában) követke
zik be. Ez a megfigyelés arra utal, hogy 
feltehetőleg genetikus okok determ i
nálják, melyik dohányosnál alakul ki 
légzési rendellenesség. A genetikus fak
torok szerepére utal még a fiatalkori 
COPD családi halmozódása és a COPD 
különböző fajoknál észlelt eltérő preva- 
lenciája (például a taiwaniaknál a nor
mális tízszerese). A genetikai vizsgálatok 
nemcsak a rizikó markereit határozhat
ják meg, de lehetőséget nyújthatnak 
új terápia kidolgozására is.

Rizikófaktorok. A COPD rizikófakto
rai: dohányzás, környezeti szennyezés 
és alacsony születési súly. Igen való
színű, hogy interakció van a környezeti 
ártalm ak és a genetikus diszpozíció 
között.

Gyulladás. A COPD-ben jelen lévő 
krónikus gyulladásos folyamat jelen
tősen különbözik az asthm ában ész
lelt gyulladástól.

1. Gyulladásos sejtek és mediátorok. 
COPD-ben a gyulladásos folyamat el
sősorban a bronchiolusokat (fibrosis, 
valam int makrofág- és T-lymphocyta- 
infiltráció) és a tüdőparenchymát (dest
rukció, makrofágok, valamint CD8+ T- 
sejtek felszaporodása) érinti. A szö
vettani lelet, a BAL és a provokált köpet 
egyaránt a m akrofágok és neutrofilek
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felszaporodását mutatja. Eozinofil sej
teket csak akut exacerbáció, vagy egy
idejű asthma esetén találtak. COPD ese
tén m ediátorok közül a leukotrién-4 
és a kemotaktikus neutrofilek, a cito- 
kinek közül a TNF-alfa, valam int az 
in terleukin-8  menyisége nő. A gyulla
dásos sejtek és a m ediátorok között 
valószínűleg interakció van.

A makrofágok száma 5-10-szeresre 
nő, aktív állapotúak és a sérülés helyén 
koncentrálódnak. Az aktivált makro
fágok és neutrofilek által felszabadított 
p ro teázok  károsítják a tüdőparanchy- 
m át és fokozzák a m ucosus váladék 
term elését. A citotoxikus T-sejtek sze
repe m ég nem  teljesen ism ert.

2. Proteáz-antiproteáz egyensúly. 
Régóta ism ert, hogy a különböző pro- 
teázoknak jelentős szerepük van a tü- 
dőparenchym a kötőszöveti elemeinek 
károsodásában. Normális körülmények 
között a proteáz-antiproteáz terme- 
lés/m űködés egyensúlyban van. Em- 
physem ában a proteolitikus enzimek 
m ennyisége, valamint aktivitása nő és 
ezt m ár az endogén antiproteázok nem 
tudják kivédeni. Feltehetőleg azoknál 
a dohányosoknál alakul ki emphysema, 
akiknél a proteáz-antiproteáz egyen
súly felborul: például genetikus poli
m orfizm us m iatt károsodott protein- 
term elés/m űködés esetén.

3. Oxidativ stressz. Az oxidativ stressz 
fontos szerepére utal, hogy a kilégzett 
levegő H20 2-koncentrációja COPD-ben 
-  főleg akut exacerbáció esetén -  megnő 
és em elkedik a stresszm arker (8-izo- 
prosztán) mennyisége is. Az oxidativ 
stressz valószínűleg több m echaniz
m uson keresztül befolyásolja a COPD 
akut exacerbációja esetén zajló folya
m atokat.

4. Szisztémás hatás. A COPD nem 
légzőszervi hatásai jelentősen rontják 
a beteg életminőségét. Például a domi
nánsan emphysemás beteg légzés- 
funkciós értékektől független testsúly- 
csökkenése a mortalitás prediktora. A 
testsúlycsökkenés hátterében nagyobb 
m etabolizm us áll, a váz- és végtag- 
izom zat gyengül. Az izomgyengeség a 
krónikus hypoxia, az im m obilitás és a 
növekvő metabolizmus eredm énye. A 
szisztém ás hatások megismerése alap
ján a pulm onalis rehabilitáció fontos 
része le tt a váz- és légzőizomtorna, 
valam int a táplálékbevitel javítása.

5. M ódosító mechanizm usok. A 
COPD-ben észlelt gyulladásos elvál
tozás és a proteáz egyensúly hiánya, 
kisebb m értékben a nem  COPD-s do
hányosoknál is észlelhető. Ennek

alapján feltételezik, hogy a dohányo
sok gyorsabb légzésfunkció-romlása 
az irritációkra ado tt fokozott válasz, 
melyet a gyulladásos fehérjék és enzimek 
nagyobb mértékű termelése, vagy az en
dogén gyulladásellenes, illetve antipro- 
teáz mechanizmusok károsodása vált ki.

Annak ellenére, hogy a COPD leg
főbb oka a dohányzás, ennek elhagyása 
u tán  nem csökken a légúti gyulladá
sos válasz. Ez arra utal, hogy bizonyos, 
egyszer már beindult mechanizmusok 
állandósítják a gyulladásos folyamatot.

A kut exacerbáció. Az akut exacerbá- 
ciót a tünetek súlyosbodása és a lég
zésfunkció romlása jellemzi, elhúzódá
sa rontja az életminőséget. Előidézheti 
bakteriális vagy vírusinfekció és k ö r
nyezeti ártalmak (hőmérsékletváltozás, 
levegőszennyezettség). Akut exacer
báció esetén a köpetben nő a neut
rofilek száma, valam int az interleu- 
kin-6 és -8 koncentrációja. Emelkedik 
az oxidativ m arkerek és a kilégzett le
vegő N 0 2-mennyisége.

A gyógyszeres terápia fejlődése. 1. 
Dohányzás elleni kezelés. Jelenlegi tu 
dásunk  szerint a COPD progresszió
já t csak a dohányzás elhagyásával le
he t lelassítani. A nikotinabsztinencia 
elérésére a gyakorlatban általában n i
kotinhelyettesítő kezelést (rágógumi, 
tapasz stb.) alkalmaznak. Jelenleg az 
ú jabban bevezetett bupropriont (nor- 
adrenerg  antidepresszáns) tartják a 
leghatékonyabb kezelésnek.

2. Űj bronchodilatátorok. A COPD 
hörgőtágító kezelése általában csak kis- 
fokú légzésfunkciós javulást eredm é
nyez, de szubjektíve jó hatású. A hosszú 
távú béta-2-agonisták alkalmazásának 
előnye még, hogy csökkentik az in- 
fektív eredetű exacerbációk számát, 
m ivel a szerek m érséklik a H. influ
enzae légúti epithelsejtekhez történő 
adhézióját.

A COPD hatékonyabban kezelhető 
antikolinerg szerekkel. Jelenleg hosszú 
hatású , napi egyszeri alkalmazással ha
tékony antikolinerg szer (tiotropium  
brom id) kifejlesztése van folyamatban.

3. Antibiotikum. A COPD akut exa- 
cerbációjának kezelésére kiterjedten al
kalmaznak antibiotikum ot annak elle
nére, hogy valójában csak bakteriális 
eredet esetén eredm ényez javulást. A 
profilaktikus antibiotikus kezelés ered
ményességére nincs bizonyíték.

4. Oxigén. Súlyos COPD és króni
kus hypoxaemia (p a 0 2 < 55 Hgmm) 
esetén indikált az o tthon i 0 2-kezelés. 
Ezekben az esetekben az 0 2-terápia 
javítja  az életminőséget és csökkenti a

mortalitást. Enyhébb fokú hypoxaemia 
esetén 0 2 alkalmazása nem  indokolt, 
mivel ez igen költséges kezelés.

Kortikoszteroidok. Az inhalációs kor- 
tikoszteroidot kiterjedten alkalmazzák 
a COPD kezelésében, annak ellenére, 
hogy a gyulladást a szteroid csak az 
esetek kb. 10%-ában mérsékli objek
tiven. Feltehetőleg azokban az esetek
ben hatásos, ahol a krónikus gyulladást, 
illetve az akut exacerbációt a megnö
vekedett eozinofil szám, illetve a légúti 
ödéma jellemzi. A kortikoszteroido- 
kat tehát rutinkezelésre nem  ajánlják.

Kiegészítő (nem gyógyszeres) keze
lés. 1. Noninvazív ventüáció. A maszk
kal történő pozitív nyomású lélegez
tetés és a tartós 02  használatának 
kombinációjától látják a legjobb ered
ményt.

2. Pulmonalis rehabilitáció. A fi- 
zioterápiás kezelés javítja a terhelhe
tőséget és az életminőséget.

3. Sebészeti kezelés. A sebészi ke
zelés során eltávolítják az emphyse
más tüdőrészeket. így javul a ventiláció 
és a belégző izm ok teljesítőképessége. 
A betegeket a m űtéti terápiára igen 
nagy körültekintéssel kell kiválaszta
ni. A legjobb eredményeket a lokali
zált felsőlebenyi emphysemás terüle
tek eltávolításával érik el. Jelenleg nagy 
m ulticentrikus vizsgálatban hasonlít
ják össze a sebészi és a hagyományos 
kezelés hatékonyságát és költségeit. 
Eredmények ham arosan várhatók.

Új kezelések. Jelenleg a dohányzás 
elhagyásán kívül nincs más m ód a 
COPD progressziójának lassítására. A 
COPD-t kísérő gyulladás és a prog
resszív proteolitikus károsodás felve
tik azt a gondolatot, hogy a celluláris 
és molekuláris folyamatok jobb meg
ismerése lehetőséget adhat oki gyógy
szeres kezelésre.

1. Mediátor-antagonisták. A COPD- 
ben jelen lévő m ediátorok ismerete le
hetőséget ad szintézisgátlók és recep- 
tor-antagonisták (5-lipogenáz-gátlók, 
specifikus leukotrién-B4-antagonisták, 
interleukin-8-antagonisták, tumornek- 
rózis faktor-antagonisták, hatékonyabb 
és stabilabb antioxidánsok) kifej
lesztésére. Nem biztos, hogy egyetlen 
mediátor antagonizálása klinikai ha
tást fog eredményezni, hiszen jelen 
tudásunk szerint a COPD-ben több 
m ediátor játszik szerepet.

2. Proteáz-gátlók. Több proteáz-gáüó 
van kifejlesztés alatt, egyértelmű kli
nikai hatást azonban egyik esetében 
sem sikerült bizonyítani. Ennek oka 
lehet, hogy a COPD-ben több prote-
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áznak van szerepe, vagy, hogy ilyen 
lassan progrediáló betegségben nehéz 
a klinikai hatékonyságot igazolni. A 
proteáz-gátlás másik m ódja az endo
gén antiproteázok pótlása lehetne.

3. Új gyulladásellenes szerek. Bár a 
COPD-ben a szteroidok hatástalanok, 
ez nem jelenti azt, hogy más gyulla
dásellenes szerekkel nem lehet javulást 
elérni. A COPD-ben szerepet játszó 
gyulladásos sejtekre (makrofágok, neut- 
rofilek, citotoxikus T-lymphocyták) a 
foszfodiészteráz-inhibitorok klinika- 
ilag m érhetően is hatékonyak. Több 
más szer is kifejlesztés alatt áll, de a 
klinikai vizsgálat szakaszába még nem 
ju to ttak  el.

4. A gyógyszerek bevitele. Az inha- 
lációs kezelésre használt eszközöket, 
elsősorban az asthm ások számára fej
lesztették ki. Ezért a COPD kezelésére 
-  am ikor a gyógyszert a kis légutakba 
és a tüdőparenchymába kell eljuttatni -  
ezek az eszközök nem optimálisak. A 
közeljövőben új szisztémás szerek, vagy 
kisebb szemcséjű aeroszol előállítására 
alkalmas eszközök kifejlesztése várható.

További fejlődés lehetőségei. A COPD 
növekvő m orbiditása és mortalitása, 
valam int a magas kezelési költségek 
miatt a betegség megelőzésére és meg
előző kezelésére irányul a figyelem. 
Meg kell változtatni azt a régebbi szem
léletet, mely szerint a COPD kezelhe
tetlen betegség, hiszen ma m ár van 
lehetőség az életminőség javítására. 
Sajnos, a háziorvosi praxisban nem is
m erik fel korán a COPD-t, igen gyakran 
ugyanis nehezen kezelhető asthmának 
tartják. A molekuláris genetika fejlő
désével várhatóan m eghatározhatók 
lesznek a COPD rizikócsoportjai. Ha 
a később kifejlesztendő gyógyszerek 
alkalmasak lesznek a légúti obstrukció 
progressziójának megelőzésére, akkor 
különösen fontos lesz, hogy a COPD-t 
korai szakban, még a tünetek jelent
kezése előtt kórismézzék.

Károlyi Alice dr.

Tüdőtuberkulózis
A Mycobacterium tuberculosis tenyész
tési eredményének előrejelzése. Gal
lina, M. és mtsai (Laboratorio di Analisi

Chimico-Cliniche e Microbiologia, 
Azienda Ospedaliere Eugenio Moreli, 
Via Zibiani 33, 23039 Sondalo (SO), 
Italy): Chest, 2000,118, 28-32.

A légúti váladékok tbc-tenyésztése di
agnosztikus célból, a kezelés eredm é
nyességének lemérésére, a fertőző
képesség megszűnésének igazolására, 
illetve gyógyszerérzékenységi vizsgá
lat elvégzése céljából történik. Modern 
módszerek alkalmazása esetén a po
zitív tenyésztési eredm ényt 7-12 nap 
után, a negatívat azonban csak 8-12 hét 
múlva ismerhetjük meg. Ez a hosszú 
inkubációs idő késleltetheti a defini
tiv diagnózis alapján bevezethető ke
zelést, vagy éppen ellenkezőleg feles
leges terápiát eredményezhet.

Régebben, a tenyésztési eredm ény 
előrejelzése csak a köpet saválló (AFB) 
festésének eredménye alapján történ
hetett. Újabban, az in vitro nuklein- 
sav direkt amplifikációs próbákat -  
AMTDT -  hatékonyabbnak tartják. A 
szerzők az AMTDT-t és az AFB festést 
egyidejűleg végezték, hogy megálla
pítsák a két vizsgálat értékét a pozitív 
tenyésztési eredm ény előrejelzése vo
natkozásában.

310 tbc-gyanús, vagy m ár antitu- 
berkulotikus kezelésben részesülő be
teget vizsgáltak 1996-1997-ben. A te
nyésztési eredményhez viszonyítva az 
AMTDT és az AFB festés szenzitivitá- 
sa 87,1 és 68,4; specificitása 70,0 és 
89,7% volt. Amikor az AMTDT és az 
AFB festés egyaránt pozitív volt, a szen- 
zitivitás 89,3; a specificitás 96,9% volt. 
Azokban az esetekben, ahol az AMTDT 
és az AFB festés eredménye különbö
zött, az AMTDT szenzitivitása 81,8, 
specificitása 18,1% volt.

Megállapítják, hogy az AMTDT és 
az AFB festés eredményének egyidejű 
ismerete a tenyésztési eredmény pon
tosabb előrejelzését teheti lehetővé.

Károlyi Alice dr.

A tbc gyors diagnózisára alkalmas la
boratóriumi vizsgálatok dilemmái és 
valós értékük. (Szerkesztőségi közle
mény) Heifets, L. (Mycobacteriology 
Laboratory National Jewish Medical 
and Research Center, 1400 Jackson St.,

Denver CO 80206-2761, USA): Chest, 
2000,118, 4-5.

A tbc feltételezett diagnózisát több mint 
száz éve a köpet saválló (AFB) festése 
alapján állítjuk fel. Az eredeti m ód
szer szerint a vizsgálat akkor pozitív, 
ha 1 ml vizsgálati anyag 100 000-nél 
több AFB-t tartalmaz. A vizsgálat szen
zitivitása a köpet koncentrálásával, il
letve fluoreszcens m ikroszkóp hasz
nálatával növelhető.

A gyors tenyésztési módszerek kom 
binálásával a m ikroszkóposán pozitív 
köpetek többségében 2, a negatívok
ban 3 hét u tán  lehet a M. tbc növeke
dését észlelni. A végső, definitiv diag
nózishoz használt gyors identifikálásai 
technikák (Accu-Probe teszt, magas 
nyomású folyadékkromatográfia) to 
vábbi 24-48 órát vesznek igénybe. 
Nyilvánvaló, hogy igen nagy szükség 
van az AFB festésnél szenzitívebb és a 
tenyésztésnél gyorsabb laboratórium i 
módszerre. A direkt amplifikációs mód
szer (DAT) bevezetése reménykeltő volt, 
de a 6 év alatt szerzett tapasztalatok 
bizonyították, hogy nem szenzitívebb, 
m int a szabályosan végzett AFB fes
tés, mivel a DAT a m ikroszkóposán 
negatív, tenyésztéssel pozitív esetek csu
pán 50%-ában pozitív és egyúttal je
lentős a téves pozitívak aránya is. A 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
DAT legfőbb értéke, hogy alkalm as a 
tbc-s nem tbc-s eredetű (NMT) saválló 
pozitivitás elkülönítésére. Ennek kü
lönösen azokon a területeken van je
lentősége, ahol az NMT prevalenciája 
magas.

A DAT korlátái ellenére a módszer 
fejlesztése világszerte folyik, mivel válto
zatlanul nagy a gyors diagnózis iránti 
igény és a gyártók által kifejtett nyomás. 
E fejlesztéssel kapcsolatos az amplifiká
ciós M. tbc direkt teszttel (AMTDT) vég
zett vizsgálat is. A szerkesztőségi közle
mény Gallina és mtsai munkáját egyér
telműen úgy értékeli, hogy az AMTDT 
nem helyettesíti a hagyományos mód
szereket. A DAT drága vizsgálat, ezért 
bevezetése előtt ismerni kell a helyi jár- 
ványtani viszonyokat (NTM prevalen- 
cia) és költség-hatékonyság elemzést kell 
végezni.

Károlyi Alice dr

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)
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Moratóriumi javaslat a 
xenotranszplantációról

T. Szerkesztőség! Nagy öröm m el ol
vastam  Igaz Péter kiváló összefoglaló 
dolgozatát az Orvosi Hetilapban a xe
notranszplantációról (Igaz P.: Xeno- 
transzplantáció: utópia vagy klinikai 
realitás? Orv. Hetik, 2000, 141, 2759- 
2765.). Az orvostudom ány gyors fej
lődése új dilem m ák elé állítja a szak
m ai és laikus közvéleményt egyaránt. 
A jó  döntéshez megfelelő inform áció 
szükséges. A dolgozat jó arányban és 
mélységben tárgyalja a xenotransz- 
plantáció kérdését. A vita sok ország
b an  túlnő a szakmai kereteken és v ár
hatóan  Magyarországon sem lesz m ás
képp. Jelen dolgozat forrásként 
szolgálhat a későbbiekben a hazai m é
dia számára.

A xenotranszplantáció kérdésének 
eldöntetlenségét jelzi, hogy az Európa 
Parlam ent 1999. január végén egy 
ajánlást fogadott el a xenotranszplan- 
tációval kapcsolatban. Ebben az Euró
pa  Tanács azt javasolja tagországainak, 
hogy vezessenek be m oratórium ot az 
em beri xenotranszplantáció vonatko
zásában (Recommendation 1399 
[1999]), beleértve a klinikai kísérlete
ke t is. Ezt az ajánlást az Európa Ta
nács Miniszteri Bizottsága nem fogad
ta  el, de felállított egy 12 tagból álló 
szakértői csoportot, melyet megbízott 
a xenotranszplantáció jelenlegi hely
zetének felmérésével. A tervek szerint 
a bizottság által kidolgozott, xeno- 
transzplantációval kapcsolatos „state 
o f  art” 2001 elejére elkészül és olvas
h a tó  lesz a világhálón.

A xenotranszplantáció kérdése, azok
ban  az országokban a legégetőbb, ahol 
a szervátültetés egyéb form áinak le
hetőségei kim erültek. Magyarország 
nincs ebben a helyzetben. Óriási ta r 
talékok rejtőznek mind a cadaver, mind 
az élő donor transzplantáció v ona t
kozásában. Ezek a lehetőségek gyor
sabban, sokkal kisebb kockázattal és 
olcsóbban kim eríthetőek, m int am i
lyeneket a xenotranszplantáció nyújt.

Szőnyi László dr.

T. Szerkesztőség! Köszönöm Szőnyi 
László dr. méltató szavait a xenotransz
plantáció kérdéskörével foglalkozó cik

kemmel kapcsolatban. A hozzászólás
ban megfogalmazott véleménnyel 
messzem enően egyetértek.

A xenotranszplantáció számtalan 
problém át vet fel, melyek m egnyugta
tó m egoldása a közeljövőben nem va
lószínű. Ezen problém ák között az in- 
fektológiai és az etikai kérdések állnak 
előtérben, mivel nemcsak a xenotransz- 
plantált egyént, hanem az em beri po
pulációt is érintő kérdésekről van szó. 
Az európai országok többségében a 
xenotranszplantáció klinikai vizsgá
lata az elkövetkező években nem  vár
ható.

A xenotranszplantáció, m int a szerv
transzplantáció alternatív m ódja, ér
dekes kutatási terület, m indazonáltal 
nem biztos, hogy a klinikai gyakorlat
nak valaha is része lesz. Nagy előrelé
pések történtek  a xenotranszplantáció 
immunfolyamatainak vizsgálatában és 
ezek lehetséges megoldása is közele
dett, de egyúttal újabb problém ák is 
felszínre kerültek, melyek a xenotransz- 
plantációval foglalkozó kutatócsopor
tokat kom oly kihívások elé állítják.

Tekintve, hogy a xenotranszplan
táció egyelőre kísérleti m ódszer és a 
klinikai gyakorlatba történő beveze
tése az elkövetkező évtizedben nem 
tűnik valószínűnek, a donorszervhiány 
enyhítésére a hagyományos transzplan
táció lehetőségeinek bővítése tűnik 
megfelelőbbnek.

Igaz Péter dr.

Szerkesztőségi kommentár. A xeno
transzplantáció az im m unológiai, in- 
fektológiai kérdések mellett jogi és eti
kai problém ákat is felvet, éppen úgy, 
m int a sejtek klónozásával kapcsola
tos kísérletek. A szervpótlás kérdése 
különösen azon országokban kerül elő
térbe, ahol a donor-utánpótlás elégte
len, különösen ahol vallási, illetve jogi 
megfontolások miatt a „heart-beat do
nor” alkalmazása tilos. Hazánkban je
lentős donortartalék van, melyet jobb 
szervezéssel, a transzplantációban csak 
közvetve érin tett kollégák aktivitásá
nak fokozásával (donorok jelzése és 
felkészítése) feltárható volna. A tudo
mány újabb kihívása a szövettenyész
tés, illetve sejtek klónozásával előállított 
alkalmazása. A szigetsejt-transzplantá- 
ció több évtizedes kísérletes m últra 
tekint vissza és hum án alkalmazása -

hazánkban is -  ismert eljárás. Űjabb 
közlemények foglalkoznak a máj- 
transzplantációt kiváltó májsejttenyé- 
szetek megkísérlésével, az enzimde
fektusban szenvedő betegek esetleges 
klónozott sejtekkel történő gyógyítá
sával. Mindezek a kérdések egyaránt 
foglalkoztatják mind a gyakorló, mind a 
kutatóorvosokat, ezért a xenotransz- 
plantációval foglalkozó tanulmány 
közlését indokoltnak tarto ttuk  az Or
vosi Hetilap hasábjain.

írjunk helyesen latinul

T. Szerkesztőség! Burián János második, 
lényegében változatlan kiadású la
tin-m agyar szótárában (Franklin 
Társulat kiadásai) a 318. oldalon a kö
vetkezőket olvashatjuk:

festus, -a, -um = ünnepi, dies* f. = 
az ünnepnap 
festum, -i, (n) = ünnep 
* a Pirchala -  latin nyelvtanban a 
dies, -ei (m) = nap, egyes számban 
határnap megjelölésekor nőnemű, 
pl. constituta die = a kitűzött napon. 
Az Orvosi Hetilap 2001. 7. számá

ban a 369. oldalon egy viszontválasz 
9-10. sorában post festam  kifejezés sze
repel kiemelten. Nos, a fentiek értel
m ében így ez a kifejezés helytelen, mert 
a festum  szó m ásodik névragozáshoz 
tartozóan semlegesnemű, így a tárgy
esete festum. Ha pedig többes szám
ban használnánk a kifejezést, akkor 
helyesen post festa lenne. Azt gondo
lom, hogy ha idézünk, pontosan te
gyük ezt, vagy nézzünk utána a meg
felelő helyen. Ebben a helytelenül leírt 
kifejezésben tükröződik így egy másik 
latin mondás: „Si tacuisses, philosophus 
m ansisses” (Ha hallgattál volna, bölcs 
m aradtál volna.). Sajnálatos, hogy a 
viszontválasz szerzői, akik közül az 
elsőnek közel 300 közleménye jelent 
eddig meg, figyelmét elkerülte az álta
luk idézett latin kifejezés így leírt 
pontatlansága.

Iványi János dr.

T. Szerkesztőség! Megnyugtató érzés
sel olvastuk Iványi János dr. hozzá
szólását, annak tartalm a ugyanis újó
lag arról győzött meg bennünket, hogy 
a latin nyelv és gram m atika alapos is
m erői („őrszemei”) -  m indannyiunk 
szerencséjére -  még itt vannak közöt
tünk. Levelének azért is örültünk, mert 
mi m agunk is m egütköztünk azon, 
hogy az általunk elküldött hozzászó
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lásban (1) helyesen (postfesta) szerep
lő kifejezés (5) a szerkesztőségi/nyom- 
dai feldolgozás során egy m betűvel 
„gazdagodott”, ami természetesen az 
eredetileg korrekt írásm ódot helyte
lenné tette. Iványi dr. levelének tehát 
nem a mi lingvisztikái tájékozatlansá
gunk, hanem a szerkesztőségi/nyom- 
dai procedúra során elkövetett hiba 
adott tápot. Ez a tényállítás (az ti., hogy 
az eredeti változatban a helyes post 
festa  szófordulat szerepelt) az Orvosi 
Hetilap Szerkesztőségében archívált/ik- 
tatott eredeti példányon bárm ikor el
lenőrizhető.

Másrészről, közléstechnikai szem
pontból joggal kifogásolható az olyan 
eljárás, amikor egy tudom ányos fo
lyóirat szerkesztősége az orvosi pub
licisztikát (a levél és a kom m entár is 
ezek közé tartozik) kefelevonat küldé
se (id est, a szerzők végleges írásos 
hozzájárulásának beszerzése) nélkül 
jelenteti meg (2). Megjegyezzük, hogy 
a jelen viszontválasz szerzőinek több 
levele jelent meg élenjáró angolszász 
orvosi periodikumokban (Lancet, An
nals of Internal Medicine, Journal of 
Royal Society of Medicine, European 
Heart Journal, et cetera) és egyetlen 
esetben sem volt példa arra, hogy a fo
lyóirat a hozzászólást vagy levelet a 
korrektúralevonat előzetes elküldése 
(i. e., az erre felhatalmazott személy/ 
szerző s. k. im prim atur megjegyzésé
nek beszerzése) nélkül adta volna köz

re (3). Nézetünk szerint a jövőben az 
Orvosi Hetilap levelezési rovatának is 
igazodni kellene ehhez a nemzetközileg 
elfogadott közléstechnikai gyakorlat
hoz, abból a célból, hogy a m ostani
hoz hasonló (mindenki számára kel
lemetlen) félreértések ritkábban for
dulhassanak elő.

Iványi dr. megtisztelő m ódon egyi
künk publikációs tevékenységére is utal, 
ebben a szövegkörnyezetben azonban 
fontosabb az a rég m últ körülmény, 
hogy ugyanezt a levélírót (F. T.) a hatva
nas évek második felében néhai Varga 
Lajos, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium  régi vágású pedagógusi 
szigorral felvértezett latin tanára taní
totta, s ezeken az órákon bizony vége- 
láthatatlanul „skandáltuk” a legszo
katlanabb igeidőket és a korántsem 
„életszerű” főnévragozásokat. Azt te
hát, hogy a festum  semlegesnemű fő
név, a post pedig tárgyesetet vonzó 
elöljárószó, m ár akkor tudtuk, ami
kor tizenévesként az akkortájt színre 
lépő Beatles-együttes felvételeit hallgat
tuk (4). A szigorú Varga „Latyó” tanár 
úr (a félegyházi „m órás” gimnazisták 
egymás közt évtizedeken át így nevez
ték) jóvoltából különálló „memoriter
füzetünk” is volt, amelyben az általá
nos műveltség részét képező latin (és 
görög) közm ondásokat kellett össze
gyűjteni. A spirálfüzetet a jelen levél 
első szerzője mindmostanáig féltve őrzi 
és megnyugvással vette tudomásul,

hogy abban az a közmondás is szerepel, 
amelyet levelének zárórészében Iványi 
dr. is idéz: „Si tacuisses, philosophus 
mansisses.”

IRODALOM: 1. Fazekas T., Liszkai G., 
Rudas L.: A hypothermiás J-hullám jelen
tősége és a hazai szakirodalom. Orv. Hetil., 
2001,142, 369-370. -  2. Fazekas T., Varró
V.: A magyar nyelvű publikációs tevékeny
ség értékmérése: a hazai szakirodalmi muta
tó. Etikai és technikai kérdések. In Újság
írás és könyvkiadás az orvostudományban. 
Szerk.: Fehér J., Medicina Könyvkiadó Rt., 
előkészületben -  3. Gyurgyák ].: Szerkesz
tők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1997. -  4. Györkösy A.: La
tin-magyar szótár. Második kiadás. Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1960. -  5. Győri 
Gy.: Nota bene! Latin kifejezések, elnevezé
sek magyarázatokkal. T ankönyvkiadó V álla- 
lat, Ariadné Könyvek, 1988, 136. old.

Fazekas Tamás dr.
Liszkai Gizella dr.

Rudas László dr.

Szerkesztőségi helyreigazítás:
M ind Iványi Doktor Úrnak, mind Fa
zekas Doktor Úrnak tökéletesen igaza 
van, sajnálatos módon a korrektúra 
készítése során csúszott a hibás „m” az 
eredetileg helyesen szereplő „post 
fe s ta ” kifejezés végére. A hibáért ez
úton is kérjük szíves elnézésüket, 
ugyanakkor hálásan köszönjük építő 
hozzászólásaikat, észrevételeiket.

Orvosi Hetilap Szerkesztősége

A rendezvények és a kongresszusi híranyagok leadásának határideje a lap megjelenése előtt 40 nap, 
a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelőink szíves megértését.
Springer Tudományos Kiadó

Fontos értesítés olvasóink és szerzőink számára

Az Orvosi Hetilap Szerkesztőségének címe 2001. május 1-jétől megváltozott.
A z új cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8. V. em.
1245 Budapest 5., Pf.: 1012 • Tel.: 36 (1) 331-0781 • Fax.: 36 (1) 312-2450 ■ E-mail: medkiad@ mail.matav.hu 

Kérjük, hogy a jelzett időponttól kezdve a kéziratokat és valamennyi levelezésüket az új címre 
juttassák el.

Szerkesztőség
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BESZÁMOLÓK

Hathatós segítség irritábilis 
bél-szindrómában

A BIOGAL-TEVA Pharm a Rt. 2001. 
március 13-án ism ertette az irritábilis 
bél-szindróm a (IBS) terápiájában al
kalm azható  korszerű Meteospasmyl- 
készítm ényt Hotel Flam encóban ren
dezett sajtótájékoztatón.

Az IBS-ben szenvedők becslések sze
rint a m agyar lakosság 18-20%-át te
szik ki. Ez az arány a 65 milliós Fran
ciaország esetében is valószínűsíthető, 
bár ebben  a betegségben szenvedők 
szégyellik problém ájukat, ezért rit
kán, vagy csak a súlyos tünetek  kap
csán keresik  fel orvosukat. Becslések 
szerin t az orvoshoz nem  forduló bete
gek közö tt a nők és a férfiak aránya 
2/3:1/3. A tünetegyüttes a 20-50 év 
közötti aktív dolgozó réteget érinti. 
K ülönösen az irodai és/vagy mozgás- 
szegény m unkakörben dolgozókat és 
a középvezetőket. Az IBS kiváltó okai 
elsősorban a stressz, a túlfeszített élet
vitel, a helytelen táplálkozás. Az alko
hol, a dohányzás és a bélfertőzések to
vább ronthatják  a betegek állapotát.

Az emésztőcsatorna egészének rend- 
szertelen működése görcsös fájdalmat, 
puffadást, a székürítés zavarát, has- 
m enéses és szorulásos állapotokat 
okoz. A tünetek váltakozva vagy együt
tesen is előfordulnak. Az új készítmény 
alverine-tartalm a enyhíti a hasi gör
csös panaszokat és megszünteti a tran
zit rendellenességeit, m íg a simethi
cone a puffadás ellen hatékony. Ez a 
gyógyszer elsőként választható IBS-ben, 
mivel e betegségben definíció szerint 
kizárt a Crohn-betegség, a vastagbél
rák, polyposis, diverticulosis.

Az eddigi vizsgálatok szerint kivá
ló eredm ényeket értek el, m ert a ké
szítm ény betegbarát, egyidejűleg több 
gyógyszert képes kiváltani. Költség
hatékony terápiát jelent.

Bldzovics Anna dr.

„Életbiztosítási orvostan és 
geriátria” -  tudományos ülés
Budapest, 2001. február 27.

Fehér János, a Magyar Életbiztosítási 
Orvostani Társaság elnöke kezdemé
nyezésére a Magyar Rehabilitációs

Társaság Gerontológiai Szekciójával 
közös előadássorozat folyik. Ezúttal a 
Budapest Fővárosi Péterfy Sándor u t
cai Kórház-Rendelőintézet is csatla
kozott a rendezéshez. Első alkalom
m al szenteltek teret önálló ülésen az 
életbiztosítási orvostan geriátriai vo
natkozásainak. Vértes László elnök 
nyitotta meg a program ot és üdvözöl
te a jelenlévőket. U talt arra, hogy az 
egyes program ok részben hajdani je 
les személyiségek életművét, pályáját 
m utatják  be, más alkalm akkor pedig 
egy-egy fő téma köré csoportosulnak 
az előadások.

Fehér János professzor Lengyel Gab
riella tanárnővel ta rto tt előadása az 
idü lt májbetegségek prognózisát tá r
gyalta. Igen didaktikus, kitűnően 
dokum entált előadás hangzott el, k i
emelve a vírusos, valam int az alkohol
fogyasztással összefüggő májbetegségek 
tudnivalóit. Sajnos, rendkívüli m ódon 
emelkedik M agyarországon a szeszes 
italok élvezete, a m ájcirrhosis előfor
dulása, a májrák aránya -  mindezek 
következtében m ind több az ezek m i
a tt adódó halálozás. H azánkban a fér
fiak mintegy 10, a nők 3-5%-a alko
holfüggő.

Horváth Imre és Vértes László „A 
M agyar Életbiztosítási Orvostani Tár
saság és a geriátria kapcsolatának his
tóriájából” címmel az elm últ 5 eszten
dő vonatkozó esem ényeit vázolta. Az 
életbiztosítási orvostani szakemberek 
m ind  többet foglalkoznak a haladot
tabb  korúakkal.

Vértes László előadása következett: 
„Életbiztosítás -  kockázatok -  geriátria.” 
Felhívta a figyelmet az idősek m ulti
m orbiditására, a m ultiterápia helyte
lenségére, a gyógyszer-interakciókra, 
a különböző kórtani, szomatikus és 
pszichés tényezőkre. Korányi Sándor 
professzorra hivatkozott az előadó -  
jeles elődünk több előadásban, közle
m ényben fogalmazta meg az alapvető 
igazságot: nem a naptári, hanem a b i
ológiai életkor számít. M unkálatai
ban  külföldi biztosítók adatait idézte, 
m ennyire törődni kell az idősödők 
betegségeivel. Nagyon helyesen rög
zítette azonban, hogy az idős kor ön
m agában nem betegség!

Szüle Endre és Vértes László új té
m akört vázolt: „Vizeletincontinentia  
-  kockázatnövekedés a geriátriában.” 
A rról esett szó, hogy im m ár Magyar- 
országon is van konkrét epidemioló
giai vizsgálat a vizeletincontinenciát 
tekintve. Banyó Tamás, pápai igazgató, 
osztályvezető főorvos végezte, eléggé

nem  dicsérhető lelkesedéssel, hatal
mas szakmai anyagot biztosítva. 
Figyelembe veendő a vizeletincon- ti- 
nentia típusa, stádiuma, az életkor stb.

Az előadások után az üléselnök, 
Vértes László összefoglalójában ki
emelte Fehér János és Lengyel Gabri
ella hepatológiai munkásságát. Meg
említette, hogy Lengyel Gabriella ha- 
bilitációs téziseket állított össze „Új 
terápiás elvek az idült májbetegségek 
kezelésében”. 2000 szeptemberében 
Fehér János rendezett Sümegen igen 
sikeres országos kongresszust, akkor 
Jakab Ferenc sebészprofesszor kitűnő 
referátumban ismertette a májsebészet 
terén alkotott új eljárásait, tapasztala
tait. Vértes László örömmel és köszö
nettel említette, hogy a Magyar Élet- 
biztosítási Orvostani Társaság 2001 
júniusi kongresszusának egyik fő té
májaként az idős kor vonatkozó kér
déseit adta meg az elnök Fehér János.

Fehér János m ondotta a zárszót. 
Elismeréssel említette, hogy milyen 
hasznos az im m ár 1997 óta folyó prog
ramsorozat. Időszerűnek tartotta, hogy 
külön tudom ányos ülés tűzte ki an
nak összefoglalását, milyen geriátriai 
ismeretekkel kell rendelkezniük az élet- 
biztosítási orvostant művelőknek. Mél
tatta Korányi Sándor professzort, aki 
oly sok területen alkotott maradandót.

Vértes László dr.

Medipharma 2001

A Magyar Orvostudományi Társaságok 
és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 
2001. március 29-31. között rendezte 
meg nyolcadszor a MEDIPHARMA 
Gyógyszerészeti Szakkiállítást és 
Kongresszust, valamint a Pro Medicina 
Orvosi Műszer és Egészségügyi Termé
kek Szakkiállítást a Semmelweis Egye
tem Nagyvárad téri Elméleti Töm b
ben. A program  a MOTESZ Szövetsé
gi Tanács nyilvános ülésével kezdődött, 
melyen Mikola István egészségügyi mi
niszter, a rendezvény fővédnöke ta r
to tt bevezető előadást. A kormányzat
nak fel kell vállalni az egészségügy gaz
dasági reformját. Az Egészségügyi 
Minisztérium átfogó intézkedéseket kí
ván megvalósítani a betegellátás kor
szerűsítése és a gyógyszertámogatás ér
dekében. Hozzálátnak a háziorvosi 
rendszer reformjához is. A korm ány 
célja, hogy 2010-ig érjük el a jelenlegi 
nyugat-európai egészségügyi ellátási
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színvonalat és javítsuk a hazai lakos
ság életminőségét, egészségi állapotát. 
Később, a sajtótájékoztatón elhang
zott az is, hogy az orvosi alap és alkal
mazott kutatások jelenlegi ETT finan
szírozása megszűnik és helyette önál
ló szervezet jön létre, a minisztériumtól 
függetlenül. Ettől az intézkedéstől azt 
várják, hogy a nagyobb anyagi tám o
gatás lehetővé teszi a hazai tudom ány 
szinten maradását, fejlődését.

A MEDIPEIARMA 2001 rendezvény 
gazdag program m al készült. 14 szek

HÍREK

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és m unka
társait az öt évvel ezelőtt megalakult 
Inko Fórum Zalaegerszegen, a Zala 
Megyei Kórházban megrendezésre ke
rülő kerekasztal konferenciára, mely
nek témája:
A vizeletinkontinencia kérdései az 
ezredfordulón 
A konferencia programja:
Megnyitó: Dr. Csidei Irén főigazgató, 
Zala Megyei Kórház 
Dr. Császár Tamás osztályvezető 
főorvos, Zala Megyei Kórház 
A kerekasztal vitavezetője:
Prof. Dr. Lipcsey Attila  egyetemi 
tanár, tudom ányos igazgató, elnök 
(neurológia, psychiátria)
A kerekasztal résztvevői:
Dr. Dolinszky Gabriella (INKO-Line) 
Dr. Klauber András (rehabilitáció)
Dr. Matányi Sándor Ph. D. 
(nőgyógyászat)
Dr. Szüle Endre (urológia)
Dr. Vértes László (geriátria)
Szentesi Csilla (organisatio)
A kerekasztal konferencia időpontja: 
2001. június  7. 14.00 óra 
A kerekasztal konferencia helyszíne:
Zala Megyei Kórház Diagnosztika Épület 
IV. emeleti Tanácsterem 
(Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.)

A Magyar Belgyógyász Társaság Észak
kelet-magyarországi Szakcsoportja, a 
Semmelweis Kórház és a Miskolci 
Akadémiai Bizottság Orvosi és Egész
ségügyi Szakbizottsága „A geriátria

cióban került megvitatásra a szív- és 
érrendszeri betegségek új kezelési stra
tégiája, az idegrendszeri és pszichiát
riai betegségek korszerű terápiája, a 
bőrgyógyászat, gasztroenterológia, re
umatológia, oszteológia kérdései, a sür
gősségi ellátás, az urológiai daganatok, 
a nefrológia és a thromboembolia la
boratóriumi diagnosztikája. Külön szek
ció foglalkozott az idős betegek ellátá
sának aktuális kérdéseivel. Kerekasztal 
témája volt az orvosi működési jogi sza
bályozása és az orvosi felelősség kérdése.

helyzete és feladatai” címmel megren
dezi a Miskolci Gerontológiai Napot. 
Időpont:
2001. jún ius 15. (péntek) 10 óra 
Helyszín: MAB Székház 
(Miskolc, Erzsébet tér 3.)
A tudom ányos ülésre tisztelettel meg
hívjuk Önt és M unkatársait. 
Érdeklődés: Dr. M olnár Imre 
Telefon: 46-363-333/1133 vagy 

20-330-9463

A tudom ányos ülés programja:
10.00- 10.20 Megnyitó 
Dr. M olnár Imre 
főosztályvezető főorvos 
Kobold Tamás polgárm ester 
Dr. Koleszár Lajos 
kórházigazgató főorvos 
Prof. Dr. Kakuk György 
egyetemi tanár, elnök
Prof. Dr. Császár Albert 
egyetemi tanár, MGT elnöke 
Prof. Dr. Kiss János István  
MAB OESZB elnöke 
10.20- 12.00
Üléselnök: Császár Albert 

Kakuk György
1. Császár Albert: A geriátria jelen

tősége és helyzete napjainkban
2. Zs. Nagy Imre: Az öregedés bio

lógiája
3. Bakó Gyula: A gyógyszeres keze

lés szempontjai idős korban
4. Degrell István: Gerontopszichi- 

átria
Megbeszélés
12.00- 12.30 Kávészünet
12.30-14.10
Üléselnök: Bakó Gyula 

Molnár Imre
5. M olnár Imre: Gyógykezelés és 

ápolás geriátriai osztályon

A tudományos program okkal egy
idejűleg gyógyszerészeti, orvosi m ű 
szerek és egészségügyi termékek k i
állítása is megrendezésre került. A pár
huzamos rendezés lehetőséget ad az 
egészségügy szabályozott piacának 
megteremtéséhez, a kínálat-kereslet, 
a közös érdekek m egtalálásához.

Az évek óta sikeresen megrende
zett kongresszus és szakkiállítás egy
ben az orvosi továbbképzés része.

Blázovics Anna dr.

6. Juhász László: Fekélybetegség idős 
korban

7. Pál Dénes: H ypertonia és cél- 
szerv-károsodás

8. Pikó Károly: Sürgősségi kórké
pek
Megbeszélés
Prof. Dr. Kakuk György: Zárszó 

14.30 Állófogadás

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Köz
gazdaságtudományi Kara az alábbi m á
soddiplomás képzéseket indítja a 
2001/ 2002. tanévben:

1. Orvos közgazdász 
Jelentkezhetnek: orvosok, ill. végzős 
orvostanhallgatók

2. Gyógyszerész közgazdász 
Jelentkezhetnek: gyógyszerész végzett
ségűek, ill. végzős gyógyszerész egyete
mi hallgatók
A szakirányú továbbképzés célja, 
hogy az orvosok és gyógyszerészek 
szám ára közgazdasági egyetemi szin
tű  képzést nyújtson, amely tu d ás , 
szakism eret e lsajátításával képesek 
lesznek közgazdasági és m enedzs
m ent munkát végezni. Közgazdasági 
szakismeret b irtokában az egészség
ügy gazdálkodásában szakmai já rtas
ságot, vezetői ism ereteket szereznek.

3. Egészségügyi menedzsment 
Jelentkezhetnek: egyetemi vagy főis
kolai végzettségűek, ill. végzős egye
tem i vagy főiskolai hallgatók
A szakirányú képzés célja, olyan szak
emberek képzése, akik egészségügyi 
intézmények vezetési, irányítási és 
gazdasági feladatainak ellátásához -  a 
megváltozott gazdálkodási körülm é
nyek figyelembevételével -  dinam i
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kus, a gazdasági környezethez alkal
m azkodó és az egészségügyi ellátás 
m inőségi javítását szem elő tt tartó te
vékenységet képesek folytatni.
A képzés helyszíne: Budapest, Sop
ron, illetve Szombathely (megfelelő 
szám ú jelentkező esetén)
A képzés időtartama: 5 félév 
Az előadásokat (a tem atika  függvé
nyében) lehetőség szerint kéthetente 
pénteken  és szombaton tartjuk .

Tanévkezdés: 2001. szeptem ber 7.

További tájékoztatást nyújt: 
a Kar D ékáni Hivatala Sopron 
(T/F: 99/518-362,
T.: 06-30-300-3384)
és a Prognózis 2000 Alapítvány,
Budapest (T/F: 1-349-7543,
T.: 349-6936)

Jelentkezési határidő:
2001. augusztus 22-igfolyamatosan.

A Magyar Életbiztosítási Orvostani 
Társaság (MÉBOT) VI. Nemzeti 
Kongresszusa és a Lengyel Életbizto
sítási Orvostani Társaság (PAIM)
szervezésében I. Közép-Kelet-Európai 
Biztosítási Orvosi Konferencia -  az 
ICL A M  védnökségével -  
Balatonaliga 2001. jún ius 1-2.

2001. június 1. (péntek)

9.00- 11.00 Regisztráció
11.00- 11.05 Megnyitó
Prof. Dr. Fehér János a MÉBOT elnöke 
11.05-11.30 Üdvözlések 
Dr. R aym ond  Gill az ICLAM elnöke 
Dr. K rzyszto f Grzylinski a PAIM elnöke
11.30-13.0ÖI. Szekció

Elnök: Fehér János
Szekulesz Judit

U nderw riting Life Assurance in the 
Elderly (20 perc)
Siegfried Akerm ann  (Németország) 
Időskori biztosítás -  geriátriai szem
mel (12 perc)
Vértes L., Horváth I.
Presentation  about ICLAM Congress 
in Sydney (20 perc)
Zuzanna Guzel (Lengyelország) 
U tasbiztosítás és Biztosítási Orvos
szakértés (12 perc) Bíró S.
Jelentős összegű egészségügyi költ
ségtérítéssel járó 1999. és 2000. évi 
utasbiztosítási kárügyek összehason
lító elem zése (12 perc)
Révész I., Járitz Orsolya

Prevenciós szűrővizsgálatok egészség- 
gazdaságtani összefüggései (12 perc) 
Boncz I., Mészáros L., Sebestyén A.
13.00- 14.30 Ebédszünet
14.30- 16.00 II. Szekció

Elnök: Bíró Sándor
Lengyel Gabriella

M edical Aspects of Im paried Annui
ties (20 perc)
R aym ond Gill (Anglia) 
Kardiovaszkuláris kockázati ténye
zők előfordulása aktív munkavállalói 
kö rben  (15 perc) Kricsfalvi P. 
Epidemiology of cancer situation in 
Poland (20 perc)
K rzyszto f Grzylinski (Lengyelország) 
A hagyományos és genetikai faktorok 
szerepe a vastag- és végbélrákok szű
résében (15 perc) Ottó Sz. 
Fecatwin-szűrés lehetősége az élet- 
biztosításban (15 perc)
Vámosi-Nagy /., Ottó Sz.
16.00- 16.15 Kávészünet 
16.15-17.30 III. Szekció

Elnök: Kalabay László 
Olajos Márta

C urren t situation of health  in su ra n 
ce in  Poland (20 perc)
Jirzy Nowak (Lengyelország)
A Kelen Kórház szerkezete és m űkö
dése (15 perc)
Szabó K., Kövesd Zsuzsa 
Csépai Károly dr. m unkássága és ak
tualitása a biztosítási orvosszakértői 
véleményadás szakm ai követelmé
nyeiről (15 perc)
H orváth L, Vértes L., Melles Márta 
ICLAM-kongresszus ausztrál hang- 
szerelésben (15 perc) R ádi A.
17.30- 18.20 Közgyűlés
20.00 Fogadás

2001. június 2. (szombat)

9 .0 0 - 10.45 IV. Szekció

Elnök: Papp János 
Szász András

M odel o f the three -  Pillar system for 
the health  insurrance in  the CEE 
countries (20 perc)
Dario Lovric (Horvátország) 
Életbiztosítási kockázat-elbírálás újabb 
rizikótényezőjének vizsgálata (15 perc) 
Kiss L., Mojzes L.
Új eszközök az egészségi kockázat- 
m anagem entben (15 perc)
Pásztor Henriette
Szemléletváltás az egészségi kocká- 
zat-managementben (15 perc) Rádi A.

10.45-11.00 Kávészünet
11.00-13.00 V. Szekció

Elnök: Révész István 
Rádi A ttila

How hypertension can be approached 
by the insurer (20 perc)
Wolfgang M unda, Stefan Szeless 
(Ausztria)
A diabetes mellitus prim er és szekun
der prognosztikai lehetőségei az új 
évezredben (15 perc) Bíbok Gy.
A rendszeres alkoholfogyasztás biz
tosítási orvosszakértői m egállapítha
tóságának kérdései különösen neuro
lógiai vonatkozásban (15 perc) 
Horváth L, Szűcsné Hoffmann Kornélia 
HPV-fertőzöttség vizsgálatának jelen
tősége a nőgyógyászati malignomák 
rizikójának megítélésében (15 perc) 
Bánhidy F., MelczerZs.

13.00 Zárszó: Prof. Dr. Fehér János

Adományok az árvízkárosultaknak
A BIOGAL-TEVA Pharm a Rt. 15 500 
doboz Bummm Robi C-vitamin rágó
tablettát adományozott különféle ala
pítványoknak, általános iskoláknak, 
valam int 20 000 dobozt az árvízkáro
sultaknak, mintegy 11 millió forint 
értékben.

Németh Krisztina
FerlingPRess

Psoriasis, ekcéma, herpes igazán haté
kony 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 legnagyobb 
gyógyszer-nagykereskedőktől rendelhe
tik meg. Kérjük ajánlják betegeiknek! 
BIOPTRON lám pák javítása, bérbe
adása!
Sax Kft., Tel: 409-3643,
E-mail: saxkft@gepaard.net

BICOM (4.0 verzió) allergiavizsgáló 
és diagnosztikai terápiás készülék 
tartozékokkal, tesztkészlettel lízing
ből visszavett, portfolió tisztítás m iatt 
eladó 2.000.000.- Ft + Áfa összegért, 
illetve tartós bérbe vehető.
További információ:
Virág József 06-20-9656-052
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., 5601 
Békéscsaba, Pf. 49) főigazgató főorvo
sa pályázatot hirdet az alábbi állások 
betöltésére:
Traumatológia: 1 f ő  szakorvos, 
Fül-orr-gége: 1 fő  szakorvos, 
Belgyógyászat: 2 fő  szakorvos, 
Ortopédia: 1 fő  szakorvos.
Pályázati feltételek: orvosi diploma, 
szakvizsga, Országos Orvosi Nyilván
tartás igazolása, MOK tagság igazolá
sa.
Bérezés Kjt. szerint. Családosoknak 
lakás is szóba jöhet. Egyedülállóknak 
garzonlakást biztosítunk.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat a kórház (5601 Békés
csaba, Pf. 49.) dr. Nagy Balázs főigaz
gató főorvos címére kell benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház- és Rendelőintézet
Gyermek-szakrendelője (1042 Buda
pest, Jókai u. 1.) felvesz:
-  gyakorlattal rendelkező szemész 
szakorvost.
Mellékállású foglalkoztatás is lehetsé
ges.
Bérezés: Kjt. szerint;
-  gyermekgyakorlattal rendelkező orr- 
fül-gége szakorvost.
Csak délelőtti m űszakban való foglal
koztatás.
Bérezés: Kjt. szerint.
Jelentkezés:
dr. Lengyel Zsuzsa ügyvezető főor
vosnál. Tel.: 369-2333

A Fővárosi önkormányzat Uzsoki ut
cai Kórház főigazgató főorvosa (1145 
Budapest, Uzsoki u. 29.) pályázatot 
hirdet az Onkoradiológiai osztályra: 3 
fő  orvosi állás betöltésére, egy-két 
éves gyakorlattal rendelkező, szak
vizsga nélküli, illetve szakvizsga előtt 
álló orvos részére.
Feltétel: sugárterápia, klinikai onko
lógia iránti érdeklődés, megfelelő 
szintű idegennyelv-ismerete. 
Pályázati határidő: a megjelenéstől 
számított 30 nap.
A pályázat benyújtása: dr. Golub Iván 
főigazgató főorvos úrhoz 
(1145 Budapest, Uzsoki u. 29.).

A Fővárosi Szent István Kórház főigaz
gatója pályázatot hirdet a III. Belgyó
gyászati Osztályra többéves haema- 
tológiai gyakorlattal rendelkező belgyó
gyász szakorvos részére.
Pályázati feltételek: orvosi m űködés
hez szükséges dokum entum ok.
A pályázatokat az intézmény címére 
(1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.) 
kérjük benyújtani az Egészségügyi 
Közlönyben történt megjelenés után 
30 nappal.

Az Országos Onkológiai Intézet
(1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.) 
főigazgató főorvosa pályázatot hirdet 
Kemoterápia „C” és Klinikai Farma
kológiái Osztályra orvos munkakör 
betöltésére.
Feltételek: kardiológus szakorvos vagy 
kardiológiai gyakorlattal rendelkező 
belgyógyász szakorvos jelentkezését 
várjuk.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázathoz csatolandó: szakmai 
önéletrajz, bizonyítványok másolatai, 
erkölcsi bizonyítvány, továbbá hozzá
járulás ahhoz, hogy az illetékes bizott
ság a pályázati anyagot megismerje.
A pályázatot az Egészségügyi Köz
lönyben történő megjelenéstől számí
to tt 30 napon belül az Országos On
kológiai Intézet főigazgató főorvosá
nak kell benyújtani.

A Keszthelyi Városi Kórház pályázatot 
hirdet sebész, érsebész szakorvos vagy 
szakvizsga előtt álló kolléga részére. 
Bérezés, lakás megegyezés szerint. 
Érdeklődni: dr. Benedek György osz
tályvezető főorvosnál.
Tel.: 83-311-060/1200 
Pályázat benyújtása: dr. Szenkovszky 
Adrienne mb. igazgató főorvoshoz, 
8360 Keszthely, Ady E. u. 2.

Zirc Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a zirci II. számú házi-gyermek
orvosi szolgálat gyermekorvosi állá
sának betöltésére. Jelenleg közalkal
mazotti jogviszonyban, a későbbiekben 
esetleg vállalkozói formában.
Pályázati feltétel: gyermekszakorvosi 
szakvizsga.

Gyermekszakorvos-aneszteziológus 
házaspár előnyt élvez.
Előnyt jelent a praxisjoggal való ren 
delkezés.
Pályázathoz m ellékelni kell: szakm ai 
önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt, iskolai vég
zettséget igazoló diplom a és szakor
vosi végzettséget igazoló oklevél m á
solatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
Lakást biztosítani nem  tudunk. 
Pályázat benyújtásának határideje: az 
Egészségügyi Közlönyben való megje
lenéstől számított 30 nap.
Az állás betölthető: a pályázati elb írá
lást követően azonnal.
A pályázatot Zirc Város Polgármeste
réhez (8420 Zirc, M árcius 15. tér 1. 
Tel.: 88-414-475) kell benyújtani.

A Budai Irgalmasrendi Kórház U ro
lógiai Osztálya szakorvos jelentkezé
sét várja.
Angolnyelv-tudás előny.
Tel.: 438-8400/1391

A MÁV Kórház és Központi Rendelőin
tézet Budapest (1062 Budapest, 
Podmaniczky u. 109-111.) pályázatot 
hirdet a Fül-orr-gége Osztályon m eg
üresedett szakorvosi állásra.
Az állás azonnal betölthető. Bérezés a 
Kjt., illetve a Kollektív Szerződés sze
rint. MÁV utazási kedvezmény (a csa
ládtagok részére is) biztosított. 
Jelentkezés: Fül-orr-gége Osztályon, 
dr. Paput László osztályvezető főo r
vosnál. Tel.: 475-2600/1742

A BM Központi Kórház és Intézm é
nyei (1071 Budapest, Városligeti fasor 
9-13.) főigazgatósága szervező fő o r
vost keres.
A munkakör betöltésének feltételei: 
általános orvosdoktori diploma, tár- 
sadalomorvostan szakorvosi szakké
pesítés, magyar állampolgárság, egész
ségi alkalmasság, büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolandó: szakm ai 
önéletrajz, dip lom a és szakorvosi 
szakképesítés, valam int egyéb k ép 
zettséget, ism eretet tanúsító ok iratok  
másolata, OONY igazolvány m ásolata 
(alapnyilvántartásba vételről igazo
lás), MOK-tagság igazolása, m űködé
si nyilvántartásba vétel igazolása, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi b izo 
nyítvány.
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A pályázatokat dr. Bedros J. Róbert 
főigazgató főorvoshoz 3 példányban 
kérjük benyújtani, a pályázati hirdet
m ény megjelenését követő 30 napon 
belül.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kór
házigazgatója pályázatot h ird e t az 
alábbi vezető  főorvosi m unkakörök  
betöltésére:
-  pulm onológiai osztályos háttérrel 
m űködő TBC Gondozó vezető főorvosi,
-  pathológiai osztályon osztályvezető  
főorvosi,
-  anaesthesiológia-intenzív terápiás osz
tályon osztályvezető főorvosi állásra. 
Pályázati feltétel: orvosi diplom a, 
szakirányú szakképesítés. Vezetői 
gyakorlat, illetve a pulm onológia ese
tén allergológiai képesítés előnyt je
lent. Szakm ai elképzelések m egvaló
sítását messzemenőleg tám ogatjuk. 
Bérezés és lakás: megbeszélés tárgyát 
képezi.
Pályázathoz csatolni kell: szakm ai és 
személyi adatokat tartalm azó önélet
rajzot, végzettségről, szakképzettség
ről szóló okiratot, kam arai tagságról

szóló igazolást, erkölcsi bizonyít
ványt, vezetői elképzelést.
Pályázatot a Magyar Im re Kórház kór
házigazgatójához, Ajka, Korányi F. u. 
1. 8401 kell benyújtani, a megjelenés
től szám ított 30 napon belül.

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház kór
házigazgatója pályázatot hirdet az aláb
bi munkahelyekre:
-  mozgásszervi rehabilitáció:
1 fő  szakorvos,
-  szemészet: 1 fő  szakorvos,
-  belgyógyászat: 1 f ő  szakorvos,
-  csecsemő-gyermekgyógyászat:
1 f ő  szakorvos,
-  anaesthesiológia-intenzív terápia:
2 f ő  szakorvos,
-  gyógyszerészeti osztály:
2 fő  gyógyszerész.
Pályázati feltétel: orvosi diploma, 
szakirányú szakképesítés. Szakképesí
tés megszerzése előtt állók jelentkezé
sét is várjuk. Szakmai elképzelések 
m egvalósítását messzemenőleg tá
m ogatjuk.
Bérezés: Kjt., illetőleg megegyezés sze
rint. Lakás: megbeszélés tárgyát képezi.

Pályázathoz csatolni kell: szakmai és 
személyi adatokat tartalmazó önéletraj
zot, végzettségről, szakképzettségről szó
ló okiratot.
Pályázatot a Magyar Imre Kórház mb. 
orvosigazgatójához, Ajka, Korányi F. 
u. 1. 8401 kell benyújtani, a megjele
néstől szám ított 30 napon belül.

A Főv. Önkormányzat Nyíró Gyula 
Kórháza (1135 Budapest, Lehel u. 59.) 
azonnali belépéssel Patológiai és a 
Központi Anaesthesiológiai és In ten
zív  Terápiás Osztályára sürgősen 
szakorvosokat keres.
Pályázati feltétel: magyar állampol
gárság, büntetlen előélet, szakmai és 
személyes adatokat tartalmazó önélet
rajz, diploma és szakorvosi bizonyít
vány-másolatok, MOK-tagság, ONY-ba 
vétel, esetleges nyelvvizsga és egyéb bi
zonyítvány-másolatok, erkölcsi bizonyít
vány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagot az elbírálók megtekinthessék.
A pályázat benyújtási határideje: a 
megjelenéstől számított 30 naptári nap. 
Pályázat: 1 példány a kórház főigaz
gatója részére, 1135 Budapest, Lehel u. 
59. 11. ép. II. em.

Kérjük Szerzőinket, hogy a folyóiratreferátumokat, leveleket, beszámolókat, könyvismertetéseket
elektronikus úton (floppy-lemezen vagy e-mailen) és nyomtatott formában juttassák el a Szerkesztőség
be. A híreket, pályázati hirdetményeket a gépelt változat mellett lehetőség szerint elektronikus úton is 
kérjük.

Szerkesztőség

S p rin g er

TUDOMÁNYOS KIADÓ

É rtes ítjü k  kedves o lvasó inka t
és partnereinket, hogy kiadónk irodája
elköltözött.

Új címünk: 1012 Budapest, Márvány u. 17. VII. emelet
Levélcímünk: 1463 Budapest, Pf. 857. Telefon: 224-2502. Fax: 224-2501. E-mail: sprinkia@mail.matav.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2001. május 15-től
könyv értékesítési ügyekben illetékes nagykereskedelmi partnerünk
a SAXUM Könyv Kft. 1134 Budapest, Szabolcs u. 4.
Telefon: 349-0773. Fax: 329-0801.

Kiadványaink referencia boltja: 
MEDIPRINT-LAM Könyvesbolt, 
1053 Budapest, Múzeum krt. 17. 
Telefon: 317-4947. Fax: 484-0023.
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TENAXUM*
E3 1 L M E N I1 D 11 N 1 m g

Az új, racionális és fiziológiás hatásmechanizmus, 
az /j imidazoiin receptorokhoz történő  

szelektív kötődés révén valósul meg
Egyidőben kötődve az agytörzs és vese 

/ ,  imidazoiin receptoraihoz, 
új lehetőség a hypertonia kezelésében

Optimális adagolás: f  uafaMta
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 III. 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 kővetően 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, epigastríalis 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 antihypertensivumokkal 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 haemodíalizálható. 
Eltartása: szobahőmérsékleten. Megjegyzés: Csak vényre rendelhető. Csomagolás: 30 db tabletta. (Servier/EGIS) Alkalmazási előírás OGYI-eng. száma: 2360/40/97.

^ E G I S

EGIS Gyógyszergyár Rt. Termék Osztály 
I I46 Budapest, Hungária krt. 179-187. Tel.: 469-2222

Az első vonalbeli vérnyomáscsökkentő hatás kiváló 
tolerálhatósággal párosul minden hypertoniás beteg esetén



K iszerelés
1200 mg tbl. lOOx, 60x • 800 m g  ebi. 1 5 0 x ,  9 Ox 

• 3 g i n j .  1 5  m l  2 0 x ,  4 x ,  •  1 2  g  in fu s io  6 0  m l  • 33%-os o ld a t 1 2 5  m l

Java lla tok:
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•  ver tig o  • m y o c lo n u s  •  ta n u k ís i  n e h é z s é g e k

Y ' I ^  UCB Magyarország Kft .
ucb  1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54- 

L  I - J  Telefon: 391-0060, Fax: 275-2998
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