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ARTERIÄK BETEGSEGEI

Rupturält abdominälis aorta aneurysrnäk
kezel6s6vel kapcsolatos

tapas ztalataink

DR. GYURKOyICS ENDRE, DR. KALISZKY PETER, DR. JAMBOR GYULA'

DR. MORVAY KRISZTINA, DR. GATI JOZSEF, DR. NAGY ZOLTAN,

DR. PINKOLA KRISZTINA

össznrocrar"is
Szerz6l< 5 6v alatt operdlt, l5 rupturdlt abdomindlis

aorta aneurysma (RAÄA) perioperativ 6s seb6ezeti ke-

zel6s6vel kapcsolatos tapaeztalataikat ismertetik.

Elemzik a betegek anamnesztikus adatait, a kis6rd be-

tegs6geket, a felv6telt6l a rn(itätig eltelt 6e az el6l<6,azi-

t6esel töltött id6t. Yizsgdljdk a betegek r6rkez6si para-

m6tereit, a felhaezndlt v6r mennyis6g6t, az alkalmazott

graft fajträjdt. A mrit6tek haldlozdsa (8 beteg) 53%o-oa

volt. Az ätlag6letkor, a kis6rd betegs6gek el6fordulisa

nem kälönbözött statisztikailag a ti.J.6l6 6s exitdlt bete-

gek között. Szignifikänsan több beteg maradt 6letben,

ha rögtön a v6gleges ellätdst nyijt6 int6zetbe került

(pcO,OS), illetve ha a megfelel6 folyaddk- 6s v6rp6tldst

mdr a felv6tel el6tt elkezdt6k (p<O,OS). Statisztikailag

igazolhat6an romlottak a beteg es6lyei, ha az aneurye-

ma nem ceak az aortdt 6rintette (p<O,Ol), illetve ha a

nfitdt alatti v6rp6tl6s merrnyis6ge meghaladta a 25OO

ml-r (pcO,OS). Tapasztalataink szerint a g'yors diagn6-

zis, az azonnali k6rhdzi elhelyez6s 6s a megfelel6

komplex praeoperativ kezel6s jav(thatja a müt6ti ered-

m6nyeket.

KULCSSZAVAK

Aneur1 sma, aortd, rup tura ) haläIo zäs, rizikd t6nyez6k

OUB EXPEßIENCE WTH THE TREATMENT
OF BUPTUBED A BDOMINAL A NEUB YSMS

Endre Gyurkovics M. D., Pöter Kaliszky M. D.,
Gyula Jämbor M. D., Krisztina Moruay ll4 D.,

Jözsef Gäti M. D., Zoltän Nagy M. D.,
Krisztina Pmkola ll,I D.

Authors present thet? experience of the perioperative
and surgical treatment of f5 patients operated on for
ruptured abdommal aneurysms m the last five years,
They analysed the case histories, the general state at
the time of admtbsion and the period of the preope-
rative treatment They examned the uital parameters;
the amount of blood consumption and the type of
graft The postoperative mortalityafter the operatrbns
(8 patbnts) was 53%. The auerage age and the case
hbtory did not influence statistically the postoperati-
ve mortality of the patbnt The chance of suruiumg
was better if the patrbnts were hnmediately treated m
our department (p<405) or the correct fluid and
blood replacement was started before hospital ad-
mission (p<405). The postoperative mortality was
worse, ff the aneurysma formation mvolved other
vessels h'ke the aorta (pcQOl) or il the blood repla-
cement was greater then 2500 (p<405) ml during sur-
gery, According to our expenbnce rapid diagnosis,
immednte hospitah2ation and the complex preopera-
tive treatment can improve the surgical results of the
se patients.

KETWOBDS

Aneurysm, aort4 rupture, death, risk factors
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Bevezetäa
Az RJA.TA,A - mütdti beavatkozäs

n6lkül - szinte mindig halällal v6gz6-

dd betegs6g. A rupturät követd szöveti

tamponäd az esetek egy r6sz6ben lehe-

tdvd teszi, hogy urgens seb6szeti be-

avatkozäst vägezzünk. A diagndzis fel-

flllitdsa utän - amennyiben a beteg äl-
lapota konzervatfv kezeldssel toväbb

nem javfthat6, ds a minimälis mütdti
feltdtelek megvannak - mieldbb müt6-

tet kell v6gezni, mivel a beteg 6let6nek
megmentdsdre csak igy van esdly. Az
elsd sikeres Magyarorszägon v6gzett

mütdtrdl 1980-ban jelent meg közle-
m6ny (7). Ältalänosan ismert, hogy az

elektfv aneurysma reszekciök halälo-

zäsa egy nagysägrenddel kisebb az
akut ruptura miatt vEgzett beavatkozä-
sokhoz kdpest.

Beteganyag, m6dezer
Az elmrilt 5 6v sorän a Semmelweis

Egyetem ÄOf I. sz. Sebdszeti Klini-
kän valödi aneurysma miatt 77 mütdt

törtdnt. 56 esetben a megbetegedds az

aorto-iliacalis szakaszt drintette. Közü-

lük 15 betegn6l (26,8Vo) az akut mütdt

oka az aorta hasi szakaszdn l6vd ane-
urysma rupturäja volt. 8 beteget veszi-

tettünk el. Közlemdnyünk c6lja az

537o-os halfllozds okainak lehetsdges

felderftdse, 6rt6kel6se. A statisztikai
elemz6sekhez a kdtmintäs student T

tesztet, a nem paramdteres adatok

elemzäs9hez a Fischer-f6le exact tesz-
tet, illetve khi-ndgyzet prdbät hasznäl-

tunk.

Eredm6nyek
A 12 färfi 6s 3 nd ätlagos 6letkorät

71 6vnek talältuk (46-78 €v).3 (2OVo)

tudott 6vek 6ta aorta aneurysmiir6l, to-
väbbi 8 betegnek (537o) volt ismert

egydb 6rbetegs6ge. 8 esetben hyperto-

nia, 4 esetben cukorbetegs6g, 2 eset-

ben lezajlott AMI szfnesftette az anam-

n6zist.
9 beteget mäs intdzetbdl vettünk ät,

e csoportb6l 7 (77,7Vo) halt meg. Kö-

zülük 3 exitus (757o) a budapesti, 3

exitus (80%) pedig az 5 vid6ki-seb6-
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szeti, vagy belgylgyflszati osztälyr6l

ätvett beteg közül került ki. Haläloz6-
suk adatait tekintve nem talältunk szig-

nifikäns elt6r6st a k6t rigidböl 6rkezet-
tek között, szemben azzal a 6 beteggel,
akik elsd ellät6 helyk6nt klininänkra
drkeztek. Ut6bbi csoportbdl I beteget
(16,6%o) veszftettünk el, szignifi känsan

kevesebbet, mint az ätvett betegek kö-
zül (p<0,05). A betegek 4OVo-a (6115)

akut has, rupturält aneurysma diagn6-

zissal került felvdtelre. 4oVo-ban (6115)

egy6b hasi fäjdalom indokolta a seb6-

szeti vagy belgydgyflszati elhelyez6st.
2o%o-ban (3115) a keringdsi zavarok

uraltäk a klinikai kdpet, s a beutal6
diagn6zis is ezt hangsrilyozta. A cdl-
zottan drsebdszeti osztälyra kerüld be-
tegek trildl6si esdlyeit 16nyegesen jobb-

nak talältuk, mint akrir a budapesti,
akiir a viddki k6rhäzakb6l ätvettekdt.
A panaszok kezdete 6s a klinikai felv6-

tel közti idd sz6les hatärok között väl-

tozott,2 6rät6l 10 napig terjedt. A be-

tegek döntd többsdge (10/15), 667o, a
panaszok kezdetdtdl szämftott 12 6s 48
6ra között került felv6tel6re.

Betegeinket önk6nyesen 4 csoport-

ba soroltuk az ärkezösi kering6si para-

l. täbläzat. Kering6si param6terek 6rtdkel6se. rp = 0,07.
Table L Valuatrbn of cr?culatoryparameters.

ll. täbläzat. L6gz6si param6terek 6rt6kel6se. 'p = 0,11.
Table lL Valuation of ventilation parameters.

m6tereik alapjän (I. tibläzat). Nem
meglepd mddon a shockos csoportban
a halälozäs 7oVo-os, a praeshockos

csoportban S0%o-os volt, szemben a
mäsik k6t csoporttal, ahol beteget nem
veszftettünk el. Az eltdrdsek a szignifi-
kancia hatdrdn voltak a shockos 6s
kompenzält keringdsü betegek tril6l6se
között (p=0,07). Összehasonlftottuk a
mrir l6gz6si el6gtelensdggel €s a kiel6-
gitd l6gz6si paramdterekkel drkezd be-
tegeket (II. tribläzat). A felv6telt kö-
vetd azonnali intubäci6t ig6nylö 169zö-

si zavarok csoportj6ba sorolhat6 bete-
gek köztes pozicidit foglaltäk el. Bär a

különbsdgek szembeötldil<, val6szfnü-
leg a kis esetszäm miatt statisztikailag
igazolhat6 különbsdget nem taldltunk
az intubält 6s nem intubält betegek kö-
zött (P=0,11, i l letve 0,23). A 9 mäs
körhäzbdl drkezett betegnek - klinikai
felvdtele el6tt - csak 66%o-a (619) ka-
pott vdrt, illetve plazmät, 6-uk közüI4

beteg halt meg (66Vo) (III. üäbläzat).
A 3, felv6tel el6tt vdrt nem kapott be-

teget elveszftettük (1007o). A mentd-
szolg{lat ältal direktben 6rseb6sze-
tünkrc szällftott 6 betegbdl 5 gydgyult,

a hal{lozds l6,6Vo-os volt (p<0,05).

Kering6si
ällapot

V6rnyomäs,
Hqmm

Pulzussz6m,
min

Eset-
szäm

Exit
Mort.

o/o

Kompen-
zäll

>,= 12O <,= 100 2 0 0'

Labilis <120,  >,= 100 11QQ,  < ,=  120 1 0 0'

Prae-
shock

<100, >,-90 >12O, <,= l{Q 2 1 50'

Shock <80 >140 1 0 7 70'

összesen 1 5 8 53

L6qz6siällapot Esetszäm Exit Mort., o/o

Intubälva 6rkezetl 3 3 100*

Azonnali intubäcid 8 4 50'

Kiel6gitö l6sz6s 4 1 25',

összesen 1 5 8 53

ilrberegailgek, X. 6vfoly trn 2. ezdrrn, 2OOgt2.



Bär esetszämunk kicsi, az 6rseb6,szeti
osztälyra val6 6rkez6sig adott transzfü-
zi6 6s plazma döntd szerepet jiltszhat a
betegek ällapotänak rendez6s6ben,
mely e täbläzatb6l is lemdrhet6.
Ugyancsak ldnyeges, hogy a beteg mi-
ndl elöb a vdgleges ellätrist ad6 kör-
häzbajusson. A diagn6zist az anamn6-
zis 6s fizikälis vizsgdlat mellert a rutin-
szerüen vdgeztt UH segitette,6 beteg-
ndl csak UH lelet alapjän törtdnt mürdr,
9 esetben CT-vizsgälat is megerdsftet-
te a diagnözist. Erdekes vdgeredmdnyt
mutatott az örsebäszeti felvdteltdl a
müt6tig terjedd idd 6rt6kel6se (IV.
täbläzat\. A mr{sf6l örän belül mütdtre
kerüld' betegek halillozdsa magas volt
(7110), 7OVo. Ebben a csoportban 5
hasüregbe törd värz1s is szerepelt, kö-
zülük 4-et veszftettünk el. Ezekben az
esetekben a betegek gyorsan roml6 6l-
lapota nem tette lehet6v6 felborult
elektrolit, s6, viz, sav-bäzis hflztartds
rendez6s6t a nagy tehertdtelü mütdtig.
A mäsfdl 6rän tül mütdtre kerüldk kö-
zött, akik r6szben mdg, vagy mär jobb

ältalänos paramdterekkel rendelkeztek,
a halälozäs csak (l/5), 2oVo-os volt. Az
eltdrds statisztikailag nem volt igazol-
hatd (p=0,1).

Összevetettük a ruptura helydt 6s a
halälozdst. A 9 retroperitoneum irä-
nyäban törtdnd ruptura 6s a 6 hasüreg
fel6 iränyuld ruptura esetdn 4-4 exitus
törtdnt, ez 44%o-os, illetve 667o-os
mortalitäst jelentett, szignifikäns elt6-
r6s n6lkü1. Az aorta ätmeneti kirekesz-
t6se a rekeszszärak magassägäban -

leggyakrabban a v6rz6s uraliisa miatt -

sokszor kdnyszerü megoldäs, de anya-
gunkban nem talältunk szignifikäns el-
tdrdst a halälozäs, valamint a kirekesz-
t6s helye között. 6 esetben a kirekesz-
tds a rekeszszdnakközött tört6nt, 3 be-
teget veszftettünk el, amorlalitils 50Vo.
7 v6na renalisok alatti kirekesztäsn9l 4
beteg halt meg, a halälozds 57Vo, mig
2 esetben a kirekesztds a v6na renali-
sok felett tört6nt, I exitussal. Mrit6ti
megoldäsk6nt legtöbbször az aneurys-
ma reszekcidja 6s aorto-bifemoralis
p6tläs tört6nt. 9 esetbdl 6 beteget ve-
szftettünk el, ez 66%o-os mortalitäs.

RUPTURÄLT ABDOMINÄLIS...

lll. täbläzat. Klinikära 6rkez6sig kapott v6r mennyisdge. .p < O,OS.
Table llL Amount of blood rectbved fufore admission.

lV. täbläzat. A felv6tel 6s a müt6t között ettelt idö. .p = 0,1.
Table lV Time interual between admissrbn and surgery.

V. täbläzat. Az aneurysma elhelyezked6se. *p < O,Ol.
Table V. Location of aneurysm.

Br4r artdria mesenterica inferior reim-
plantäcidra csak 2 esetben került sor,
b6lelhaläst szövddmdnyk6nt nem 6sz-
leltünk. 2 betegnäl aorto-biiliacalis re-
konstrukci6 törtdnt, 2 esetben aorto-
monofemoralis 6s monoiliacalis pdtläst
vdgeztünk. Mind a 4 beteg gydgyult.
Toväbbi 2 betegn1l aorto-aortalis pdt-
läs törtdnt. mindketten exitältak. ural-
hatatlan vörz6s, illetve artdria renalis
aneurysma thrombosisa 6s következ-
m6nyes veseelEgtelensdg miatt. Graft-
k6nt kezdetben Dacront (6 eset), majd
zö16 porozit{sri Gdlsoft (9 eset) prot6-
zist hasznältunk. Mindkdt csoportbdl
44-en haltak meg, ez 66, illetve 44Vo-
os halälozäst jelent. Ätlagosan a k6t

csoportban a mütdtenkdnti vdrigdnyt
3800, illetve 2600 ml-nek talältuk
(p<0,05). A mütdt alart 2500 ml-n6l
kevesebb vdrt ig6nyl6 6 beteg közül
egyet veszitettünk el (16,6%o), szem-
ben a több v6rt ig6nyl6'mür6tekkel, itt
9 esetet 7 exitus követett (77,8Vo),
(p<0,05). Ez arra utal, hogy a z€16 po-
rozitäsri graftok alkalmazäsa, a kisebb
vdrvesztds miatt kedvezden befoly6-
solja a betegek tril6l6si eslyeit.

Lokalizäcidt tekintve, ha az ane-
urysma az arteria iliacat is drintette, a
halfllozds | 4Vo -161 85Vo -ra emelkedett
(p<0,01) (Y. tÄbläzat). Vdnas6rül6s 5
esetben törtdnt. Közülük azt a 3 bete-
get veszftettük el, akindl v. iliaca, vagy

Egys6g Esetszäm Exit Mort., o/o

Mäs
körhäzb6l
6rkezett
betegek

0 3 3 100*
2 2 2
3 2 1 66.

4 2 1

OMSZszällitotta
klinikänkra

0 6 1 16,6 '

Osszesen 1 5 8 53

ldö (perc) Esetszäm Exit Motl., o/o

<30 2 1

30-59 5 3 70'
60-89 3 3
90-1 19 2

120-150 2 1 20'
=,  >150 1

összesen 1 5 8 53

Lokalizäci6 Esetszäm Exit Mort., 7o
Aorta 7 1 14'

Aorta + iliaca 7 6 85'

Aorta + renalis 1 1 100'
összesen 1 5 I 53

u
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v. renalis s6rül6s törtdnt. A 2 VCI s6-

rül6s ellätäsa technikailag könnyebb-

nek bizonyult, 6k gy6gyultak.

A mütdt iddtartamät 6s a halälozäst

vizsgälva: 4 esetben a müt6ti idd keve-

sebb mint 3,5 6ra volt, itt I exitus
(25Vo) törtönt. Hasonldan az 5 6rdt

meghalad6 4 mäsik mütdtet is I exitus
(25%) követte. A köztes müt6ti iddre

esd 7 beteg közül hatot (85,7Vo) veszi-

tettünk el. A rövidebb müt6ti id6 6s az

alacsony hal1lozds szembetünd, de

nem volt igazolhatö statisztikai össze-

függ6s.
A beavatkozäst tü1616 6s az exitdlt

betegek ätlagdletkora között nem volt

szignifikäns különbsdg (70,317 0,4 6v).

A 8 exitussal vdgzddött esetünk kdr-

bonctani adatait elemeztük.

Reoperäci6t ig6nyl6 szövddm6nyt 3

esetben dszleltünk (graftszär elzdr6dds,

utdvdrzds, graft fert6z6s), mindhiirom

beteget az ältalänos szövddmdnyek

megielendse mellett elveszftettük. Az

ok: az elsd betegndl AMI a posztope-

ratfv elsd napon. A mäsodiknäl a v6r-

z6scsillapftäst követden kdtszeri sike-

res reanimäci6 utän a posztoperatfv 31.

napon cardio-resp. insuff. tünetei mel-

lett exitus. A harmadiknäl a kdrbonc-

nok a szepszist jelölte meg halälok-

kdnt. A betegn6l az aneurysma ruptura

mütdte eldtt legeldször 2 hönappal,

majd több alkalommal is feltäräsra ke-

rült mindkdt inguinälis, illetve comb

területe, phlegmone, tälyog miatt. Mär

konszolidä16d6 sebei mellett alakult ki

az aneurysma ruptura, igy k6nY-

szerülve reszekciöra 6s aorto-bifemo-

ralis pötläsra. 7 hetes elhü26d6 poszt-

operativ szak utän veszftettük el a be-

teget, ism6telt feltäräsok utän.

Ut6lag elemezve, többszakaszos
aneurysma rupturät t6teleztünk fel,

suppurält süllyeddses haematomäval.

Mögöttes tbc-t, actinomycosist vizsgä-

lataink nem igazoltak. Toväbbi 5 bete-

günk halälokai a következ&: egY be-

tegndl a mritdt alatt is 6szlelt, de a kö-

rülmdnyekre val6 tekintettel akkor

nem reszekält, kb. 1,5 cm-es art. rena-

lis aneurysma akut thrombosisa alakult
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ki a posztoperatfv szakban, kdtoldali

vesekdreg nekr6zissal, oligo-anuriäval.

Haemodialysis ellendre a beteg a 28.

napon meghalt. Egy esetben a sülyos

scleroticus drrendszer mellett akut

mäjnekr6zis alakult ki, melyben szere-
pet jätszhatott a shockos ällapot. Az

aorta kirekesztdse tipusos helyen tör-

t6nt, nem 6rintette az art. hepatika vi-

d6kdt. Egy betegndl az ismert corona-

riasclerosis mellett, AMI vezetett ha-

l6lhoz, a mütdt napjän. Egy beteget

kardiälis ok miatt, de igazolhatd in-

farktus ndlküI, a 24. napon veszitet-

tünk el. Egy betegndl ARDS okozta

llgz€si eldgtelensdg uralta a klinikai
kdpet, a 18. posztoperatfv napon exi-

t6lt.
A gydgyult 7 beteg ätlagos äpoläsi

idej6t 15,7 napnak talältuk. Egy beteg-

ndl ischaemias colitis, egyn6l ARDS, s

feltehetdleg transzfizil okozta icterus

tette elhriz6d6vä a fel6pül6st.

Megbesz6l6s

Az irodalmi adatok szerint az RA-

AA gyakorisäga 6,6-20,8 eset dvente

100 000 lakosra vonatkoztatva (6, l2).

A szövettani vizsgälat az 6r falilnak ar-

terioscleroticus (19) degeneräcidjäval
jär6 elvdkonyodäsät mutada, 6s mivel

val6di aneurysmärdl van sz6, az 6rfal

valamennyi r6tege megtalälhatd benne.

Az aneurysma falänak feszüldse a La-

place törv6ny szerint az aneurysma ät-

mdröj6vel ös az artlriäs nyomässal

egyenesen aränyos. Ez az aneurysma

expanziv növeked6s6t okozza. Elviek-

ben minden aneurysma mütdti indikä-

ci6t jelent, a javallat abszohit vagy re-

latfv volta az ätmer6t6,/., az aneurysma

formäjät6l 6s eredetdtdl függ. Iftdni-

kus esetben, ha az aorta területdn az

aneurysma haränt ätmdrdje el6ri a 4,5-

5 cm-t, ez välasztott idejü mütdtet indi-

käI. Term6szetesen ismert, hogY a 4

cm, vagy annäl kisebb haränt 6tmär6-

vel bfr6 aorta aneurysma is megreped-

het, ennek val6szfnüs6ge azonban 16-

nyegesen kisebb, ilyenkor az aneurys-

ma rendszeresen klinikai 6s UH köve-

t6se indokolt. Rupturält eseteket tanul-

mänyozva a 6 cm-n6l kisebb aneurys-

mäk eldfordul{sät 6,8-7, Eo-nak tal l-

täk (6, 8, l0). A megft6l6sn6l stilyosbi-

t6 t6nyez6leheq ha az aneurysma 6rin-

ti az artäria iliaca 6s/vagy femorälis te-

rületdt is, vagy ha az aneurysma mel-

lett tüneteket okoz6 szükület. elzär6-

däs is megtalälhatö.
A ruptura leggyakabban a retrope-

ritoneum fel6 tört6nik, több szakaszos

lefolyäst mutatva, de a vdrzds betörhet

a szabad hasüregbe, illetve a gasztroin-

testinälis traktusba is (19). A retroperi-

toneälis tdrben kialakult haematoma 6s
a környezd szövetek tamponädja iddle-
gesen eltömeszelheti az aorta ätszaka-

däsänak hely6t, iddt adva a sebdszi be-

avatkozäsra. A klinikai tünetek kezdet-

ben nem minden esetben drämaiak, a

beteg keringdse megtartott lehet, gyak-

ran csak a tompa hasi, derdktäji fäjda-

lom figyelmezlet a sülyos alapbeteg-

s6gre. Hasonl6an többnyire intermittä-

lö jellegüek a tünetek aorto-enteralis
fistula esetdn is. A vizsgä16 orvos -

sok esetben - csak a többszöri, vörzös-

forräst nem talä16 gastroscopia ut6n
gondol az aorto-enteralis fistula lehe-

tdsdg6re. Amennyiben a szabad has-

üreg fel6 tört6nik a ruptura - a környe-

z6 szöveti tamponäd hiänya miatt -, az

elv6rz6s veszdlye sokkal nagyobb.
Arteriosclerotikus alapbetegs6g

mellett megielend hasi, derdktäji fäjda-

lom, ätmeneti vagy tartds kering6sza-

varral - fdleg ha a has fizikälis vizsgä-

latakor pulz6l6 terime is dszlelhetd a

tipusos helyen - fel kell vesse az RA-

AA diagndzisänak a lehetösdgdt (16,

19, 21, 22). A fäjdalmak különbözö

testtäjak fel6 iränyul6 kisugi{rzäsa, az

esetlegesen meglelend labor eltdrdsek

nem jellemzdek. Term6szetesen a

masszfv hasüri, vagy gastrointestinalis

v6rz6ssel együttjä16 shock, 6s anaemi-

z6l6däs önmagäban is kdrjelzd lehet.

A diagnosztika területdn a gondos

anamndzis 6s fizikälis vizsgälat mellett

a rutinszerüen vägzett hasi UH szerepe

emelendd ki. A pontosabb lokalizäci6t

6s a ruptura t1nyezdt a kontrasztanyag-
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gal vegzett CT, MR igazolhatja (16,

23), ezek hiänyäban - ha a diagndzis

k6tes 6s a beteg ällapota lehetdvd teszi
- angiogräfia v6gezhet6. A diagnoszti-
kus beavatkozäsokkal pilrhuzamosan

6s azokat követ6'en gyors 6s megfelel6

mütdti eldk6szit6s szüksdges, a beteg

szoros monitorizäläsäval, folyad6k-,

plazma- 6s v6rp6tlässal.
Müt6tndl elsddleges - szisztdmäs

heparinizäcilt követ6en - az aneurys-

ma ältal drintett aorta szakasz mell6k-

sdrül6s n6lküli kirekesztdse. Sok eset-

ben a beteg vdrnyomäsänak rendez6se

a shockos, shockot megeldzd ällapot-

bdl csak az aorta lezäräsa 6s az aktiv

v6rz6s megszüntetdse utän drhetdel. A

gyors haemodinamikai vältozäsok szo-

ros együttmüköddst tesznek szüksdges-

s6 a beteg keringdsi param6tereit fel-

ügyeld 6s korrigä16 anesztezioldgus,
valamint a müt6tet v6gzd sebdsz kö-

zött. Az aneurysma zsäk r6szleges re-

szekcidja utän alloplasztikus graft be-

ültetdsdvel p6toljuk az 6rp6lya folyto-

nossägät, 6s a haematomät evakuäljuk.

Szerencs6s esetben a müt6t kdsdbbi

menete, illetve a posztoperatfv szak

nem tdr el a välasztott iddben vägzett

aortät 6ri nt6 rekonstrukci6tdl.

Sajnos e betegcsoport hal{lozdsdt -

a värttal ellentdtben - sem az utdbbi

6vek müt6ttechnikai fejldddse, sem az

intenzfv teräpia javuläsa, sem pedig a

z$16 porozitäsri graftok alkalmazäsa

kell6'k6ppen nem csökkentette. Ebben

nyilvän szerepet jätszik az a t€nyezt

is, hogy napjainkban miir olyan bete-

gek is mftdasztalra kerülnek, akik n6-

häny fvtizede m6g a k6rhdzi kezelds

eldtt, vagy a mütdti el6kdszft6s alatt

exitältak. A tanulmänyok legtöbbje kü-

lönbözd szempontok szerint vizsgälta

az 'rintett betegek müt6t eldtti, alatti

6s utäni paramdtereit. Nem 6szleltek

statisztikai összefügg6st a mäs k6rhäz-

bdl ätvett 6s a közvetlenül az operä16

osztälyra került betegek mortalitäsa (1,

16), sö't ak6rh6zba szällftäs - 50 km-

ndl kisebb, illetve nagyobb tävolsäg -

között sem (4). Több szerz6n6l szigni-

fikänsan masasabb volt a halälozäs a
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betegek koränak növeked6s6vel (6, 8,

9, 12, 13, 14, 20,22), de talältunk iro-

dalmi hivatkozdst a betegek nem 6s

,,faj" szerinti (12) megoszläsäban is. A

mütdt el6'tti tünetek közül a kering6si

paramdterek (3, 6, 8, 10, 13, 14, 16,

17 , 20, 2l , 23 , 24, 25 , 26) 6s a morta-

litäs kapcsolata mutat leggyakrabban

korreläcidt, dealägzäsi (8, l3), vesee-

l6gtelens6g (22, 23), valamint a tudati

ällapot (14) vonatkozdsäban is lefrtak

szi gfi nikanciät. Statisztikailag kimutat-

hat6 elt6r6st talältak - a til6l6 6s nem

tril6ld' betegeket összevetve - a tünetek

kezdet6tdl a mütdtig terjedd id6' (13,

26), az aneurysma m6rete (6), a ruptu-

ra helye (16,22,23,24), az aorta kire-

kesztdsi ideje (9, 26), a mfrtäti mell6k-

s6rül6s (16), a beadott v6rmennyis6g
(13, 16, 22,25), a prot6zis fajtäja (10),

a kfsdrd betegs6gek (8, 12,20,24), a

mütdt tipusa (10), a posztoperatfv ke-

zel6s 6s a szövddm6nyek (2, 13, 20,

22) vonatkozdsdban. A sebdsz-6rse-

bdsz gyakorlata (8, l6) 6s a beteget el-

lät6 osztäly jrlrtassäga (1, 8, 12, 25)

nem befolyäsolta szignifikänsan a be-

tegek tül6l6s6t. Az ältalunk fltnezett

irodalmi adatok az operält esetek halä-

lozäsilt napjainkig is 24,3-7l%o kö26

t e s z i k  ( 1 ,  2 , 3 , 4 , 6 ,  9 ,  1 0 ,  1 3 , 1 4 , 1 5 ,

16, t'7, 20, 2r, 23, 24, 25, 26). Sajät

anyagunkban is 5OVo feletti halälozäst

talältunk, s adataink elemzdse, tapasz-

talataink 6rtdkel6se vezetett a közle-

mdny születds6hez. Üjabb fg6retes le-

hetösdg a rupturält aneurysmäk stent

grafttal tört6nd kezeldse (ll, 18). A

kezdeti eredm6nyek biztatdak, l6Vo-os

halälozäsi 6s 21Vo-os szövddm6ny

aränyrdl szämolnak be. Mivel a graf-

tok minds6ge javul, a technikai lehet6-

sdgek b6vülnek, az endoluminälis in-

tervenci6k värhatdan egyre gyakrab-

ban kerülnek majd alkalmazdsra a rup-

turält hasi aneurysma ellätäsäban. Mäs

szerz&. vizsgältäk az RAAA utäni k6-

sdi vaszkuliiris szövd'dmdnyek el6for-

duläsi gyakorisägät 6s az 1,5, l0 6ves

viirhat6 tril6l6si iddt is (5), de jelen

közlem6nyünk csak a korai posztope-

ratfv szak esemdnveit drintette.

összegr6s
A rupturält hasi aorta aneurysma si-

keres seb6szeti kezeldsdhez a követke-

zd feltdtelek szüksdgesek:
- Ha a ruptura lehetös6ge felmerüI,

a beteget iddvesztesdg ndlkül olyan

szakintdzetbe kell szällftani, ahol a

vdgleges ellätäs szemdlyi 6s trärgyi fel-

t6telei adottak. A lehetds6gekhez k6-
pest, a folyaddkpdtläst 6s ha szüks6-
ges, a beteg l1legeztet1s9t biztositani
kell.

- K6tsdges esetben, amennyiben a
beteg ältalänos ällapota lehetdvd teszi,
a ruptura t6ny6t k6palkotd vizsgälattal
igazolni kell.

- Szoros monitorizäliis mellett fo-

lyaddk- 6s v6rpdtläs, mütdti elökdszf-
t6s.

- Megfeleld' aneszteziol6gus hätt6r.
- A müt6t alatt szoros monitorizä-

läs, gyors kirekeszt6s, a mell6ksdrü16-
sek elkerüldse, z616 porozitäsri graftok

alkalmazäsa.
- A posztoperatfv szakban megfele-

ld intenzfv teräpiäs kezel6s.

A fenti feltdtelek marad6ktalan biz-

tositäsa toväbb javithada a rupturält

aneurysma miatt operält betegek tül-

6l6si es6lyeit.
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ESETISMERTETES

A teny6:r artüriäs ärkädjänak
ritka benignus

daganata

DR. aRATo nnonn, DR. rolu(n LAJos, DR. szILÄcvI rr(nolv,
DR. GREx.q. nnzsnBET, DR. HEGnnÜs cfr'z^

össznrocL,lLß
A kilz benignus lägyrilazturnorainak többs6ge minden-

napos elvdltozäa 6a hätterfüben 6ltal6ban valamilyen

mindennapos trividlis trauma derfthetd fel. A k6zen 16-

vd 6reredetri benignus tumorok, melyeket gyfiitfinäven

haemangiomdknak nevezünk, a käzsebdszeti iroda-

lomban meglehetdsen ritkäk. Reprezentatfv adatok

szerint a haemangiomdk mintegy 44o-ät, az aneurye-

mdk, A-V malformdci6k caupdn f6l sz6zsl6kdt adi6k a

benignue k6ztumoroknak. Cikkünkben fiatal egyete-

mista f6rfi bal tenyer6ben 16v6, a felületes art6riäs 6r-

kddot involvä16 haemangioma eikeresen oper6lt eeet6t

ismertetjfü. A preoperativ diagnosztikäban nagy segit-

s6günhre volt a k6z UH, MR, valamint MR angiogrifi-

ds vizsg6lata. Fenti k6palkot6kkal mär rnfrtät el6tt

pontos lokalizäci6val 6s k6reredettel rendelkeztünk,

igy r nfitäti strat6gia telezhetd volt. A haemangioma

eltdvolitisa subtilis techfidt ig6nyelt, hiszen az 6rkdd

s6riil6se az ujjak v6rellätdsi zavanilt okozhatta volna.

Az art6riis 6rk,6ddal szorosan együttfut6 digitdlis ide-

gek megkfm6l6se is rendkfvül fontos. A mrit6tet kip6-

lyäzäsos v6rtelens6gberr, az 6lettani vonalak respektd-

läsdval, a kizseb6szeti szab6lyoknak megfelel6en v6-

geztfü. A mrit6tet követden a teny6r ,,pulz6l6 tumoratt

megszfint, a k6z fog6k6pess6ge helyredllto a digitrilis

idegek kompresszi6jdb6l fakad6 ujjzsibbadds meg-

szänt.

A EABE BENIGN TUMOB

OF THE PALMAB ABTEBIAL ABCH

Endre Aratö M D., Laios Kollär M. D.,

Käroly Szilägyi M. D., Erzsöbet Grexa M. D.,

Gäza Hegedts M. D.

The maiority of bengn soft parts tumors represent
frequent atterations and a trivial trauma can usually

be cleared up. Benign hand tumors of uascular ongin

calted cotlectively hemangiomas are quite unusnal n

the literature of handsurgery. Accordng to rePresen-
tative datq heamgiomas represent about 4/o1 dtt€'

urysms and arteriovenous malformations only 0.5%

of atl bengn hemangiomas. ln this article we report a

successfully operated hemangioma mvolvthg the su'
perficial arternl arch in the left palm of a young male

student The hand uttrasonography and MB'angiog'
raphy were of great assistance in the preoperative

diagnostr'cs. Due to these imaging techniques, the

exact localizatrbn and etrblogy were available prior to

the surgery, so the operative strategy could be plan'

ned in advance. The excision of the hemangioma r*
quired a subtle technique since the thiury of arch co'

uld have caused a blood supply disturbance of the

fingers. Preseruing the digital nerves running closely
together with the arterial arch is of crucial hnportan'

ce as welL The intervention was performed in blood'

lessness achieved by way of tight bandagmg, follo-

wing the phystblogical lines and accordng to the ru'

les of hand surgerY,

fltbetegs4gek, X. 6vfolyam 2. azärn,2OO3l2. 4 l



A sebgydgyutdst 6e a teny6ri oedema megszrint6t kö-

vet6en iem6telt MR 6s MR angiogr6ft,a elvägz6a6vel do-

kumentältuk a sikeres n(it6tet 6s a tenydri anat6rnia

helyredllftdsrit.

KULCSSZAVAK

Benignus kdztumor, haemangioma, közUH, MR angio'

Crdfra

Bevezet6s
A k1z lilgyrlsztumorainak statiszti-

kai megoszläsa a különbö26 feldolgo-

zäsokban nagyjäb6l megegyezd. A

legnagyobb esetszäma Poschnak van,

aki 2l 13 benignus kdztumort dolgozott

fel.
A benignus kdztumorok 95Vo-6t az

aläbbi elvältozäsok teszik ki:
- ganglion,
- az fnhüvely 6riässejtes tumora,
- epidermoid cysta,
- pyogen granuloma,
- idegentest reakci6,
- gombäs fertdzdsek.
A kdz benignus 6reredetü elv6ltoz6-

sai közül a haemangiomamintegy 4Vo-

os eldfordulässal, az aneurysmi{k, A-V

malformäcidk csupän O,46Vo-kal re'

prezentäljäk magukat!
Fentiekbdl j6l läthat6, hogy közölt

esetünk meglehet6en ritka elvältozäs !

Az drtumorok klasszifikäci6i közül

Williams beosztäsa a legiobban ätte-

kinthetd 6s hasznälhat6.

Benigttus 6rtumorolt
(Haema,ngiomä'k)

1. Kapilldris haemangiomäk.
2. Cavernosus haemangiomiik.
3. Kevert kapilläris 6s cavernosus

haemangiomäk.
4. A haemangiomäkhoz hasonl6

bdrneoplasmäk.

Malignus 4rtumorok
l. Haemangiopericytoma.
2. Angiosarcoma.
3. Lymphangiosarcoma.
4. Kaposi sarcoma.
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Esetiemertet6s, diagnoeztika
M. G. 22 6ves egyetemi hallgatö a

bal tenydr pulzä16 tumoräval jelentke-

zett ambulancidnkon. Az elvältozds a

thenar szintj6bdl eldemelkedett, mint-

egy fdldi6nyi mdretü volt. Az anamn6-

zisben trauma nem szerepelt. A daga-

natot a beteg csupän az ut6bbi f6l 6v-

ben 6szlelte. Biir nem domindns kdzrdl

volt sz6, a beteget a mindennapi 6let-

ben az elvältozäs zavarta, az ökölk6p-

z6s nem volt teljes. A 4-54-7 digita-

lis idegek területdben enyhe 6rz6sza-

vart jelzett. Akdzen motoros funkci6-

krirosodäs nem volt 6szlelhet6. Mind

az ulnaris, mind a radialis art6ria j6l

tapinthatd volt. Doppler eszközzel ar-

tdriäs r{ramläs volt detektälhat6 a tu-

mor felett. A tenydren 6s k6zen tägult
v6näk, hdmdrs6kletkülönbs6g, hyper-

trichosis vagy egy6b A-V fistukira uta-

16 elvältozäs nem volt.

Az elv€gzett duplex scan vizsgälat

cranio-caudal iränyban elhelyezkedd,

After the operation the ,,pulsating tumor" of Palm
was ehtminate4 the grasping skill of the hand was re'
habihtated and the numbness of the fthgers due to

the compression of digilal nerues ended. After the
wound healing and elimination of the Palmar edema
we documented the successfully performed surgely
and the restoration of the palmar anatomy by rePea-
ted MB-angiograPhY.

KEYWORDS

Benign hand tumor, hemangiom4 hand ultrasono'
graphy, MB-angbgraPhY

mintegy 35 mm ätm6rdj6, turbulens

riramläst mutat6, 15 mm milyen a fel-

szfn alatt elhelyezketd conglomeratu-

mot igazolt. (1/a, b. äbra.)
Ezt követden az elv{ltozäs pontosi-

täs6ra a k6z MR vizsgälatät, illetve

MR angiogräfiäjdt vägeztettük el. (2.'

3.,4. äbra.)
Ut6bbi egy6rtelmüvd tette, hogy a

haemangioma az arcus palmaris super-

ficialisszal kommunikäI.

Mfrtdti technika
A mritdtet intrav6näs helyi anaes-

thesiäban, kipdlyäzäsos v6rtelensdgben
v6geztük. A metsz6svezet1s a kdzseb6-

szet szabillyainak megfelelden a linea
vitalisbdl kiindulva, majd L alakban a

distalis tenydri reddbe fordul6an tör-
t6nt. Az aponeurosis felhasftäsa utän
jutottunk rä a haemangiomrira, mely

több äggal kapcsolddott a felületes är-

kädhoz. illetve az ärkädot add art. ul-

narishoz. valamint az artäia radialis r.

1la.,b. äbra. A teny6r ultrahangos vizsgälata. A b6r felszine alatt tä9,
kanyarg6s erek läthat6k, color Doppler technikäval

turbulens äramläs 6szlelhetö.
Frg. l/a., b. Ultrasoundexamination of thepalm, Beneath the surface

of the skin dilated tortuous vessels can be seen
and turbulent flow can be detected by color Doppler equrpment

lirbetegs6gek, X. 6vfoly arn 2. az6rn, 2OO3l2.



2.äbra. Tr SEFS coronalis
sikü MR: az 6rgomolyag (*)
meffett atäplä16 art6riäk is

i6l äbräzol6dna k (nyil).
Ftg. 2. Tt SEFS MB in coronal

plane: at the glomus (*)
the feeding arteries are

clearf uisible.

superficiälisähoz. (51a, b. äbra.) A tu-
mort kettds lekötdsek közt szabaditot-
tuk ki környezelfbfl. A preparäläs so-
rfln az fukdd folytonossäga megmaradt,
a digitalis idegek nem s6rültek. A mri-
tdt vdgdn szivacsos nyomdköt6ssel lät-
tuk el a tenyeret. A sebgydgyuläs za-
vartalan volt.

Ilisztol6giai feldolgozds
A mikroszköpos metszeteken tägult,

tipusos endothellel b6lelt, vaskos
izomfallal rendelkezd artdria ätmetsze-
tek figyelhetdk meg. Atypia nincs! Az
artdria ätmetszetek faläban helyenkdnt
szintdn typusos endothellel bdlelt kis
capilläris ätmetszetek proliferäci6ja
läthat6.

Összess6g6ben a kdp egyfajta vas-
cularis ectasiänak felel meg, ez utöb-
bin belül pedig naevus araneusnak
megfeleld szöveti k6pet mutat.

Diagndzis: Naevus araneusnak (,,ar-

terial spiders") megfeleld szöveti kdp.
(6la,b. äbra.)

Megbesz6l6s
Esetismertet6sünkben fiatal fdrfi te-

ny6ri haemangiomäjänak ritka hiszto-

A TENYER ARTERIÄS

3. äbra. Tz iellegü
FLASH

coronalis sikü MR:
iölläthatd

az 6rgomolyag (*)
a metacarpus

magassägäban.
Fig.3. Tztype

FLASH
m coronalplane MB:

theglomus (')
can bseen
clearlyat the

metdcdrpal height

4.äbra.2D TOF MR
angiographia (coronalis sik):
a k6z felületes ärkädjainak

megfelelöen läthatd egy
3x3 cm-es drgomolyag (nyil).
Jöl megf igyelhetö az elvezetö
v6näs häl6zat is (vastag nyil).

Ftg. 4. 2D TOF MB angrbgraphy
(coronalplane): there is a

3x9 cm bigglomus (arrow) along
the superfbhl vasculararch of
the hand. The draining yenous
network can b seen as well

5/a., b. äbra. Intraoperativ felvdtelek. Jöl läthatd
a tumor kapcsol6däsa a felületes teny6ri ärkädhoz,

illetve atäplä16 ulnaris 6s radiälis artdriäkhoz.
Ftg. ila., b. ln traopera tt v pt'c tures.

Connecttbn of the tumor to the superficnl arch
and the feeding ulnar and radial artery can be seen.

l6giai morfol1gi{jn k6rk6p6t prezen- A melldksdrüldsek elkerül6se miatt
täljuk a diagnosztikätdl a mütdti meg- elengedhetetlen a vdrtelensdg alkalma-
oldäson 6t a gyügyuhisig követve. A zdsa1s a minucidzus müt6ttechnika.
müt6ti terv felällftäsäban nagy segfts6- A beteg a mütdtet követden panasz-
günkre volt a korrekt UH vizsgälat, a mentes. A hathetes kontroll sorän is-
k6z MR 6s MR angiographiäs lelete, mdtelt MR 6s MR angiographiät v6-
mely mindenben megfelelt a talält mü- geztettünk, melyen recidfva nem iga-
tdti szituäci6nak. zolddott. (7.,8. äbra.)
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(thickarrow).
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7. äbra. Kontroll Tz iellegü
FLASH coronalis sikü MR:
az 6rgomolyag hely6n csak

ndhäny szabälytalan 6r läthatd
a müt6t utän.

Fig. 7. Coronalplane MB Tz Uf
FLASHcontrol:

after the operation
there are some irregular vessels

at the site of the glomerulus.
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MR angiogräfia:
az 6rgomolyag
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Kisebb szabälytalan erek
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Fig. 8.2D TOFcontrol

MB angiognphy: the glomerulus
alreadycan notbe seen.
Badially there ane smaller

irregular uessels (').
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6/a., b. äbra. Naevus araneus tfpusos k6rszövettani k6pe.
(HE fest6s, negyvenszeres nagyitäs.)

Fig. ila., b. Typical hrctological picture
of the naevus ananeus. (HE stai4 magnification 40x.)

lO. Teefey, S. A., Middleton, W. D., Bayer,
M. /..' ,,Sonography of the hand and
wrist." Semin. Ultrasound CT MR.
2000. Jun. 2l(3):192-204.
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TOVÄBBKEPZES

Magyar kons zerrz,rrs az artäria braehialis
är arnläsfüg 96 r rfl ow-rne diate dt'

v as o dilat ati6j änak vizsgi.Jratähoz

DR. NAGy LAJos, DR. BAJKo sÄnooR, DR. rÄgr,fu nmflm,,

DR. FARKAS KATALIN' DR. FAZaKAS Äorfuvt, DR. FORSTER tl,uÄs,

on. lÄnrl zolrÄx, DR. rolozsvr(nl ENDRE, DR. xovÄcs IMRE'

on. prfu,INr.,ß aTTILA, nn. pncsvrinany zsolT, nn. nox,l,sznrr ,ltanÄn,

DR. vARGA ALBERT. DR. vERECZKny cÄnon

össznroculuis
A vascularis endothel ezerepe az 6rt6nus, a throm-

bocyta funkci6, az 6rfalban lejätlz6d6 gyulladdeoe fo-

lyamatok 6s a v6ralvadds szabdlyozisdban napjainkban

mdr teljeeen egy6rtelmü. Nagy felbontdsri ultrahang-

k6szäl6kkel vizegälva az artdria brachialist, azt 6azlel-
jük, hogy a v6riramläs fokoz6ddea 6p endothel mellett

dilatrici6t vdlt ki az 6rben. Bz az irgynevezett flow me-

dialt dilatdci6. Lz arterioslerosis, illetve egyes rizik6-

faktorok (dohdnyzäe, diabetes mellitus, hyperinsulin-

aemia, hypercholesterinaemia, iddsebb 6letkor) eset6n

csökken a dilatdci6 m6rt6keo illetve akdr vasoconstric-

tio is jelentkezhet. A m6dszer nagy elönye, hogy non

invaziv 6s m6dot ad a betegek ism6telt vizsgdlatdra.

Il6trdnya viszont, hogy Äzagäl6ftlgg6, illetve az elt6r6

vizsgdlati körüIm6nyek miatt az eredm6nyek 6rt6kel6-

se, f67,eg különbö26 vizsgdlati helyek eset6n nehäze6-

gekbe ütközik. A jelen irdnyelvek megfogalmaz6ednak

c6lja, hogy amennyire lehets6geso srandardizdljuk a

m6dszert, legaldbb Magyarorszigon.

HUNGANAN CONSENSUS

FOR THE EXAMTNATTON OF FLOW-DEPENDE^VT
FL O W- MEDIA TED YA S O D IL A TA TIO N

OF BRACHIAL AETEBY
Laios lVagy M. D. et al

IVowadays the role of the vascular endothel n vas-
cular tone, platelet lunctio4 inflammattbn proces-
ses n the uessel wall and regulation of blood coa-
gulattbn are unambrguous. Examnrhg the brachial
artery with a hgh resolution ultrasound equipment
during increasrhg of tlow, will result yasodilatation

il the endothel is sound. Thtb b the flow mednted
vasodilatation. ln case of arterio-sclerosis or risk
factors (smokrhg, dnbetes mellitus, hyperinsulna-
emr4 hypercholesterinaemt4 adyanced age) the
degree of drlatattbn decreases or vasoconstriction
can be seen. The benefft of this method is that non
rnuasive and there is the possibtTr'ty to repeat the
examination. Drawback b that the examination is
person dependentand the evaluation of results are
dilficult th other work places. The aim of thtls docu-
ment is to standardise the method in Hungary.

Erbetegs6gek, X. 6vfolyarn 2. ezärn, 2OOgl2. 47



Bevezer6e
A vascularis endothel szerepe az 6r-

t6nus, a thrombocyta funkci6, az 6rtaL
ban lejätsz6d6 gyulladäsos folyamatok
6s a v6ralvadäs szab1lyozäsäban nap-
jainkban miir teljesen egy6rtelmti. Az
endothel funkcid tanulmänyozäsa in-
vaziv 6s nem invaziv mddon lehets6-
ges. 1992-ben ismertettek eldször egy
klinikai gyakorlatban hasznälhatd nem
invaziv mddszert, mellyel az artäriäk
dilatäcidja alapjän lehet az endothel
funkciöra következtetni (2,3). A m6d-
szer alapja, hogy nagy felbontäsri ult-
rahangkdszül6kkel vizsgälv a az art1ria
brachialist, azt dszleljük, hogy a v6r-
äramläs fokoz6däsa 6p endothel mel-
lett dilatäci6t vält ki az 6rben. Ez az
ügynevezett flow medialt dilatäci6
(FMD). Az arteriosclerosis, illetve
egyes rizikdfaktorok (dohänyzäs, dia-
betes mellitus, hyperinsulinemia,
hypercholesterinaemia, iddsebb 6let-
kor) esetdn csökken az FMD mdrtdke,
illetve akär vasoconstrictio is jelent-

kezhet  (2,3,  5) .
A mddszer nagy el6'nye, hogy non

invaziv 6s mddot ad a betegek ism6telt
vizsg{latära. Hdtränya viszont, hogy
vizsgäldfüggd, illetve az elt6r6 vizsg6-
lati körülm6nyek miatt az eredm6nyek
6rt6kel6se, fdleg különbö26 vizsg{lati

helyek esetdn nehdzs6gekbe ütközik.
A jelen iränyelvek megfogalmazdsä-
nak c6lja, hogy amennyire lehetsdges,
standardizäljuk a mddszert legaläbb
Magyarorszägon. A konszenzus term6-
szetesen nagy m6rt6kben figyelembe
vette az idei 6v elej6n megjelent nem-
zetközi ajänläst (4). Az ott nyitva ha-
gyott kdrd6sekre pr6bält välaszt keres-
ni, illetve ndhdny pontban att6l elt6rd
vdlemdnyt fogalmaz meg.

Az FMD 6lettana
Csak a legalapvetdbb összefüggd-

sekre hagyatkozunk. Az erekben, igy
az artäria brachialisban is a megnöve-
kedett r{ramläs következtdben az en-

A cikk a magyarorszägi konszenzus
konferencia alapj än fr6dott.

4A

DR, NAGY LAJOS ES VTSru,

dothelre nagyobb nyfr6 feszültsdg hat,
mely normäl esetben az ör tdgul4sdhoz
vezet. Ebben a täguläsban az endothel
NO kivälasztäsänak fokoz6däsa a dön-
t6. A NO mellett fontos a többi vaso-
dilatätor 6s vasoconstrictor anyag pil-
lanatnyi aränya az 9rtalban. A megnö-
vekedett iiramläs okozta täguläs mdrt6-
ke nagyban függ magänak az drfalnak
a täguldkonys6gät61, mäs szdval comp-
lience-dtdl is. Összessdgdben tehät az
FMD m6rt6ke nem csak az endothel
funkcidt, hanem a komplex vascularis
funkci6t jelzi.

Az FMD vizegdlat6nak
m6dezertana

7. A t:izsgäIat elo6gz6se
1.1 Beteg el6k6sztt6se

Tekintettel arra, hogy szdmos t6-
nyezd befolydsolja az FMD 6rt6kdt, a
vizsgälatot standardizält körülmdnyek
között szüks6ges vdgezni.

Amennyiben egy adott populäci6
(pdldäul eg6szs6ges f6rfiak) FMD 6rt6-
k6t akarjuk meghati{rozni, akkor a
vizsgälatot 6hgyomorral legaläbb f6l
6räs pihendst követden egy csendes,
lehetdleg ätlagos h6'm6rsdkletü, elsöt6-
titett szobäban szüks6ges v6gezni. A
vizsgält szem6ly a vizsgilat eldtt nem
fogyaszthat käv6t, teät, antioxidäns vi-
taminokat, nem dohänyozhat.
Amennyiben egy betegcsoport (pl.

hypertoniäsok, diabetesesek) FMD 6r-
tdkdt akarjuk meghatiirozni 6s viszo-
nyitani a normäl kontrollhoz, a vizsg6-
latot szintdn a fentieknek megfelelden
kell elv6gezni. Ebben az esetben a va-
soaktiv gydgyszereket a felezdsi idd
n6gyszeres6ndl hosszabb ideig ki kell
hagyni.

Mäs a helyzet, ha egy adott beavat-
kozäs (pl. egy gyigyszer) FMD-re
gyakorolt hatäsät akarjuk megitdlni. Itt
az al6nyeg, hogy a beavatkozäs eldtti
6s a beavatkozäs utäni körülm6nyek
összemdrhetdek legyenek, tekintettel
arra, hogy a vizsgfllat önkontrollos.
Ekkor nem tartjuk szüks6gesnek a be-
teg standard gy 6gyszerel6s6nek ätme-
neti elhagyäsät. Ennek k6t oka van.
Egyik az, hogy a beteg vasoaktiv terä-

pi6ja az endothel funkcidra akut is
krdnikus hatässal van. A krdnikus ha-
täs tisztdzatlan ideig, de napokig, akr{r
hetekig is fennmaradhat (ld. BANFF
study) (l). Emiaft a72 6ra nem is len-
ne el6g egy FMD-I befolyäsol6 Cy6Cy-
szer hatäsänak teljes megszüntet6s6-
hez, 6s egy gyigyszer FMD-re gyako-
rolt hatäsänak megszündsdnek dinami-
käj a val6szfnüleg egydnenk6nt jelent6-

sen különbö26.
Egy gydgyszer FMD-re gyakorolt

hatäsät egy adott standard teräpiän
(ami vizsgälat kezdete eldtti 3 h6nap-
ban nem vältozott) l6vd betegcsopor-
ton is megitdlhetjük. Fontos, hogy a
beteg ältal szedett bäzis teräpia a vizs-
gälandd szer beällftäsa utän a vizsg{lat
eg6sz ideje alatt ne vältozzon. Ugyan-
csak fontos, hogy a vizsgälat ideje alatt
ne vältozzon a beteg 6letm6dja, illetve
testsrilya. A vizsgälandd szert sem
szüksdges a szer hatäsdt megitdld
FMD m6r6s el6tt elhagyni, hiszen ak-
kor az adott szer FMD-re gyakorolt rö-
vid tävri hatäsa elv6sz az 6rt9kel6s
szempontjäbdl. A mindennapi gyakor-
lat is az, hogy egy adott teräpia mell6
adunk javitäsi szänddkkal egy üjabb
szert. Termdszetesen ez nem z6rja ki,
hogy olyan vizsgälatok törtdnjenek,
melyekn6l a m6r6s eldtt a vasoaktiv te-
räpiät elhagyjäk mind a baseline, mind
a terdpiäs hatäs megitdl6sdre szolgä16
vizsgälatnäl, mint ahogy az a BANFF
vizsgälatnäl tört6nt (1).

A mäsik szempont etikai. Mennyi
ideig lehet egy kezelt betegndl a stan-
dard teräpiät elhagyni? Megiegyzds-
k6nt fontos, hogy nem tudjuk minden
szerr6, hogy milyen mdrt6kben van
hatässal akutan 6s krdnikusan adva az
FMD-re. Ez is a gydgyszerhatäs-vizs-
gälatok alatt a bäzisteräpia fenntartäsa
mellett szdl.

A fentiek al6l a tart6s niträtok, illet-
ve a molsidomin kivdtel, melyet az
FMD vizsgälat alatt szüks6ges elhagy-
nl.

Tekintettel arra, hogy a zsfrdris 6t-
kezdst leszämitva az ätkez€s nem väl-
toztatta szignifikänsan az FMD-t, az
dhgyomri vizsgälat sem abszohjt krit6-

Erbetege6gek, X. 6vfoly arn 2. szärn, 2OO3 12.



rium. Amennyiben nem dhgyomri a

vizsgälat, szüks6ges a körülmdnyek

standardizäläsa (pl. könnyü reggeli

utän).
A vizsgälati iddvel is hasonld a

helyzet. Nem szüksdges a reggeli id6-

pont, de a gy'gyszerhatäs el6'tti 6s

alatti FMD vizsgälatnak összemdrhetd-
nek kell lennie a vizsgälati idd szem-
pontjäb6l is.

1.2 A aizsgälathoz haszn6'h
ECHO kCszülÄk

A kdszül6knek rendelkeznie kell li-

nealis fejjel, melynek frekvenciäja 7>

MHZ. A k6szül6knek rendelkeznie

kell az ECHO-k6p mellett szinkron

rögzitett EKG-val. (3, 4) A vizsgälatot

videokazettära szüksdges rögziteni. Az

elemz6st ut6lag kell elv1gezni a felv6-

telek analizis6vel. A vizsgälat közbeni

mdr6sek informäcidvesztdst eredm6-

nyeznek.

1.3 Az art6ria. brachialis
äbräzoläsa

Az artöria brachialisr6l a könyök-

hajlat felett hosszmetszeti k6pet nye-

rünk.
J6 mindsdgü a k6p akkor, ha a me-

dia-adventicia hatärt jelent6,,m-vonal"

mellett az intima is lätszik egy pärhu-

zamos csikkdnt. A vizsgälati hely azo-

nositäsäban az anatlmiai markerek se-

gfthetnek (pl. vdna, fascia lemez). A

sztereotaxiäs berendez6sek segithetik a

fej stabil pozicidban tartäsät, de ennek

hasznälatdt nem tarduk szüksdgesnek.

I.4 A l,eszoritäs helye

A vizsgälatnäl az alkart leszorftjuk

vdrnyomäsm6rd mandzsettäval (me-

lyet a szisztoles vdrnyomäs fdl6 50

Hgmm-rel füjunk), majd bizonyos idd

mülva a leszorftäst hirtelen felenged-
jük (2).

A felenged6sdt követden a leszori-

täst6l distalisan elsdsorban a reziszten-

cia erek tägulnak, mely miatt az art6ria

brachialisban az 6raml6s ätmenetileg

felgyorsul. A vilägon jelenleg nincs

konszenzus a leszorftäs hely6t illetden.

Magyarorszägi vizsgäl6k mindegyike

MAGYAR KONSZENZUS.,.

egyetert abban, hogy az alkar leszorf-

täsa a välasztand6 mddszer. EgYes

vizsgäl6k az iltmeneti kompresszi6t a

mdr6s helye felett alkalmazzik. Ekkor

viszont az FMD m6r6s ischaemiäs te-

rületen tört6nik. ahol az 6r tdnusänak

vSltozdsdt az endothel pillanatnyi älla-
pota mellett az ischaemia okozta reak-

ci6 is befolyäsolja. Ha tisztän a meg-

növekedett riramläs okozta reakci6t

akarjuk vizsgälni, a m6r6s hely6t6l dis-

talisan alkalmazott kompressziö a vä-

lasztand6.

I.5 A lcszoritäs iddtartama

Pontosan 4,5 perc. Egyes vizsg6l6k

hosszabb leszorftäsi iddt hasznälnak.

Tekintettel arra, hogy az elsd 5 percen

belül a leszorftdsi idö növeldse fokozza

a dilatäciöt, a 4,5 perc pontos betartäsa

szüks6ges.

1.6 Video rögzitQs

A leszor(täs el6tt rögziteni kell az

art6ria brachialis longitudinälis met-

szet6t 6s a centrälis riramläst. A felen-
ged6s el6tt legaläbb l0 sec-mal el kell

kezdeni a rögzftdst. A hyperaemia kez-

detdnek pontos idö'pontjät jelzd äram-

läsfokozödäsnak a videoszalagon

szüks6ges lennie. A felenged6st köve-

tden cdlszerü folyamatos 3 perces rög-

zitds, melynek elsd 15 sec-a legyen az

äramläs rögz(t6se.
A toväbbiakban az artäria brachialis

longitudinälis ECHO k6p6t kell rögzi

teni. A centrälis iiramläs maximuma

elegendd az inger nagysägänak meg-

itöl6s6hez, az artdria bracialison ät-

äramlott vdrmennyisd g sz6trmaztatott

szämitäsa lehets6ges.

1.7 Niträt hatäs aizsgäIata
0,4 mg sublingualis niträt hatäsa az

endotheltdl független maximälis dila-

tdci6 megitäl6sdre szolgäI. A nitrat

okozta dilatäci6 3-4 percndl 6ri el ma-

ximumät. Itt a rögzitds a niträt adäst

követd 24 perc között javasolt.

1.8 Zoom
A vizsgälat maximdlis zoommal

tört6njen.

2. A aizsgäIat kürt6:kclÄse
A vizsgälat 6rtdkel6se mindig ut6-

lag, a videorögzftds elemzdsdvel tör-

tdnjen. Elsö'l6p6s a kdszül6k kalibrälä-

sa a rögzftett k6pen l6v6 tävolsäg mar-

kerekhez. Fontos, hogy egy adott vizs-
g6lat elemzöse közben ne vältoztas-

sunk kalibräci6t, mert ez torzitia az

eredm6nyt.

2.1 A aizsgäh 6r ätmör6je
A vizsgälat 3-6 mm közötti nyugal-

mi artdria brachialis ätmdrdndl infor-

mativ. Az FMD vizsgälat kisebb ätm6-

rd mellett a nagy szdräs, nagy ätmdrd

mellett kdrällapot n6lkül is alacsony az

FMD 6rt6ke. A video kalibräläsa utän

azEr ätm6rdj6nek mdr6s6t manuälis ki-
jelöldssel v€gezzük. Egy adott pillanat-

ban az 61 6tm€r6je a longitudinälis
metszet härom különbö26' pontjän tör-

t6nd m6r6s ätlaga. Ez a ferde metsze-

tek torzft6 hatäsät hivatott kiküszöböl-

n i .

2.2 Az 6raml6s m6röse
A hyperemia mdrt6kdnek megit6l6-

sdhez elegendd a centrälis iiramläsi se-

bessdg meghatilrozdsa a vizsgälat ele-
jdn nyugalomban 6s a felenged6st kö-
vetd hyperaemia alatt. Ebbdl szärmaz-

tatott adatok, pdldäul a mäsodpercen-
k6nt ätrlramlott v6rmennyis6g, nem

mondanak többet (6). Fontos, hogy a

ki6rtdkel6sn6l az összehasonlftand6 är

m6rdk mdrdse közben ne m6rjünk

iiramläst, 6s viszont. Ez ismdtelt kalib-

r6ci6t tesz szüksdgessd, mely az ered-

mdny torzuläsähoz vezethet.

2.3 Az 6trätmör6 m6rds6nek

ideje a fel.engedQst köaetden
Fdleg kdros ällapotban a maximälis

dilatäciö k6sdbb következik be, mint

eg6szs6ges szem6lyekn6l. A dilatäciö

eltdrd dinamikäja miatt a dilatäci6

megftdldsekor felenged6st követden el-

telt iddnek nagy jelentds6ge van. A

standardizäldsära a következd m6dsze-

rek hasznälatosak:
- a 4540 sec közti 3 legnagyobb

6rfltmörd 6tlaga,
- 60 sec-näl m6rt 6rdtm6r6,

Erbetegs6gek, X. 6vfolyam 2. azärn,2OO3l2.



- a 180 sec-ig rögzftett felvdtelen a
maximälis dilatäci6 6rt6ke, függetlenül
az iddpontt6l.

Mind a härom lehetdsdg haszndlha-
t6 akfu külön, akr{r együttesen is.

2.4 Az 6:rätm6rd mÄr6si ideje a
sziacihluson belül

Eddigi adatok szerint a T szinkron
m6rds nem mond többet az R szinkron
mdrdsndl, 6s nehezebben standardizäl-
hat6. Emiatt az R-hulläm szinkron m6-
rdstjavasoljuk (4).

3. Szemälyi feltdtelek, traüüng
A vizsgälatot gyakorlott szemdly-

nek kell vdgeznie, aki legaläbb 100
vizsgälaton r6szt vett mi{r. Emellett az
6vi 100 vizsgälat kfvänatos a megfele-
16' gyakorlat fenntartäsähoz. Egy adott
centrumnak el kell v6geznie a variabi-
litäsi 6s reprodukälhatdsägi vizsgälato-
kat.

4. Klhrikai tarrubnänyok
Egy adott beavatkozäs FMD-re gya-

korolt hatäsänak megftdldsekor cdlsze-
rü k6ros kiinduläsi FMD-vel rendelke-
zd betegcsoportot a klinikai tanul-
mänyba bevonni. A bevälasztäsi krit6-
riumnak FMD<57o-ot javasoljuk (5).

DR, NAGY LAJOS ES VTSru.

Azon szemdlyeket cdlszerü kihagy-

ni a gy6gyszerhatäs vizsgälatb6l, kik-
n6l a niträt okozta dilatäcid <5Vo.Ezen

szemdlyekndl az artlria brachialis

complience olyan m6rt6kben c$ökkent,
ami az FMD m6rdst nem teszi infor-
matfvvä.

A ki6rt6kel6st a tanulmäny befeje-
z6sdt követden, kdt független drtdkeld-
nek centrälisan kell elvägeznie. Az 6r-
tdkel6s vakon tört6njdk, tehät az 6rt6-
keldk ne ismerjdk azErt€kelt vizsgälati

szemdly adatait, a felvdtel körülm6-

nyeit, idejdr.

Amennyiben egy több centrumban
v€,gzett vizsgälat tört6nik, a vizsgälat

elkezddse elö'tt egy referencia centrum

meghatärozäsa szüks6ges. E referencia
centrum feladata a centrumok gyakor-

latänak összehangoläsa, az eldzetes
minds6gbiztosftäs.

Egyebekben a nemzetközi guideline
iränyelveit tartjuk követenddnek (4).

Jelen konszenzus elsdsorban a nemzet-

közi ajänläs ältal le nem zärt k6rd6sek-

re keresett välaszt, illetve tett javasla-

tot a mddszert Magyarorszägon hasz-

n6l6 vizsgäldk egyetdrt6sdvel.
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REFERÄTUM

A köz6p-hosszritävli l6giut azässal

összefüggd mikro angioPätia:

m ödänak6pz6d6s

6s a mikrocirkuläci6s elt6r6sek

rnegel6z6se HR-ral

(hidroxyethyl rutosid, Venoruton).

Pros pektiv, r and ornizillt,

kontrollält vizsgälat.

M. R. Cesarone, G. Belcaro 6s mtsai.

f . Card,ioa&sc. Phartnacol. and' Ther.

2OO2., VoI. 7., Suppl. 7:77-20.

A läbszi{r-boka öd6ma megjelen6sdt 6s fokoz6däsät az

interkontinentälis repülds velejr{rdjakdnt fogadtäk el. A

megnövekedett kapilläris filträci66rt a kisebb kabinnyomäst,

a szük hely miatti immobilizäci6t 6s a megvältozott folya-

d6k egyensrilyt tett6k feleldss6. Termdszetesen a hosszü re-

pül6s szämos mäs kering6si probl6mät is tartogat (tromb6-

zis, tüddemb6lia). A trombotikus szövddm6nyek elkerül6se

c6ljäb6l a kompresszi6s harisnyät 6s az LMWH-I mr{r eddig

is sikeresen hasznältäk. A hosszas repül6ssel kapcsolatos

öddma megeldz6sdre azonban eddig nem ällt protokoll a

rendelkez6sünkre.

Ebben a cikkben a HR hatäsät vizsgältäk: hogyan el6z-

hetd meg, illetve uralhatd a repül6ssel kapcsolatos mikroan-

giopätia, illetve az öddmak6pzddds?

Bevdlasztdsi, kizdriei krit6riumok

40 fdt k6t, összehasonlithatd param6terekkel rendelkezd

csoportra osztottak. A v6näs elvältozäsok közül a varicosi-

tas, az öddma, akezd6d6 bdrelvältozäs 6s a kr6nikus v6näs

hipertenzi6 megengedett volt. A repüldutak hossza 7 6s 9

6ra volt. A kompresszids kezel6st mell6zt6k az utaz{st meg-

el6zdh1ten ös azutazds alatt is. HR-kezel6s: 2xl g,3 napig,

utazäs el6tt. Kizfutäk azokat, akiknek diabeteses mikroangi-

opätiäja, mobilitäsi akadälyozottsäga, jelentds tülsülya vagy

hat h6napon belül seb6szeti beavatkozäsa, illetve varix scle-

rotizäcilja volt. Ezen k(vül az egy6b cardiovascularis keze-

ldsben r6szesült betegek sem vehettek r6szt a vizsgälatban.

A rnikrocirkuläciös param6terek elsd m6rdse az utazäst

Iirbetegs6gek, X. 6vfolyam 2. szäm, 200312.

megellzd 4 6rän belüI, a mäsodik m1r6s az utazäst követd

kdt 6rän belül törtdnt. A m6rt mikrocirkuläcids paramdterek

a következdk voltak: l6zer Doppler flowmetriäval a venoar-

teriolaris reflex (VAR), a läbszär-öd6mak6pzdd6s (RAS)'

valamint transcutan pOz m6rds.

Eredm6nyek

A kiinduläsi 6rt6l<hez kdpest a transcutan pOz csökken6se

mindk6t csoportban megfigyelhetd volt, de a HR-kezeldst

kapott csoportban a csökken6s szignifikänsan kisebbnek

mutatkozott. A l6zer Dopplerrel hasonlöan alacsonyabb ten-

denciäkat m6rtek, de a kezelt csoportban a csökkends szig-

nifikänsan kisebb volt.

A venoarterialis reflex csökkendse a placebo csoportban

progressziv tendenciät mutatott a hosszabb utazäsi iddjavä-

ra. HR-kezel6ssel kisebb csökkendst regiszträltak, 6s a k6t

utazäsi hossz eset6n nem mutatott progressziöt az 6rt6kek

csökkendse. V6gül a läbszär öd6ma - kezelds n6lkül -

szintdn n6tt az utazäsi idd növekeddsdvel' A HR-kezelds

hatäsrlra viszont nem volt szignifikäns öd6mak6pz6d6s.

A szöveti oxigdnszint 6s a flux folyamatos romläsa prog-

ressziv mikrocirkuläcid romläshoz vezet, amelyet a HR-ke-

zeldssel r6szlegesen lehetett megeldzni. A csökkent VAR 6s

a megnövekedett RAS ielzi a kapilläris filträciö megnöve-

keddsdt, ami klinikailag öd6makdnt jelentkezik. Az öddma-

kdpzdddst a HR-kezel6ssel teljesen uralni lehetett.

Ret: Az alacsony ldgnyomäs 6s az immobilitäs a repülds

alatt öd6mak6pz6d6shez vezet, amely nem felt6tlenül jär

együtt a megl6v6 kr6nikus v6näs eldgtelens6ggel. Az öd6ma

megeldz6sdben fontos alternatfva a gy6gyszeres kezeldsi le-

hetö's6g, hiszen vannak orszägok, ahol a kompresszids haris-

nya viseldse a hdmdrsdkleti viszonyok miatt nehezen meg-

val6sithat6. A profilaktikusan adott HR-kezelds a szerzdk

szerint hat6konynak bizonyult az utazdsi mikrokering6s za-

varok kezel6s6ben 6s megeldz6sdben.

Magyarorszägi sajätossäg, hogy a hosszti utazässal kap-

csolatos kering6si zavarok talän leginkäbb a turistabuszok-

kal utazdkat 6rintik. A nem ntka 2O-24 öräs utazäs jelent6-

sen meghaladja a cikkben emlftett 9 6räs hatrirt. igy feltehe-

t6, hogy sz6lesebb utazdközönsdget 6rint a fent emlitett

probl6ma.

Dr. Bartök Pöter



HIRDETES

a Sigvarisnäl?

2003. mäjus elsej6tdl 6letbe l1pett az üj OEP tämogatäsi rendszer.
Az üi tämogatäs k6t röszre osztja azon vdnäs megbeteged6seket,

amelyekre kettes kompresszi1s fokozatü harisnyäk feliräsa indokolt.
O Az enyh6bb k6rk6pek esetdn (kiterjedt als6 vdgtagi varicositas, postvaricectomiäs 6s

revascularisati6s öd6ma 6s hematdma, varix müt6t 6s szklerotizäId kezelds utän, postthrombotikus
szindr6ma - induräciö 6s börhiLnetek n6lkül -, superfacialis thrombophlebitis) a gy6gyharisnyäk

ältaliinos jogcimen irhatök fel, a tämogatäs alapjät k6pez6 är azElastomed harisnyäk ära.
€) A srilyosabb körkdpek esetdn (mdlyvdnäs therombosis utiini ällapot - induräciöval6s

börtünetekkel -,läbszär-, törd-, combszintü, kollaterälisokkal kornp enzält krönikus v6näs elzär1däsok,
gydgyult läbszärfekdly fenntartö kezeldse, m6ly-, elvezetl 6s izomvdnäk billentyüeldgtelens6ge

6s degeneratfv tägulata, öd6mäval järö varicositas, ambulanter kezelhetd akut m6lyv6näs elzärödäsok,
ha a klinikai hinetek alapjän magasabb kompresszi6s fokozatba sorolt harisnya lenne indokolt,

de az egyidejüleg fennälld obliterativ 6rbetegs6g miatt ez kontraindikält, primer 6s secund.er
lymphoedema) a harisnyäk eü. tdr. köt. jogcimen irhatök fel, kiemelt tämogatässal.

A IIl. kompresszi6s fokozatrt als6 v6gtagi harisnyäk ältalänos,
a lV. kompressziös fokozatü als6 v6gtagi harisnyäk 6s valamennyi felsd v6gtagi harisnya ältalänos 6s

közgy 6gy äszati jogcimen is felirhatö.
Az ärakr6l, modellekröI, feliräsröl kolldgäink örömmel adnak informäciöt

a 311-1883.-as telefonszämon, hdtfdtdl pdntekig 9-17 6ra között.
Uzletünk cime: 1062 Budapest, Aradi u. 41.

Mi üjsäg

A PhannaEfül Kft kompressziüs kar- 6s lähharisnyäi n6lkülözhetetlen eszközök a
v6näs- 6s nyirok6nendszeri betegs6gek kialakuläsänak megelöz6s6ben, a kialakult
betegs6gek kezel6s6ben 6s a rehabilitäciöban.

Hasznälatuk sorän megfelelö mörtökü nyomäst gyakorolnak a kötöszövetekre 6s a v6kony
v6nafalakra, ezältal 6rv6nyesül az izompumpa hatäsa, megszünik a billentyüelögtelensö9,
csökken a perif6riäs vönäs nyomäs 6s a filhäciö a kapilläris r6giöban, fokozödik a vönäs
visszafolyäs, toväbbä csökken a kötöszöveti öd6ma.

. Az l. kompressziös EI-ASTOFIT 6s az ELASTOFIT STRETCH märkanevü
termökek a megelöz6st szolgäljäk: rugalmas szerkezetükkel az ideälis v6rkering6st
biztosi$äk a läb ereiben.

o A ll. kompressziös EIASTOMED 6s a lll. kompressziÖs EI-ASTOBAR kar- 6s
läbharisnyäk az 6rrendszeri betegs6gek kezel6s6nek ös a rehabilitäciönak az
eszközei. Atermökeket az OEP 85%-kal tämogatja.

o  A z  E L A S T O M E D  S T R E T C H  t e r m 6 k e k  r u g a l m a s ,  v Ö k o n y
kelmeszerkezetükkel, valamint az ELASTOMED KOMFORT Ös az
EI-ASTOBAR KOMFORT term6kek pamutos anyagösszet6telükkel magasabb
komfort6zetet biztositanak. Az ELASTOBOL emböliamegelözö harisnya
visel6se müt6ti beavatkozäs elött, alatt6s utän ajänlatos.

o Az EI-ASTOBOL FLYtördharisnya hasznälatävala hosszü idötartamü utazäsok
alatt könnyen kifejlödö m6lyv6näs trombözis kockäzata csökkenthetö.

Tovä bbi I nformäciöval szivesen ä | lu n k rendel kezös6re : P h a rm atextil Kft
1116 Budapest, Fonyöd u.2. t Tel:208-0195 . Fax:208-0197

E-rnail: pharmatx@axelero.hu . - Web: www.pharmatex.hu
ffiMiI

Iirbetegs6gek, X. 6vfolya m 2. szäm, 200312.



Kr6nikus v6näs el6gtelens6g:

a RELIEF-vizsgälat
nemzetközi eredm6nyei
G. Jantet, MB, FRCS

and the RELIEF Study Group:
Chronic Venous Insufficiency:

Worldwide Results
of the RELIEF Studv

Angiology 53: 245-256., 2OO2.

Bevezetda
A krdnikus vdnäs el6gtelensdg magas eldforduldsi gyako-

risäga, a vizsgälatok 6s a kezelds költsdgessdge, valamint a
kiesd munkanapok komoly terheket jelentenek a tärsada-
lomban 6s a gazdasägban. Az eur6pai orszägokban a teljes
egdszs6gügyi költsdgvet6s 1,5-2Vo-ät a KVE költsdgei teszik
ki. A betegs6g emellett srilyosan ronthatja a betegek 6letmi-
ndsdgdt is.

A koräbbiakban kev6s kutatäst vlgeztek arra vonatkozö-
an, hogy a KVE-I kfsdrd panaszok 6s tünetek sülyossäga,
valamint a v6näs reflux között milyen összefüggds äll fenn.

Diszkusszi6
A RELIEF (Reflux assEssment and quaZity of llfe impro-

vEment with micronized Flavonoids) Study olyan prospek-
tfv, kontrollält vizsgälat, amelyet a KVE-I kfs6r6'panaszok
6s tünetek srilyossägänak 6s kifejldd6s6nek ranul-
mdnyozäsdra v1geztek, figyelembe v6ve, hogy volt-e v6näs
refluxa a betegnek, vagy sem. A vdnäs refluxot mini-Dopp-
Ier k6szül6kkel igazoltäk, majd a reflux felszfnes vagy
m6lyvdnäs jelle96t photophlethysmograph segfrs6g6vel
vizsgältäk. Ennek megfelelö'en külön csoportba soroltäk a
v6näs refluxos betegeket a reflux ndlküliektdl. K6t 6v lefor-
gäsa alatt 23 orszägban 5052 olyan beteget vontak be a vizs-
gälatba, akinek tünetei voltak 6s CEAp-besoroläs szerint
C0-C4 osztälyba tartoz6 v6näs eldgtelensdge volt. A betege-
ket hat h6napig kezeltdk mikronizält, tisztftott flavonoid
frakci6val (MPFF), amely 450 mg diosmint 6s 50 mg hes-
peridint tartalmazott (Detralex tabletta). Ezen k6szitm6ny
kivälasztäsät az indokolta, hogy fokozza a v6näk elasztici-
tdsät,fokozza a v6näs r6nust, növeli a kapill{risok reziszten-
ciäjät, vddi a mikrokeringdst 6s serkenti a nyirokkeringdst.
Mikronizäci6s technolögiäja ellendrzött hatöanyag felszaba-
duläst 6s nagyobb m6rt6kü gasztrointesztinälis felszfv6ddst
tesz fehetdvd, ezilltal csökkennek az egylni farmakokineti-

Erbetegsdgek, X. 6vfolya m 2. szäm, 2OO31Z.
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kai eltdrdsek. Az MPFF szignifikänsan csökkenri a KVE ki-
vältotta panaszokat 6s klinikai tüneteket (f6jdalom, neh6z-
l6b-6rzös, feszü16s, görcsök, öd6ma) 6s enyhiti a sülyos szö-
v6'dm6nyeket (b6relv ältozäsok, läbsziirfekdly) - e megälla-
pftäst szämos klinikai vizsgälat tämasztja al6.

A betegek 6letminds6g6nek vältozäsät az MpFF-kezelds
hatäsrira az üjonnan validält ClVlQ-kdrdd'fvvel vizsgältäk,
amelyet speciälisan a KVE-re dolgoztak ki.

Eredm6nyek

A RELIEF vizsgillat fontos informäcidkkal szolgält a
KVE epidemioldgiäjr{rdl 6s klinikai megjelendsdrdl. A vizs-
gält betegek ätlagos 6letkora 45,2 6v volt 6s a betegek ko-
räval piirhuzamosan fokoz6dott a klinikai tünetek sülyossä-
ga. A KVE ätlagosan h6t 6ve volt jelen a C0 csoportba tar-
toz6 betegekn6l, mig 18,5 6ve a C4 csoportba tartoz6knä1.
A KVE egydrtelmü tüneteinek megldte ellendre a vizsgält
betegek nagyon alacsony aränyban (2l,BVo) r6szesültek ko-
r6bbi kezeldsben. Különösen fontos az amegfigyelds, hogy
a betegek 57Vo-6nak nem volt v6näs refluxa, habär C0-C4
besoroläsri KVE-ben szenvedtek. összefüggdst tudtak ki-
mutatni a KVE tünetei 6s az 6szlelhet6 v6näs reflux között:
gyakoribbak 6s srilyosabbak voltak a tünetek reflux eset6n.
A betegek dletkora, a betegsdgük diagndzisa 6ta eltelt idd 6s
a v6näs reflux gyakorisäga fokoz6dtak a KVE srilyosbodä-
säval. A KVE progressziv jelleg6t tämaszda alä az az ösz-
szefüggds, amelyet a RELIEF vizsgälar talält a fent emlfteu
paramdterek 6s a klinikai CEAP-besoroläs közöt.

A fäjdalom, neh6zläb-6rzds, läbikragörcs 6s az öd6ma
szignifikänsan 6s folyamatosan csökkent a hath6napos
MPFF-kezelds hatäsiira, amelyet a score 6rt6keik szignifi-
käns (p = 0,0001) csökken6se is tükrözött. A vizsgälat elsd
kdt h6napjäban volt a legjelentdsebb a tünetek score 6rt6ke-
inek javuläsa, de ezt követden is a vizsgälat teljes iddtarta-
ma alatt folyamatosan javult a betegek klinikai ällapota. Ez
a megfigyel6s is azt tämasztja alä, hogy a tarr6s MpFF (Det-
ralex) teräpia el6nyös, ha a c6l a vdnäs eldgtelensdgben
szenvedd betegek tüneteinek tart6s enyh(t6se.

A fent emlftettekkel pärhuzamosan a betegek CEAp-be-
soroläsa is kedvezden vältozott, ugyanis a magasabb osztä-
lyokböl az alacsonyabbakba kerültek 6t. Ezzel összhangban
szignifikänsan 6s folyamatosan javult a betegek 6letminds6-
g6nek minden egyes dimenzi6ja (fäjdalom, fizikai, pszichds,
szociälis).

Ref .' Amennyiben ez az összefoglald felkeltette 6rdekl6'-
dds6t, a tanulmäny teljes szöveg66rt forduljon a Servier
Hungriria Kft.-hez. Telefon: (06- l) 238-77 99.

Imrek Kornölia

55



I

i i t J i
i : r : l r
i : t . l t
r f !

Hat6kony megoldäs az also v6gtagi
varicositas 6s szövOdm6nyeinek kezel6s6re

A legmagasabb heparin koncenträciöiü
göl
Kitünö peneträciö, magas hatöanyag
szint a börben
Markäns lokälis gyulladäs- ös
vö ralv ad ä s g ätl ö a ktivitä s
Kivälö klinikai hat6konysäg alsö vögtagi
varicositasban, illetve thrombo- 6s peri-
phlebitisben, valamint felületes lägyrösz
sörül1sekben: csökkenti az oedemät,
exsudatiöt. ill. a haematomät

Toväbbi informäcioval ällunk szives rendelkezös6re: BERLIN-CHEMIE Köpviselet
1138 Budapest, Väci üt '113. Telefon: (36-1) 3296808, (36-1) 329-7832 Fax: (36-1) 340-9352

t Rendkfvüljö tolerancia mind lokälisan,
mind szisztömäsan: nem befolyäsolia
sem az alvadäsi, sem a protrombin idöt

t Kellemes levendula illat
t Tök6letes felszivödäs: nem hagy zsirfoltot

BERLIN.CHEMIE
MENARINIGROUP

Alkalmazäsi elöirat
AköszitmÖnyhatöanyagaazan|ikoagulänshatäsÜhepa|in'HatäsätÜgyfejtiki,hogyaheparinmegnöve|iazantitrombinllreakciöjätatrn
kiatakul|komp|ex.6gjatoti"afbri-nogön-fibrinätatäkuläst.Azantii ioÄbin/assänisprogress}ivengätoljaazaktivättxatvadäsifaktor1ösatrmbint,
je|ent6teben;yakoaaii-lagizonnati.Az.anIitrombin.tllegyedü|nemköpesneutratizätniazaktivältlx,xlösXlttaktorokat'vögbe 

Elye1üt vagy siisztömäs teräpiävat kombinätiä olyan etvältozäsok kezellsöre szolgät, ahot szüksög uan a köszitmöny gyulladäscsökkentö, antiexsudav anti@demäs,

an.tikoagiiänsösiniit,aciotgaut'"ni,iiasära.Aköszitm6nyjöla|kalmazhatopl'abe|gyögyäszätterü|etön,e|sösorbanav0näkgyUiadäsoskö
6rseböszetben,toväbbäazonopediaÖstraumatotögiatöb;Erütebn.A96|ältatäno;ös-hetyitoterälhatösägaigenjö.Kisörletiä|latokon(vem
he|yilegabÜratka|mazvamagasdözisbansemokozottkärosodäst'ös;embefo|yäsofaamagzatokfejßdesöLHat6anyag:1ooggelhrtalmaz:o,833g(1000@NE)
Segöd"anyagok: propil-p-hidro;i-benzoät, narancsviräg-olaj, leneduta-otai, metilp-hidoHi-benzoät, tnetanol-amin, Carbomer 940, alkohol, tisztllofrv12-

,laJattat6xi-varicositäs-syndroma6ss)övödm6nyeIfe|izinesperiphlebitis;iaricosusfeköly'postoperativvaricophlebitis,saphenectomia
he|yioedemaösintiIträciö:subcutanhaematomäk;azizmok,i.nak.6ssza|agoktraUmäi'Eitenjavattato'k': ' tsmeftÜ|öz6kenys6gahatöanyag'i i.azegy6b
Fokozofvöz6shaj|am,thromboci|ope;ia.o|yanb;tegeknek,akikn6lnyittbör-vagynyälkahär1yäv6nösättfenn'Alkoholta|tatmamiattak6szltm6nßnemsza'bad'gwl
(it'nap6ge9'valämininyi|tbörsörüösexre,it'gennyöstotyamatox*aterlntenteritet;krealkatmazni.Adagotäs:Naponta|egfeljebb3.sz3-'1ocm
masszirzniaz6rin|ettböie|ÜIeten.Akezet6st-atÜÄetekmegszünös0igcÖtszerüfo|ßatni.Metl6khatäsok:Egyesesotekbenhe|ibö.reakCiq,allergiäs(l.e|ma'
,iiiia.ayagyszerkölcsönhatäsok:Ak6szitmönytegyüfädvaoräli;antikoagutä;sokkattoväbbnyüjthatjaaprtrmbinid6t.FlgyeIme2.e.6s:Amennyibenak6lny
soÄntÜ|6zökenysegrUta|Ötünetek(b6rpir,*iutes,viizxetes1bpnekfet,vajyfefözöd6skövetk;;ikb;,atkatmazäsätazonn^iabbakeihagWi.Ügw|nikell 'a'
nyälkahänyära,.xä,l4an'ueanonnägiiskttegüetvältozäsokesetönaLiotongöttcsakkütönösövat6säggalszabadhaszn6|ni.B6r6niletvenyälka
szabad alkatmazni, vatamint nem atiatnäznäto suppuntiv lolyamatokkat eri;tett terütetekre sem. Iarhässdg, sopfaläsr I€thess69 6s szopfatäs alkalmazäs alaft csak az

iiöny/kockäzatgondosmörlegetöseUtänalkalmazhat6''lsmeretes.'hogyahat6anyagnemjutätaplacen|än,itletvenemvälaszt6dikkiazanyatejba,azonbgnasiszt6mä
oeiitnatösto*o2zaazaborihaitamot,il|etveatehessögidejea|attalionp|ikäciövösz9yatr?-g!öu.eJi.Tüt.d'go'ä8:semakn'P!ß!!i!<U:f,la
nämhpaszta|tak'vötetlenelölo;du|äsaese|6naheparinhatäsaprtaminialantagonizälhat6.E'ErEsa:Szobah6nörs6k|ebn(15.2fc)tanandö.ueglegvzÖs
gy1gyizer (1. csopon). Csomagotäs 50 g get tubusban (Menaini) AlkalmazäsielöiräsOGYt-eng.s&tma: 106/40f2000-



KÖZLEMENYEK

Klinikai Hemorheoldgia 12. Eur6-

pai Kongresszusa. 2003. jrinius 22-

26., Szdfia, Bulgäria.
Infonruiciö: dr. N. Antonova, Insti-

tute of Mechanics and Biomechanics,

Bulgarian Academy of Sciences,

Akad. G. Bonchev str. 81. 4., l l l3

Sofia, Bulgriria. Website: www.12ec-

chemorheology2003. primasoft. bg

Eur6pai V6n6s F6rum 4. Iiven-

k6nti Talälkozdja, 2003. jünius 28-

29., Lisszabon, Portugälia.

Informäciö: Anne Taft, EVF Beau-

mont Ass. POBox 320 Southall,

Middx, UBl, 3HR, UK. Website:

www.members. aol.com,/evenousforu

m/EVF202.htm
Nemzetközi Angiol6giai Koll6gi-

um (ICA) 45. Vilägkongresszusa.

2003. jrinius 28-jrilius 5., The Westin,

Indianapolis, USA.

Informdcid: prof. J. B. Chang, Long

Island Vascular Center. 1050 Northern

Blvd. Roslyn, NY 11576, USA. Email:

denisemrossignol @ cs.com

Nemzetközi Phlebol6giai Egyesü-

let (UIP) 14. Vilägkongresszusa.

2003. augusztus 28-31., San Diego,

California, USA.

Informdciö: Bruce A. Sanders,

Amer. Coll. Phlebol., 100 Webster Str.

Suite 101., Oakland CA 94607-3724,

USA. Website: www.phlebology.org.

Email: acp@amsinc.org

Nemzetközi Lymphol6giai Tärsa-

säg (ISL) 19. Kongresszusa. 2003.

szeptember l-6., Freiburg, Ndmetor-

szäg.

Informäci6: K. P. Martin, H. Tho-

ma, Clinic for Lymphology, Roessle-

hofweg 2-6., Hinterzarten, D-79856.

Email: foeldi @ foeldiklinik.de

Eur6pai llrseb6szeti Tärsasäg
(ESVS) 17. Kongresszusa. 2003.

szeptember 6-8., Dublin, irorszdg.

Informäci6: website: http://www.

esvs.org. Email: ESV @rcsi.ie

I(ongresszusok - rend ezYfinyek
Magrar Sebdsz Tdrsasäg Kis6rle-

tes Seb6sz Szekcid 19. Kongresszusa.

2003. szeptember 1l-13., Si6fok, Pa-

noräma Hotel.

Informöciö: dr. Hamar Jänos, Or-

szägos Baleseti ds Sürgdss€gi lnt6zet,

1081 Budapest, Fiumei rit 17. Website:

www.convention.hu.

N6met llrsebdszeti Tärsasäg 19.

Kongresszusa. 2003. szeptember 17-

20., Ulm, Ndmetorszäg.

Inforrruicid : www.carlo-praetorius.

de

N6met Phlebol6giai Tärsasäg 45.

Kongresszusa. 2003. szeptember 24-

27., Nürnberg, Ndmetorszäg.

Infonrulciö: dr. Thomas Noppeney,

Obere Turnstr. 8., 90429 Nürnberg,

N6metorszäg. Website: www.carlo-

praetorius.de. Email: tnoppeney.nbg

@t-online.de

Szegedi Angiol6giai Napok. A

Magyar Angiol6giai 6s lirseb6szeti

Tärsasäg, valamint a Magyar Car-

diovascularis 6s Intervencids Radio-

l6gus Tärsasäg közös kongresszusa.

2003. oktdber 2-4., Szeged.

Infornudciö: dr. Sipka Rdbert, tel.:

06-62-545-438. Email: nendre@ra-

dio.szote.u-szeged.hu

Vascularis Medicina 2003. A

Nemzetközi Angiol6giai Uni6 15.

Eurdpai Kongresszus a. 2003. okt6ber

8-10., Toulouse, Franciaorszäg.

Infornuici6: prof. H. Boccalon,

Univ. Hosp. Rangueil, l. Ave Jean Po-

ulhös, 31403 Toulouse, C6dex 4.,

France. Email: boccalon.h@chu-toulo-

use.fr

Nemzetközi Seb6szeti Koll6gium

23. Kongresszusa. 2003. okt6ber 9-

1 1., Stuttgart, N6metorszäg.

Informdcid: dr. Helige Wenzl, Bir-

kacher str. 15., D-70619, Stuttgart, De-

utschland. Email: Helge.Wenzl@ web.

de

11. Szloväk Angioldgiai Kong-

resszus. 2003. okt6ber 15-18., Tar

ransk6 Zruby, Szlovrikia.

Inforrruiciö: dr. Ewald Ambrozy, II.

Internd Klinika LFUK a FN, Mickie-

wiczova 13., 81369, Bratislava. Web-

site: www.angiology.sk

17, lirsebdszeti Szimp6zium.

2003. november 4-8., Berlin, Russis-

ches Haus, Ndmetorszäg.

Informäciö: prof. Wolfgang Hepp,

St. Joseph Krankenhaus, Robert Koch

str. 16., D-42781 Haan, Deutschland.

Website: www.gefasschirurgie.ost-

west.de. Email: proflrepp@ao6.com

15. Nemzetközi 6rfejldd6si Rend-

elleness6g Kongresszus (ISSVA).

2004. februär 22-25., Wellington, Üj-

Zßland.

Infornudcid: website: www.confe-

rencebrokers.co.n/current.htm. Email :

conferencebrokers @ xtra.co. nz

18. Nemzetközi Frankfurti Phle-

bol6giai 6s Miniseb6szeti Workshop.

2004. märcius 19-20., Frankfurt, N6-

metorszäg.

Informäciö: prof. dr. Yflrady Zol-

tän, Z.eil 123., Frankfurt am Main,

60313 Deutschland. Website: www.

venenklinik-frankfurt.de. Email: prof-

varady@aol.com

Echocardiographia 6s lir-ultra-

hang 8. Vilägkongresszusa. 2004.

mäjus 7- 10., Antalya, Törökorszäg.

I nfo rrruic iö : www.iscu2004.org

Nemzetközi Angiol6giai Egyesület
(IUA) 21. Vilägkongresszusa. 2004.

m6jus 22-26., R6ma, Olaszorszäg.

Informdciö: Salvatore Novo, Via

Sardegna 7 6-90144, Palermo, Italy.

Nemzetközi Phlebol6giai Egyesü-

let 15. Vildgkongresszusa. Rio de Ja-

neiro, Brazflia.

Informöciö: Angelo Scuderi M. D.

Website: www.flebologiabrasil.com.

br. Email: angelo.scuderi@flebologi-

abrasil.com.br

6rbetege6gek, X. 6vfolyam 2. azÄrn,2OO3l2. J I



HIRDETES

Peripheriös occlusiös betegs6gben,

Fontoine lll-os 6s lV-es kotegöriobon,

ho lumentögitö teröpio nem lehets6ges, vogy nem volt eredm6nyes:

Alprostopint
olprostodil PGr hotöonyog tortolmü ompullo (5x20 pg/mt),

Tudotjuk tisztelt portnereinkkel, hogy 2003 elej6töl gyögyszerünk

körhözi öro 5xl ompullös csomogolösbon 
.|8.522,-Ft.

A 200.|-ben bevezetett robot okciönkot tovöbbro is meghosszobbftottuk,

A körhözok minden köt doboz megvösörolt Alprostopint injekcio utön

egy doboz gyögyszert ingyenes minto formöjöbon

ojdndökbo kopnok, omelyet k6pviselöink juttotnok et önökhö2.
K6rjük, hogy felirös elött olvosso el o teljes olkolmozösi elöir'öst,

illetue esetleges k6rdöse esetön c6günket megkeresni sziveskedj6k.

Wiphormo Kft.
| 147 Budopesl, Miskolci u. 50., Fox:221-83-81, tel.: 06-20-927-9727.

Emoil: wiepol@xelero.hu

InfoMix Szämftästechnikai Kft.
1027 Budapest, Bem rkp. 53. I. em. 8.

Tel.lFax: 214-5063, 214-5064, 214-5065
www. infomix.hu e-mail : infomix@ mail.datanet.hu

Visual Ixamb

Ambuläns dokumentä16 informäcids rendszer
. Szakszerü dokumentäläs
. K6p-, hang-, mozgdk6p-kezel6s
. Minös6gbiztositäs
. Naprakdsz gyfgyszer adatbdzis
. Automatikus jelent6s
. Szakägi modulok
. Intemetes kapcsolat
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Egy szoftv erhäz az egeszsdgügy korszerüs it6,s66rt.
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Ütmutatö szerzfiinknek
cikk, referdtum, b e szd,molö me girds dhoz

A folydirat c1ljaz art6i6kkal, vdnäkkal 6s nyirokutakkal foglalkozlközlemlnyek publikäliisa - bele6rtve a

hatiirterületeket is. Üj, önä116, klinikai vagy kis6rletes munkät eldnyben rdszesftünk. Javasoljuk az alaptudomä-

nyok eredm6nyeinek közl6sdt 6ppügy, mint müszerek, gyögyszerek 6s gydgyr{szati seg6deszközök bemutatäsät

6s a velük szerzett tapasztalatok ismertet6s6t. Osszefoglal6 referätumokat 6s törtdneti közlemdnyeket is megie-

lentetünk. Az,,Erbetegsdgek" gyüjtemdnye kfvän lenni a tlmahazai irodalmänak, ez1rtmdt megielent közlem6-

nyeker, aktualizäläs utän, ismdtelten közöI. Lehetd'leg rövid, kb. l0-12 gdpelt oldalas cikkeket v:irunk.

Kitekintdst k(vänunk adni a nemzetközi szakirodalomra, referätumok formäjäban. Szivesen lätunk beszämo-

l6kat külföldi rendezv6nyekröl, tanulmänyutakrdl, amelyekn6l a rendezvdnyen megismert szakmai rijdonsägokra,

vitäs kdrddsekben kialakult älläsfoglaläsokra helyezzük a hangsrilyt.

K6zirat: a kdziratot 6s ahozzd csatlakozd dokumentumokat k6t p6ldänyban kiprintelve k6rjük elküldeni' A

gdpelds 2-es sorközzel (a lap egyik oldalän) törtdnjen, egy-egy oldal 30 sort, soronk6nt kb. 60 betühelyet

tartalmazzon. Aszerzök teljes nev6t kdrjük kifrni, adoktori cfmmel együtt, egy6b rang, tudomänyos cim ne legyen

feltüntetve. A szerzd(k) munkahely6rdl informä16 fejl6cet nem kivänunk megielentetni, ezzel is segitve a min6l

sz6lesebb körü szerz1gLirda kialakuläsät. Orömmel fogadunk szämitdgdpes lemezt a következd rendszerekben:

XyWrite, ASCII, 8-bit ASCII, WordStar 3.,4.0,5.0, MS-Word, WordPerfect; elsdsorban ezek Ventura kiterjesz-

tdseivel, de andlkül is megfelel. Ez esetben aklziratra vonatkozd ältalänos szabälyok 6rv6nyüket vesztik, de az

optimälis rerjedelmet k6rjük figyelembe venni. A lemez mellett is kdrjük k6t kinyomtatott p6ldäny elküld6s6t,

mert a lemezek esetenk6nt s6rülten drkeznek.

A cikkekrdl rdszletes, kb. egy g6pelt oldalnyi összefoglahistk6rünk, amely kiemeli a közlemdny (1) alapgon-

dolatät 6s c6ljät, (2) a munka alanyait 6s mddszertanät, (3) az eredmdnyeket 6s (4) a következtet6seket. Az

összefoglaldt n6gy pdldänyban kdrjük elküldeni, ebbdl kettdt lehetdleg angolul. Legföljebb hat, az Index

Medicusban hasznfllt kulcsszdr k6runk feltüntetni, a magyar összefoglal6ban magyarul, az angol összefoglal6ban

angolul.

Az irdsmfld tekintetdben a tülzott magyarosftäst igyekszünk kerülni. A közlemdnyben következetesen azonos

fogalom megjelöldsdre egyformän frt szavakat elfogadjuk. Lehetdleg csak az ältalänosan elfogadott röviditöseket

hasznäljuk, mert az üjak megnehezitrk az olvasäst. Röviditdsek az összefoglaläsban, valamint a k6p- 6s tilbläzat

al äfräsokban nem megengedhet6k.

Az tlbnik ös f1nykdpek hätlapjän ceruzdval az elsd szerzl nev6t 6s a cim elsd szavait, valamint a k6p felsö

szdl6t nyillal k6rjük jelölni. A szfnesen küldött kdpeket külön költsdg n6lkül szines nyomässal közöljük. Az 6bra,

tlbllzatds f6nyk6p alä(rrisokat lehetdleg angolul is k6rjük beküldeni.

Köszönetnyilvdniais a dolgozat v6g6re kerüljön, amelyben a szerzd(k) köszönetet mondanak a munkäban val6

rdszv6tel6rt, vagy a munkilhoz nyrijtott anyagi vagy szellemi segitsdg6rt'

Az irodalomjegyz6kben vagy azid6zds sorrendj6ben, vagy ndvsor szerint k6rjük megszämozni a citätumokat.

Folydirat eset6n a szerz&., a cfm 6s a lap neve utän k6rjük azlvfolyam sorszämät föltüntetni, amelyet kettdspont

követ, majd a lapszäm 6s v6gül az6vszäm zrlr6jelben pl.: Bihari L, Meleg M.: A vdgtaglymphoedema konzewativ

kezel6se. Orv. Hetil. 132: l7O5-8. (1991). Könyv id6zdsekor azidlzett r6szlet oldalszämät is k6rjük megielölni,

pl.: Tomcsänyi L: Nem sz(vsebdsz ältal is (sürg6ss6ggel) elv6gezhet6 beavatkozdsok. In.: Seb6szeti mütdttan,

szerk.: Littmann I., Berentey Gy. Medicina, Budapest, 1988.238-41. Az irodalomjegyzlk lehetdleg 25 t6teln6l

többet ne tartalmazzon A ciklc vdg6n az elsd szerzd levelezösi cfuöt körjük megadni. Javasoljuk, hogy a szetzd

egy pdldänyt lizzen meg sajät magänak.Folydirat cikk6n ek referdtumdban klriü,k feltüntetni a közl6s hely6t ds

a szerz&et. Ennek terjedelme egy-k6t g6pelt oldal (2-es sorközzel) legyen. Nem el6gszünk meg puszt{n az

összefoslal6 forditäsäval.
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A Magyar Angiolfgiai 6s Ersebdszeti Tärsasäg vezetds6ge tisztelettel kdri a Trlrsasäg minden tagjät,

hogy a nyilväntartäs pontositäsa 6rdek6ben az alilbbi ürlapot kitöltve sziveskedjen visszaküldeni a Trirsasäg

p6nztärosa cimdre. (Dr. Jämbor Gyula, Semmelweis OTE 1. sz. Sebdszeti Klinika, 1082 Budapest, Ulldi tit 78')

MEGRENDELOLAP

(azok sruimdra, akik nem tagiai

a Magyar Angiolilgiai 6s Erseböszeti Tdrsasdgnak,

pl, kö nyvtdrak, körhtiznk, rendeldintdzetek)

Alulfrott megrendelem az ERBETEGSECBX cfmri

foly6irat 2003. 6vi szämait egy p6ldänyban, I .400,-Ft

6ves el6fizet6si dij6rt.

Megrendeld neve:  . . . . . . . . . . . . .

Utca, tdr, häzszdm:

Emelet, ajt6: ............. Ir.szäm:

Az elffizet1si dij at j elen megrendel6s sel egyidej üleg

belföldi postautalvänyon a szerkeszt6'sdg c(mdre

(1081 Budapest, N6pszinh6z u. 42-44.) vagy ätuta-

lässal az OTP Bp. I. Alagrit u. 3., 501'11701004-

20158002 sz. szilmlära befizetem.

aläirds

BELEPNil NYILATKOZAT

(Aki a Belöpisi Nyilatkozttot kiröltve

vis szaküAi szerke sztds ö günk cimö re,

mint a MAEf ngia,

d tj tala n ul kapi a fo ly 6 irat u nk at. )

K6rem felv6telemet a Magyar Angiolögiai 6s Erseb6-

szeti Tiirsasägba. A tagdijat (2003-ban 500,-Ft) a

megküldendd csekken befizetem,

rEnTÜT. CSUPA NAGY BETÜVEL TÖLTSE KI!

N6v : . . . . . . . . . . . . .

C fm: . . . . . . . . . . . . .

Telefon- 6s faxszäm:

Munkahely neve: ...........

Munkahely cfme, telefonszäma:

Beosztäs: . . . . . .

Szakterület:..

al6iräs
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4O g, lOO g

(15 mg natrium
Szakmai informäciö k6rhet6.
K6ri Pharma Kft
H-4032 Debrecen,
Bartha B. u. 7
Telefon: (52) 431-313
fax: (52) 431-375

lu*rr o**

o balesetfe,
o serül6sre,

ezailott
tromb6zis
urtän

nem kell
a fäidalrnat

. elviselni
a duzzanrratot

. takatgatni
a k6k foltokat

o szenvedni
a felületes
visszerektöl



ATC: C05CA biof lavonoid, Hal6anyag:450 mg
diosmin ds 50 mg hesperidin f i lmbevonatü tab-
lettänkent Haläs: Vdnatonizälö ds örhälÖzaNddö
hatäsät a vönäs rendszeren fejt i  ki  Gätol ja a
vdnäk täguläsät ds csökkenti  a venäs pangäst
A mikrocirkuläciö területdn normalizäl ja a haj-
szälerek äteresztökdpessdgdt 6s erösiti a kapil-
läris ellenälläst Farmakolögiai aKivitäsät kettös
vak kl inikai vizsgälatokkal igazoltäk a gyögy-
szernek a venäs plet izmogräl iai paramdtereire
(vdnäs kapacitäs, tägulekonysäg, kiurülösi idö)
kifeitett hatäsa alapjän l\4egällapitottäk, hogy a
gyögyszer toKozza a v6näs tönust ds csökkenti
a vdnäk kiurüldsi idejdt Angiosterrometriäs
m€rdsek  igaz0 l täk ,  hogy  kap i l lä r i s  f rag i l i täs
fennälläsa esetön a gyögyszer lokozza a haj-
szä le rek  e l lenä l läsä t  Fe lez6s i  ide le  1  1  ö ra
Kiurül6se fökdnt a sz€klettel, 6s kb 1 %-ban
vizelettel törtdnik Javallatok: Az alsö vdgtagok
krönikus v6näs eldgtelens6gdnek mind organi-
kus, mind funkcionäl is formäiäban: feszülds,
nehdzsdgdrzds, fäjdalom, 6lszakai läbikragör-
csök A haemonhoidäl is vdnäk megbetegedd-
sdben Elleniaval latok: A k€szitmenyek anya-
tejben valö kivälasztödäsärÖl nincs elÖg adat,
Ezdrt szoptatäs alatt a gyögyszer adäsät kerülni
kell Adagoläs: Napi 2 tabletta elosztva, etkezes
közben Haemorrhoidäl is kr izis eseten 4 naOon
keresztül napi 6 tabletta, majd toväbbi 3 napon
keresztril naoi 4 tabletta Mell6khatäsok: Ritkän
elölordulö, enyhe gasztrointesztinälis 6s neuro-
vegetativ panaszok, melyek nem teszik a kezel€s
leäl l i täsät szüksdgessd Csomagoläs: Dobo-
zonkdnt 30 db filmbevonatü tabletta Eltarläsi
utasiläs: Szobahomersdkleten tarthatö

0GYl eng sz : 1314315512002
Röviditett alkalmazäsi elöirat

Servier Hungäria Klt.
1 062 Budaoest, Väci üt 1 -3
Telefon: 238-7799 Fax: 238-7966
E-mail :  servierh@elender.hu
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R6szletesebb informäciö:
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