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Tisztelt Koll6gandk, Koll6gäk!

Ezriton is drtesitünk minden 6rdekl6ddt,
hogy a 2004. okt6ber 15-16-ra

meghirdetett Fiatal Angiol6gusok
IV. Orszägos Förumänak iddPontja

technikai okok miatt mddosult.
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SZAMVETES

Egy foly6irat
szerlc eszt6s6nek tapas ztalatai

DR. BIHARI IMRE

össznnocr,,tlÄs

Foly6iratunk, a Magyar Angiol6giai 6s Erseb6szeti

Tär'sasig lapja - eddig 47 kiadvännyal' lBlB oltlalon

- tiz 6:ve jelenik rneg. Elsd lapszdmunkat 1994-ben ad-

tuk ki, abhan az itl6szakban, amikor a foly6iratok

rnegszfin6se volt jellemz6. Szämos elisrnert6st kaptunk,

arnelyet a legiobb cikkek fr6ival egt dij odaft6l6s6vel

osztottunk rneg. Köszönjük mindazok tärnogatäsär,

akik ebben az iddszakban kiälltak mellettünk. Jelent6s

tapasztalatokkal felv6rtezve) a r6gihez hasonl6, de

r6szfren rnegfrjult forrnäban kezdjük a következ6 tiz

6vet.

EXPEBIENCES OF EDITIIVG A JOUBNAL
lmre Brhari M. D.

Our lburnal rc the publicatrbn of the Hungarnn 9och
ety for Angiology and Vascular Surgery. Over the
past f0 years, 47 tssues have been published on a to-
tal of l8/8 pages. The first issue came out rn f99d at
a penbd when it was more common lor medbaliour-
nals to be foldng up. We have received considerable
praße which we have shared with the authors of the
best arttbles by awardmg pn2es. We thank everybody
who has supported us so far. We begm the next ten
years with much expenbnce and a new improved de-
sgn.

Neh6z egy dvtizedet n6häny oldalon leirni, s talän unal-

mas is lenne. Ind(täskdnt csak egy gondolatot emelek ki eb-

b61 az egydbk6nt is forrong6 törtdnelmi id6szakb6l. Ez pe-

dig a szakfoly6iratok megszündse, hiszen 25-40 (pontosan

nem ismert szrimü) orvosi folydirat szünt meg a rend-

szervältäs 6ta. Azert nehezen meghatärozhat6 azon periodi-

kdk szäma, amelyek beszüntettdk müköddsüket, mert n6me-

lyik aztän rijra indult, illetve jogutdd lap vette ät szerepdt. A

megszünds els6dleges oka a bizonytalan anyagi hritt6r.

Ahogy az egdszs6gügyre, rigy a kultrirära 6s az oktatäsra

fbrditott anyagi tämogatiis is csökkent, 6s mindezek keresz-

tez6'd6si pondriban az eglszsdgügyi lapok 6llnak. A nyuga-

ton ismert alapitvänyi vagy egy6b tämogatäsi rendszer ha-

ziinkban csak lassan alakul ki. Az anyagi helyzet v6ltozäs6-

nak van egy mrisik vetülete is; a koll6gäk több energidt for-

Erlretegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szärn, 2OO4t3.

ditanak a pdnz keres6sdre - melldkälläsok vällaldsära, ma-

gänrendel6sre, gy6gyszer cdgek k6pviselet6re -, 6s keveseb-

bet a tudomänyos munkära. Tehät ebben az alaphelyzetben

indult a lap 1994 nyarän, kitünd szerz6k magas szinvonahi

cikkeivel.
A lap küls6'megjelends6ben egydrtelmüvd tettük, hogy

ez a folydirat a Magyar Angioldgiai Tiirsasäg, illetve kd-

s6bb a MAET hivatalos lapja. Kezdettdl nagy hangsülyt he-

lyeztünk az illuszträci1ra, ezört a cfmlapra is tettünk egy

olyan felületet, amelyre minden alkalommal a tartalomb6l

emeltünk ki egy-egy k6pet. Hiszen olykor nem is figyelünk

arra, hogy a k6peket mdg akkor is megndzzük egy-egy fo-

lyöiratban vagy könyvben, ha egy6bk6nt a közlemdny tartal-

ma kevdss6 foglalkoztat minket - ds ekkor derül ki, hogy

m6sis drdekel minket az adott tematika! Az illusztriicid te-
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säwverEs

HOTET GEIJI,
BUDiPEST

1. äbra. Prof. dr. Acsädy György,
tärsasägunk elnöke köszönti a 10 6ves folydiratot.

hät mindig figyelem felhfv6, nagy 6rtdkü, olykor ndlkülöz-
hetetlen informäcidtömeg. A cfmlap-k6p kivälasztäsa min-
den lapszäm szerkeszt6sekor nagy kihiväs volt. Ha tril vdres
a kdp, akkor a postäs kiejti a kezäbdl a lapot, vagy a kisgye-
rek nem meri kivenni a postalädäbdl - viszont, ha minden
szämon egy röntgenk6p van, akkor azt hiszik, hogy ez ra-
dioldgiai folydirat. A cikkek összevälogatäsäban teh6t egyik
szempontunk az, hogy valamely közlemdny legaläbb egy, a
cimlapon is j6l hat6 kdpet tartalmazzon. Ha egyikben sem
talälhatd ilyen, akkor gyorsan fdnykdpeztetni vagy rajzoltat-
ni kell hozzri.

A kongresszusok eldadäsainak összefoglaldit 1997 6ta
közöljük, vagy mondhaduk rigy is: ,,tesszük mrjlhatatlannä".
Ez az elfladäsoknak 6s a rendezvdnyeknek is nagyobb srilyt
ad.

Mäsik fejldddsi iränyunk az angol nyelvü összefoglaldk
6s k6paläfräsok közl6se. Sokan olvassäk ugyanis a lapot kül-
földön. A honibilis postaköltsdgek ellendre nemcsak köz-
vetlenül a hatäron trili koll6gäknak, hanem minden földr6sz-
re küfdünk bel61e, term6szetesen magyar szflrmazdsü pälya-
tärsainknak, de nem tudni, hogy akär külföldön vagy akär
itthon is, kinek a kezdbe kerül majd kiadvänyunk. Tehdt,
ami kiemelten fontos, az angolul is olvashat6 benne.

A tiz 6v szdmszerü adatait összegezve, az aläbbiakat kö-
zölhetjük. Összesen 47 kiadvänyunk jelent meg, l8l8 olda-
lon. A legtöbb cikk term6szetesen az artöriäk betegs4gei, il-
letve a v6ndk betegs4gei rovatokba került, de sok tovdbb-
k6pzd irds is megjelent, s kiemelendd az alaptudomdnyok
rovat szämos közlemdnye, szfnes 6s drdekes tartalma.

A foly6irat az eltelt 6vek sorän nemcsak egyre biztosabb
läbakon ällt, hanem szämos elismerdst kapott itthon 6s kül-
földön egyariint. Ezek az elismerdsek termdszetesen elsdsor-

80

2.äbra. Prof. dr. Nemes Attila bemutatja
a ,,Vissz6rbetegsdg 6s kezel6se" cimü könyvet.

ban egy-egy adott cikk szerzdinek sz6ltak. A dicsdreteket
igyekeztünk megosztani azokkal, akiket ez a legiobban
megilletett, azaz a cikkek szerzöivel, kiemelten az elsd szer-
zdkkel. Ez6rt alapitottuk a,, Le gj o bb pub likdc iö6 rt- dij at ".
Krasznai Jdnos szobräszmüvdsz 6rt6kes plaketde eddig l8
koll6gänknak szerzett örömet, ndv szerint a következdknek:
prof.dr,Acsädy György, dr. Balö J. Mätyds, dr. Bartos Gd-
bor, dr. Entz liszlö, dr. Gurzö Zsuzsa, dr. Gyurkovics End-
re, dr. Hetänyi Andrds, prof. dr. Kolldr Lajos, dr. Laczk6
Ägnes, dr. Meskö Eva, prof. dr. Monos Emil, prof. dr. Ne-
mes Attila, dr. Olvasztö Sändor, dr. Riba Mdria, dr. Sdndor
Tamäs, prof. dr. Tasnddi Göza, dr. Töth Mdria ös dr. Vizsy
Ldszlö.

Mäs hazai lapokkal összehasonlftva, ki kell emelnünk fo-
lydiratunk azonErt6kdt, hogy szämos külföldi angioldgus 6s
6rseb6sz tisztel meg bennünket egy-egy cikke közldsdvel.
Erre nagyon büszk6k vagyunk, legyen szabad ez6rt itt felso-
rolni 6ket: prof. dr. Andrew Nicolaides, dr. Attilio Cavezzi,
prof. dr. Conrad Pdter, prof. dr. Dirk A. Loose, prof. dr.
Dormändy Jänos, prcf. dr. Gloviczki Pöter, prof. dr. Josö
Alemany, prof. dr. Robicsek Ferenc, dr. Sömjön M. György,
prof. dr. Vdrady Zoltdn. Mint ldthat6, nemcsak külföldön
616 magyarok talälhatdk közöttük.

Az elmült tiz esztendd alatt lapunk megeml6kezett tärsa-
sdgunk azon kiemelkedd'tagiairdl, akik örökre elhagytak
bennünket: dr. Lakner Gäzdr6l, dr. Lelkes Jözsefr6, dr.
Okos Gizelldr1l, dr. Radö Györgyr6, dr. Szlävy Läszlör61,
dr. Urai hlszl6r6l, dr. Vdczi Iswänr6l. Nem volt mäsik
olyan orgänum, ahol m6ltdbb megemldkezds jelent volna
meg rdluk. Ilyenkor drezhetjük igazdn, hogy ez a folyöirat
valdban a mi lapunk, hiszen pälyatärsunktöI, tanärunktdl,
szeretett kolldgrinktdl bricstiztunk, akivel j6ban-rosszban,

Erbetegs6gek, XI. dvfoly ann3. szärno 2OO4l3.
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SZAMVETES

3. äbra. A rendezv6ny r6sztvevdi ätveszik
azüikiällitäsü lapot 6s a most megielent könyvet.

kellemes 6s kellemetlen 6lm6nyekben, sikerekben 6s kudar-

cokban dveket töltöttünk együtt.
A folydirat tiz esztendös sikeres fennälläsa nem egysze-

mdlyes munka, hanem szämos tudds kolldga 6s lelkes tämo-
gatd együttes munkäjänak gyümölcse. Azört, hogy ezt az

eredm6nyt eml6kezetess6 tegyük, ism6t k6szittettünk egy

plakettet Krasznai Jdnos szobräszmüv6sszel, 6s ezzel ajän-

d6koztuk meg azokat, akiknek a legtöbbet köszönhetünk.

Mindenekeldtt dr. Acsddy György 6s dr. Nemes Attila pro'

fesszoroknak, akik kezdettdl fogva tiimogattäk az elk6pze-

l6st, sajdtjuknak 6rezt6k a lapot, 6s szämos alkalommal äll-

tak ki folydiratunk mellett. Dr. Papp Sdndor professzornak,

aki minden egyes lapsziimot vdgigolvasott 6s ätjavitott, ez'

zel örködve a folydirat magas szinvonala felett. Dr. Kollär

Lajos professzornak, aki els6 vagy tdrszerzö'l<dnt a legtöbb

cikket frta, összesen tizenn6gyet, s ezek közül nem egy

rijabb irdnyt mutatott a hazai angioldgusok 6s 6rsebdszek

szämdra. Dr. Sdbor Jözsefnek, aki a lap müszaki szerkesz-

tdjekdnt tev6kenysdgi kördt meghaladd gondossdggal n6z

utäna minden probl6mänak, fgy a nyelvtani k6rddseknek

vagy az angol szavak helyes elvälasztäsainak is. A külföldi

szerz&. közül azoknak mondunk köszönetet, akik azon tril-

menden, hogy cikkeket küldtek a lapba, mäs szeml6letm6d-
jukkal segitik annak siker6ti prof. dr. Gloviczki Pöter (Ro-

chester, USA), prol dr. Värady Zoltdn (Frankfurt, N6met-
orszdg) ös dr. Sömjdn M. György (Melbourne, Auszträlia).

Köszönet illeti meg dlland6 hirdetd'inket, akik a lap dletben

maradäsiit anyagilag folyamatosan trimogadäk: Novartis

Consunrcr Health, Servier, Köri Pharma, Pharmatextil,

Comp rinrcd, Medisan, Wipharma.
A ,,Greenlight" reklämcdg segitsdgdvel rijabb, a kordbbi-

hoz ugyan hasonl6, de korszerübb arculatot adtunk lapunk-

nak. Ezzel üjabb tiz 6v kezdddött el, amelynek az al{bbi ta-

nulsägokkal felv lrtezv e vägunk neki :
- negyeddvenkdnt jelenik meg a lap, de minden nap kell

vele dolgozni;

Erfrctegsdgek, XI. 6vfolyatn 3. szätn, 2OO4/3.

4. äbra. A szerzd dr. Het6nyi Andräs föorvosnak
dedikälja könyv6t.

5. äbra. A folyöirat älland6 tämogat6inak ätadott
plakett, Krasznai Jänos szobräszmüvdsz munkäja.

- csak sajät kezüleg lehet mindent elintdzni;
- bärmikor kdszen kell ällni egy közölhetö cikk vagy

fdnyk6p el6ällftäsära;
- kell 6rteni: a szakmähoz, az irdshoz, a tärgyaläshoz, a

pönzhez - 6s a pdnz-n6lkülisdghez is.
Üj sägunt fennälläsänak tizedik 6vfordul6j ät 2004. j ri nius

25-6n ünnepeltük a Gelldrt Szä116 Gobelin-term6ben, ame-

lyet egybekötöttünk a most megielent ,,Visszörbetegsög ös

kezelöse" cimü könyv bemutatdsäval. A rendezvdnyen k6-

szült n6häny f6nyk6ppel illuszträltuk jelen szämvetdsünket.

Dr. Bihari Imre
SOTE Egöszsögügyi Fdiskolai Kar, Klinikai Tanszök

1088 Budapest, Vas u. 17.
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On hogyan m6ri a mikrocirkuläci6t?

A mikrokering6s (perfrizi6) pontos m6r6se 6s folyamatos monitorozäsa egyedül laser dopplerrel lehets6ges.
A Stockholmban mfködd PERIMED c6g PeriFlux 4000 System 6s PeriFlux 5000 laser dopplerei

a csricsminds6get jelentik e területen.

Mi az, amil csak a PeriFlux laser dopplerek tudnak?
- a vizsgäl6fejek (probe-ok) rendkfvül nagy v6laszt6ka sz6les alkalmazisi lehetds6gekct biztosit

(pl. bdrfelszinen, izomban, fogon, agyban stb.);
- a moduläris fel6pit6s lehet6v6 te's;zi az ig6ny szerinti konfiguräci6 kialakitäsät: a haszn6l6 ig6nyei szerint

lehetds6g van többcsatornäs ki6pft6sre, pl. melegithetd probe hasznälatiira, iontofor6zis egys6g csatlakoztatäsära;
- a Windows alapri szimftuig6pes program az adatok folyamatos rögzit6s6t, elemz6s6t, tärolflsät biztositja

rendkivül könnyen kezelhetden 6s ättekinthetden ;
- az egyetlen k6szü16k, amely be6pithetd modullal transcutan Oz 6s COz telftetts6g m6r6sre alkalmas!

Üjdonsdg: laser doppler scanner
A laser doppler scanner (perfrizid imager) a üzsgillt terület perfrizi6s ,,t6rk6p6t" k6szfti el: a j6l ismert Doppler elv

alapjän megieleniti a letapogatott terület k6t dimenzi6s mikrokering6s k6p6t, majd a software segits6g6vel
lehetdv6 teszi az adatok 6rt6kel6s6t 6s kinyomtatäsdt

Nincs fizikai kontaktus a k6szül6k 6s a vizsgält szövet között, ez6rt az eljäräs nem befolyäsolja a perfrizi6t,
azaz a m6,*6s pontossägäL Ez egyben azt az elfinyt is biztositja, hogy a k6nyes 6s fäjdalmas területek

(pl. gy6g]'ul6 sebek. läbszär fek6lyek) ism6telt vizsgälata sor6n nem äll fenn szennyez6des, fert6z6s kockdzatz
6s a vizsgälat igen kim6letes a beteg szempontj6br6l is.

:!: prRtMED
Tovabbi felvihlgositds (äagyar nyelven is): Mr. Stefan Skottvik, e-mail: stefan.skottvik@perimed.se

Tel.: 00-46/8 580 11990. Fax: 00-46/8 580 10028. Wehsite: www.perimed.se



ARTERIÄK BETEGSEGEI

Endovaseularis aorta rn(itäteink
eredrndnyei r computer torno gräffal

vilgzett 54 h6napos követ6s

DR. SOWEN nn. cvöncY, FRANKLIN
GRAEME C. LAST M. D.

POND M. D.,

össznrocL,lLß
Jelen tanulmäny c6lja az aorta aneurysma endovascu-

laris rnfit6t6nek ki6rt6kel6se computer tomogriffal

vlgzett követ6s alapjän. örr"t".tt 77 betegen l99B

novembere 6s 2OO3 mäjusa között törtdnt beavatko-

zäs. Az ellen6rz6 klinikai 6s CT-vizsgdlatokat a haza-

menetelkoro majd 8 h6ttel, 6, 12 6,s 24 h6nappal a

mfitilt üänv6gezt6.k el. Ennek sor6n az endoleak 6s az

anat6rniai elt6r6s kerüItek ki6rt6kel6sre. A stent beül-

tet6s minrl a 77 hetegen sikeres 6s endoleakmentes

volt.  A követ6s sorän összesen l3 esetben(l6r$Vo)ke-

rült endoleak felismer6sre, amelyek közül 6-näl rein-

tervenci6 tört6nt. Az aorta aneurysrndk legnagyobb 6t-

n&6je az ätlagos 54 mm-rdl 4O rnm-re csökkent

(pcOrOOl), hasonl6an a keresztmetszeti terüIet is. Nem

volt vältozäs az aneurysma-nyak rn6ret6ben 6s az en-

dograft ätmdr6j6ben. Nem 6szleltek endograft migrä-

ci6t 6s nern volt perioperativ mortalitds sem. Az 54

h6napos követ6s sorän - a mortalitäst is bele6rtve -

BITo-ban volt sikeres a beavatkozäs. Mindezek alapjän

rnegällapftj6k, hogy az aorta stent graft beüItet6s rela-

tfve biztonsägos beavatkozäs, 6s a nyitott mritr6t elfo-

gadhat6 alternatfvdja. Azonban az entloleak k6s6i fel-

l6p6s6nek jelentds kockäzatäval kell szärnolni, amely

esetenk6nt reintervenci6t ig6nyel. Äz egyähkänt tünet-

mentes betegek szigorü radiol6giai követ6se javasolt

az esetleges elvdltozdsok felismer6s6re.

KULCSSZAVAK
ubd,omüitlis flortu aneur!'srnu (AAA), sterDt'-graft,

lrcsszütäaü köaetös, computer tomogrüf (CT)

OUTCOME OF ENDOVASCULAB ABDOMINAL AOBTIC
ANEUBYSM BEPAIB: 54 MONTHS FOLLO W'UP

BY COMPUTEB TOMOGBAPHY
George M. Somjen M. D., Franklin Pond M. D.'

Graeme C. Last M. D.

This study was designed to investgate the clnical and
radiological outcomes of endouascular aortic aneurysm
repah focusing on changes detected by computed to'
mography. Between November f998 and lllay 2003' 77
consecutive patien ts underwen t endo vascular aneurysm
repair. The follow-up included clinbal examination and
computer tomography (CT) at dischargq I week and at
6, f2, 24 months. Endoleak and anatomical changes de-
tected on CT were evaluated. Endograft deployment was
succesful in all TTpatients without angiographic eviden'
ce of endoleak at the completion of the procedures. The'
re were 13 (16.5"/") late onset endoleaks out of whtbh 6
patients requhed reinteruention. The maximum AAA dia'
meter decreased from mednn 54 mm to 40 mm
(p<4001) as drd the cross-sectional area. There was no
graft mi.gratrbn. The procedures were pertormed without
perioperative mortality. The overall success rate of en'
dogralting for the 54 months study period was 8f %, in'
cluding long term mortality. Endolumnal aortic ane'
urysm repah is a relatively safe and acceptable alterna'
tive to open surgery. There ig however, a significant risk
of a delayed onset endoleak which sometimes requires
reintervention. A strict protocol for radiological follow'
up tb recommended to detect changes in otherwise
asymp toma ttb pa tie n ts.

KEYWOBDS

Abdominalaofüc aneurysm (AAA) stent'graft, long term
follow-up, computer tomography (CT)

Er'fretegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szärn, 2OO4l3.
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Bevezet6s

Parodi 1991-ben egy üj technikät ismertetett az aorta

aneurysma kezel6sre, az öntäguld stent-graft beültetdst (l).

Az utdbbi tiz 6vben az endoluminalis graft technol6gia

gyorsan fejlddött, ldtrehozva egy fg6retes, a nyitott mütdtn6l

kevdsbd invaziv alternatfvät (2,3, 4). Az endoluminalis el-

järäsok eldnye a posztoperativ morbiditäs, azaz a cardiopul-

monalis, renalis, cerebralis 6s seb-, illetve egy6b szövddm6-

nyek csökkentdse (5).

Az nj, gyorsan fejl6'dd technoldgia hosszritävri eredm6-

nyei m6g nem kerültek ismertetdsre. Az endograft technikä-

hoz kötddd speciälis szövödmdnyek, mint az endoleak, az

endotensio vagy a graft vändorläs k6sdi graft el6gtelensdget

okoznak, ezältal üjabb intervencidt igdnyelnek (6, 7, 8, 9),

(1. äbra). Az egyik legfontosabb elvrirds a kdsdi klinikai

eredmdnyek 6rtdkel6se tekintet6ben a szigorri szabälyok

szerint vlgzett CT-követ6s (10, 1l). Jelen tanulmdny azen-

dograft beültetds k6söi eredmdnyeit vizsgdlja, különös te-

kintettel a CT-vel &z6kelhet6 elvältozäsoka.

Betegek 6e m6dszerek

A melbourni Frankston K6rh6z k6t sebdsze vezetds6vel

munkacsoportunk 1998. novembere ds 2003. mäjusa között

77 endoluminalis aorta aneurysma beavatkozäst v6gzett. A

77 beteg ätlagdletkora 76 6v, közülük 66 (86Vo) fdrfi, ll

(l4Vo) nd volt. Demogräfiai megoszläsukat az L täbläzat

mutatja.
Az endovascularis mütdtet 5 cm-n6l nagyobb aneurysma

fitm1rd esetdn ajänlottuk. Egy kivdtel6vel minden betegZe-

nith (Cook, Inc.) endovascularis öntägul6, vdgig megerdsi-

tett, modularis, suprarenalisan fixält prothesist kapott. En-

nek az endograftnak egy fedetlen suprarenalis rdsze van, l0-

12 frx6l6 kamp6val.

A Zenith prothesis hrirom formäjät hasznältuk:
- az eleinte implantält endograftok bifurcält, mdretre k6-

szitett, k6t r6szbdl ä116 prothesisek voltak;
- a 2}Ol-t6l implantält endograftok härom darabb6l äll-

tak, nagyobb flexibilitäst nyrijtottak (Trifab), (2. äbra);
- a mellkasi aortäba egy darabbdl ä116 csövet helyeztünk

be.
A betegeket az anatdmiai adottsägok alapjän välasztottuk

ki. Ezeket a krit6riumokat a II. täbläzat tartalmazza. A

stent-graft mdretdt a CT-vizsgälat 6s az angiogräfia szerint

välasztottuk meg. A graft tervez1st az auszträl Cook Plan-

ning Service tämogatta 6s felügyelte.

A beültetdsre a mütdben va1y az endovascularis helyi-

s6gben, röntgen iränyftäs mellett került sor. K6toldali trans-

femoralis behatoläst alkalmaztunk, 6s a graftot Chutler 6s

munkatdrsai (13) protokollja szerint helyeztük be. A beavat-

koziist ältalänos anaesthesiäban vagy spinäl (regionäl) 6r-

zdstelenftdsben haj tottuk v6gre.

a4

1. äbra. Korai Vanguard endograft dislocalddott
bal iliaca szära, amelyn6l konverzidra volt szüksdg.

(Sac - aneurysma zsäk,
left iliac limb - bal iliaca szär-)

Ftg. l. Dtblocated left iliac hmb of an eaily Vanguard
endogralt which required open conversrbn,

A követdsi protokoll rdszekdnt kontrasztanyagos CT-

vizsgälatot v6geztünk az emissio elö'tt, toväbbA l-2, 6, 12

hdnappal 6s dvenkdnt a beavatkozäs utän. AP 6s oldal natfv

rtg. felvdtelekre is minden alkalommal sor került. A felv6-

teleket mind a radiol6gus, mind az drsebdsz 6rt6kelte. A

graft poziciljdnak vagy mdretdnek bdrmely v6ltozds6t fel-

tüntettük. Az aorta-nyak 6tm6rdt szintdn lem6rtük, a m6rds

a legalacsonyabb renalis artdria nyfläsänak szintj6ben tör-

tdnt. Amennyiben endoleaket dszleltünk, gyakoribb kontrol-

lokat v6geztünk, vagy szüksdg szerint angiogräfiät, illetve

rijabb intervenci6t alkalmaztunk. Az endoleakeket White

(14) ajänläsa szerint osztälyoztuk. A betegekndl fizikälis 6s

laborat6riumi vizsgälat is tört6nt minden alkalommal.

A graftok sikeress6g6nek 6s a betegek tül6l6sdnek statisz-

tikai analfz6s6t Kaplan-Meyer-fdle görbdn flbräzoltuk. Az

aneurysmäk 6s a graftok ätmdrd'jdnek villtozdsdt 6s ennek

iddbeli lefolyäsät variancia analizisnek vetettük alä.

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szdm, 2OO4l3.
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Ätlag6letkor (sz6lsö 6rt6kek)
Median age (range)

76 (64-88)

F6rfi

Male
66 (86%)

Nö

Female
11 (14%)

Diabetes
Dnbetes

12 (1s%)

Hypertonia
Hypertension

28 (42%)

Hyperlipidaemia

Hyperltpidaemia
13 (31%)

Lezajlott myocardialis infarctus
Pas t myo rca rdra / in fa rct

12 (22%)

Rossz vese funkci6

Renal impairment
3 (7%l

Aorta aneurysma ätm6rö
A o ftrb a ne u rysm dra m eter

>5,0 cm

A. iliaca aneurysma ätm6rö
//nc aneurysm dnmeter

>4,0 cm

Proximälis nyak hossza
Length of proximal aneurysmal neck

>1 ,5  cm

Proximälis nyak ätm6rö
Dnmeter of proxnal aneutysmal neck

<28 mm

Proximälis nyak megtöret6s
Proxima / neck angula tion

<75 fok

Megfelelö behatoläsi art6riäk

(ätm6rö, kanyargössäg, meszesedds)

Fa vourable access afteies

(diamete4 tortuosly and calcificatbn

that does not impede the passage

of the dellvery catheter)

l. täbläzat. A betegek adatai.
Table L Patients populatrbn and demografics.

ll. täbtäzat. Bevälogatäs anat6miai krit6riumai.
Table lI Anatomical inclusion critenb.

Eredm6nyek

Az elmült 54 h6nap alatt összesen 77 endoluminalis aorta

anerysma müt6tet v6geztünk, ätlagosan 24 hdnapos (1-54

hdnap) követdsi iddvel. Minden esetben sikeres volt a beül-

tet6s, nem volt szüks6g konvertäläsra. Az els6dleges endo-

leakmentes behelyez6s 6rdek6ben n6häny alkalommal ki-

eg6szit6 eljäräsokra volt szüksdg. Arteria iliaca interna em-

bolizdciljdra hat beteg (7,8Vo) esetdben került sor (III. täb'

läzat). Perioperatfv (90 napon belüli) mortalitds nem volt, a

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szdm, 2OO4l3.

2. äbra. Zenith (Cook Inc.) bifurcält aorta endograft.
Fig. 2. Zenith (Cook lnc.) bffurcated aortic endograft

posztoperatfv mortalitäst a IItr. täbläzat mutatja. Ebben az

54 h6napos iddszakban 8 beteg halt meg a beavatkozäst6l

független betegsdgben, a tril6l6s 84Vo volt (V. täbläzat). A

rendszeresen vägzett CT-vizsgälat a követett iddszakban az

aneurysma m6retdnek 6tlag 5,4-rd 4,0 cm-re (p<0,001)

szignifikäns csökkendsdt mutatta (Yl. täbläzat). A szämf-

tott maximdlis keresztmetszeti terület szintdn ugyanezt a

csökken6' tendenciät talälta (p<0,001 ) (VU. täbläzat). Nem

tudunk szignifikäns vältozäst kimutatni az aorta-nyak ätm6-

r{6ben 6s graft migräcidt sem dszleltünk.

A fedetlen suprarenalis stentek hossztitävon nem okoztak

fennakadäst a renalis artdriäk äramläsäban. A renalis art6ri-

äk minden esetben ätjr{rhatdk maradtak, a CT-vizsgälatok

85
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lll. täbläzat. Kieg6szitö seb6szeti
6s endovascu laris beavatkozäsok.

Table tll. AncillnrY surgbal
a n d e n do ua s c u la r P ro dec ures.

lV. täbläzat. Posztoperativ morbiditäs.
Tab le I V. Pos topera tive m orbidity-

V. täbläzat. K6söi mortalitäs (30 napon tül).
(összes eset mortalitäsa Kaplan-Meyer tü16l6si

görbe; halälozäs = 8 (10'4%);
tül6l6sival6szinüs6g 54 h6nap utän = 84%.

Tabte V. Late mortality (over 30 days).

sorän nem dszleltükjel6t annak, hogy a renalis artdriäk per-

fursiöja megvältozott volna. A vdr kreatinin 6s urea vizsg6'

latai sem mutattak szignifikäns elt6rdst, amely a vese funk-

B6

Vl. täbläzat. AneurYsma m6ret.
Ätlagos aneurysma m6ret;

als6 skäla: müt6t elött, kibocsätäs el6tt,
1 ,6 ,12 ,24 ,36  h6nap.

Table Vl. AneurYsm size.

Vll. täbläzat. Aneurysma keresztmetszeti terület.

Ätlagos aneurysma keresztmetszeti terület;

afsö skäfa: mint az el6z6täbläzatnäL

Tabte VlL A neurysm cross'sectrbnal area.

ci6 romläsära utalt volna. A követdsi iddszak sorän 13 be-

tegben (16,9Vo) fejlddött ki endoleak' A CT-vizsgälatsorozat

ezekben az esetekben nem talält azid6 elteltlvel aränyos, ti-

pikus m6retcsökken6st (IX. täbtäzat). Egyes esetekben az

aneurysma növekedds6t dszleltük.

K6t l-es tfpusri endoleaket dszleltünk (VIII. täbläzat).

Az egyik a proximalis tapadäsi helyen, 20 hönappal az in-

tervenci6 utän keletkezett. Ekkor a kimutathat6 endoleak ki-

fejldddse el6tt az aneurysma m6ret6nek növekeddsdt dszlel-

tük. Az endoleaket sikeresen zärtuk egy hosszabbitd darab-

bal, amely 6ppen a renalis art6riäk aki került behelyez6sre.

A mäsik I-es tfpusri endoleaket 12 hönappal a behelyez6s

ut6n, distalisan, a bal i l iaca tapadäsnäl dszleltük (3. äbra).

Ezt az illlapotot az a. iliaca interna coil embolizäci6jdval ds

egy distalis hosszabbftd darab behelyezdslvel tudtuk ren-

dezni (4.6bra).

A II. 6s III. tfpusri endoleakek 3 nap 6s l8 h6nap között

(ätlag 6 h6nap) jelentkeztek. Betegeink több mint 5l%-ilnak

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szirn, 2OO4l3'

6 mütdt elötti a. iliaca interna spiräl embolizäcii (7 '8%)

6 preoperative internal rlnc coil embolrsations (7.8"/")

17 kieg6szitö endovascularis vagy nyitott sebdszeti

beavatkozäs az endovascularis beavatkozäs alalt (22!"1

- 13 graft meghosszabb(täs stent(ek)kel
- 2 ballon-angioPlasztika

- 1 a. femoralis communis endarteriectomia

- 1 a. femoralis communis aneurysma rekonstrukci6

/7 ancillnry endovascular or open surgical procedures

durng endouascular aneutysm reparr (22%)

- /3 stents/stent graft extensbns
- 2 ba/loon angioPlasties

- / common femoral endarterectomY
- / repair of common femoral aneurysm

Kardiälis

Cardnc
4 (5,2%l

Ldgzes

Pulmonary
2 (2,6%',)

Vese, hugyutak
Renal urnary tract

2 (2,60/")

Seb

Wound
1 (1,3%)
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3.  äbra.  A bal  i l iaca d is ta l is  tapadäsänäl  l .  t ipusü endoleak angiogräf iäs k6pe.
Fig. /. Angbgrapfic view of type l. endoleak at the distal left ilnc attachment site.

I  t ipus
Type /.

z

proximalis stent graft

meghosszabitäs

1 i l iacalis stent graft

meghosszabbitäs

/ proxrma/ stent graft

extenslon

/ ilrac stent graft

extens/on

l l .  t i pus

Type //.
I

2 spontän zärödott

2 spi rä l  embol izäciö

5 megf igyeles
2 sea/ed spontaneous/y

2 coil embo/ßation

5 expectent management

l l l .  t i pus

Type ///.

1  q t o n l  n r a f l

meghosszabbitäs

/ stent graft

exrcns/on

Endotenziö

Endotension
1

1 nyitott

konverz i6

/ open

converslon

Osszesen

Tola/
I J

6 beavatkozäs

6 procedures

Vl l l .  täb läzat .  Endoleak e löforduläs 6s megoldäs.

i 
',L 

Graft extension

4.  äbra.  Az endoleak megoldäsa:  az endoprothesis
bal  szäränak meghosszabbi täsa stent te l

6s az a.  i l iaca in terna embol izä läsa.
FtS. 4. Therapy of endoleak: extension of the i/iac

limb of the endograft and coiling
of the internal ilnc artery.Table V///. Endoleak.

l i r ' f  r r : l r :gs i :gc l<,  XI .  i : r ' { i r lyarn 13.  szärr r ,  200,1I :1. ( ) -
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5. äbra. Ätlarnatö tumbalis art6riäb6l reverz äram!äs
az aneurysma zsäkba, l l . t ipusü endoleak

duplex UH-k6pe.
(Lumbar retroleak - lumbalis artdria visszatölt.)
FU. 5. Type lL endolealq duplex ultrasound view

of a patent lumbar artery, with reserve
flow nto the aneurysmal sac.

követdsi ideje meghaladta a l8 h6napot, amely iddtartam
alatt näluk endoleak nem jelentkezett. A IL tipusba tartoz6
9 endoleak esetünket illetden, 2beteg spontän rendezddött,
5 esetben a kontroll CT-vizsgälat toväbbi növekeddst nem
mutatott (5. äbra). A fennmaradd kdt II. tfpusri endoleaket
a Iumbalis 6s inferior mesenterialis art6ririk mikroembolizä-
ci6jäval szüntettük meg. Egy beteg, akinek III. tipusri endo-
leakje volt, egy hosszabbitd graft behelyezdsi reintervencidt
ig6nyelt, amely az iliaca szär kdt rdszdnek csatlakozdsflt zdr-
ta le. Egy endotenzi6s esetünk volt, amelyben az aorta ane-
urysma az endoleak bärmilyen CT vagy angiogrdfiäs jele

ndlkül folyamatosan t6gult. Enn6l a betegn6l nyitott aorta
aneurysma mütdtre került sor. Egyetlen betegünknek alakult
ki graft thrombosisa, akindl az egyik iliaca szär alvadt be,
näla femoro-femoralis bypass mütdt tört6nt. A felsorolt mä-
sodlagos intervencidk utän a teljes siker aräny, beledrtve a
haläloz6st 6s a fennäll6 endoleakeket is, a követett 54 h6nap
sorän SlVo volt (X. täbläzat).

Megbesz616s

A kezdeti 1007o-os siker aräny a gondos beteg kivälasz-
täst 6s a Zenith graft tervez1s rugalmassä gdt mutatja. A Ze-
nith tervezd szolgälat tämogatäsäval az endograftok egyedi
kivälasztäsriak 6s tervez6süek voltak. Az els6'30 nap mor-
biditdsi 6s mortalitäsi aränya a vilägirodalmi adatokkal
egyezik (3, 13). Az 54 h6napos követ6si idd alatt nem volr
graft vändorläs, ami a graft trilmdretez6s (l1Vo) 6s a supra-
renalis horog tapadiis rutin alkalm azdsänak kedvezö' hatäsät
igazolja (15, l6). A fedetlen suprarenalis stentek a megfi-
gyel6si id6 alatt lätszdlag nem 6rintett6k a vese artdriäk
äramläsät. Teljes hosszrisdgri fdmväz egy toväbbi tlnyez6,
amely a graft vändorlis 6s megtöretds megelözls1hez hoz-

zdjdrult.

B8

lX. täbläzat. Aneurysma m6ret, endoleak csoport
(36 h6nap).

Table lX Aneurysm sr?q endoleakgroup
(36 months).

X. täbläzat. K6s6ieredm6nyek (54 hönap).
TableX Long-term outcome (54 months).

A legtöbb aneurysma az id6 haladtäval zsugorodik
(8lVo), azonban ndhäny esetben vältozatlan marad vagy nö-
vekszik, ez esetleges endoleakre vagy endotenzi6ra utal.
Fontos kiemelni, hogy a követds 54 hdnapja alatt k6sd'i rup-
tura vagy az aneurysmäval összefüggd'haläl nem fordult
eld.

A kezdeti endoleakmentes behelyezds ellendre 16,9%o-
ban k6söbb endoleak jelentkezett. Ez az eredmdny hasonld
a mäsok ältal közöltekhez. Az AneuRx-vizsgdlat 24 hdnapja
sorän a betegek l6,7%o-6ban endoleak ldpert fel (17), mig
Sternberg ös munkatdrsai Znnith grafttal jobb eredm6nyeket
publikältak, 6ka24 h6nap sorän 7,lVo-ot dszleltek (16). Al-
ric ös munkatdrsai 5 6ves követ6s sordn l1%o-os endoleak
ardnyttal1ltak (18).

Eseteinkben a legtöbb endoleak endovascularisan meg-
oldhat6 volt, csak egyetlen endotenzi6s 6s folyamatosan na-
gyobbodd aneurysmäs betegünk ig6nyelt nyitott mfrtltet. Az
endotenzi6 oka nem teljesen ismert, a jelens6get graft vän-
dorldssal vagy a lumbalis artdririk thrombuson ättevdd6 nyo-
mäsäval magyartzzdk (9, l4).

Megällapithatjuk azonban, hogy az ilyen aränyban (10-
20%) jelentkezf kösdi endoleak egy fontos t1nyez6, hiszen
esetenkdnt vesz6lyes lehet. Ndhäny ugyan spontän megol-
dddik, viszont sok endoleakes betegnek nyitott müt6tre kell

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szäm, 2OO4l3.
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szämftania. Jobb graft tervez6s 6s beteg kivälasztäs az ered-

mdnyeket toväbb javfthatja. Tanulmänyunk hangsrilyozza,

hogy az endoleakek k6sdn, több hdnappal a beavatkozäs

utän is megjelenhetnek. Leleteink alätämaszdäk az ältal6no-

san elfogadott v6lemdnyt, miszerint a rendszeres hosszritävri

követ6s minden endovascularis aneurvsma müt6t utän köte-

lez6.

Az endoleak kockäzata 6s az endograft bizonytalan tar-

t6ssäga hangsülyozza azt a probldmät, hogy vajon fiatalabb
(65 6v alatti), alacsony rizik6jü betegeken cdlravezetd len-

ne-e endoluminalis beavatkozäsokat v €,gezni. Mindnyäjan

tudjuk, hogy a szokvänyos nyitott mütdt kiällta az iddk pr6-

bäjät, hasonl6 tül6l6si remdnyekkel 6s lätsz6lag anastomosis

el6gtelens6g ndlkü1.

Ut6sz6

Jelen cikk beadäsa 6ta több mint egy 6v telt el. A beülte-

tett protdzisek szäma az6ta mär meghaladja a sz6zat, 6s az

endoleak eldforduläs sokkal kedvezdbben alakul. Az elmült

härom 6v eseteit tekintve, ami6ta a Tri-Fab protdzis 6s rijab-

ban a Zenith-flex graft kerül beültet6sre, az endoleak l0%

alatt marad.

Az endovascularis aneurysma sebdszet indikäcidja is väl-

tozott. A kedvezd eredm6nyek tükrdben kevdsb6 vagyunk

konzervat(vok az indikäci6t illetden. Hasi aorta eseteinknek

több mint 6OVo-a mär endovascularis ellätäsban rdszesüI.

Eldbbrejutottunk a tervezds terület6n is,6s nagyobb bizton-

säggal oldjuk meg az intraoperatfv 6s kds6i technikai prob-

l6mäkat is.

A legtöbb auszträl centrumban hasonl6 v6lem6nyen van-

nak az intervencionalistäk. Evente majdnem 1500 aorta en-

dograft kerül beültetdsre (20 millids lakossäg mellett). A

szerzlk rigy lädäk, hogy a technika nyilvänvaldan t6rt h6di-

tott, 6s velünk is fog maradni a közeli 6s a tdvoli jövöten.
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...6s egyik bels6 oldala...,

s6t adja. Ätfogd ättekint6st nyrijt a t6mä-
161 6s olyan friss eredmdnyekkel szolgäI,
amelyek a dr. Nemes Attila professzor
ältal szerkesztett, el6z6, 1986-ban ki-
adott, akkor korszerü szakkönyv megie-
len6se 6ta vältak ismerttd. Jelen könyv
kisebb területet fog ät, mint az el6z6
munka, de azt nagyobb r6szletess6ggel
tärgyalja. Az rijdonsägok közül az alSb-
biakat emeljük ki:

O az endothel-leukocyta kapcsolat, a
varicositas 6s a szövddmdnyek kialaku-
läsänak kezdeti l6p6se,

O friss, hazai epidemiol6giai felm6-
16s,

O a vissz6rbetegs6gek egysdges, tu-
domänyos osztillyozdsa, az ün. CEAP-
klasszifikäciö,

O duplex UH-vizsgälat, amely ätfor-
mälta a diagnosztikät,

O szkleroteräpia, amelY az el6z6
könyvben nem szerepelt,

O csaknem teljesen megszünt ha-
zänkban a klasszikus Trendelenburg-Ma-
delung müt6t, amely ellen a küzdelem a
'80-as dvekben m6g javäban folyt, he-
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A könyv cimlapia...

A könyv elsdsorban a visszdrbetegs6g
kezel6s6vel foglalkozik. A teräpiän kivül
ättekinti a varicositas elm6leti alapjait 6s
diagnosztikäjät is. Ügy k6szült, hogy fel-
hasznäldbarät legyen; ezt azzal kivänja
el6mi, hogy sok szeml6ltetd äbrät 6s k6-
pet tartalmaz, nem hasznäl rövid(tdseket,
6s a gyors ättekinthetdsdg kedv66rt min-
den fejezetrdsz elejln összefoglalja a lö-
nyeget.

A könyv összesen 136 oldal teriedel-
mt, 193 sz{nes köp ös 71 fekete-fehör db-
ra illuszträlja. Ätlagban tehät minden ol-
dalra k6t illuszträcid jut. A tartalombdl
kiemeljük a gyakorlat szämära legfonto-
sabb ismereteket, mint a visszörgyulla'
dds 15 f6le kezel6si m6dszer6nek leirä-
sit, a visször vörzös 6s a ldbszdrfeköly
kezel6si lehetös6geinek ismertet6s6t. Az
egyszerü vissz6rtägulat vonatkozäsäban
az öIetmödra, a flisli- ös harisnya-vise-
Iösre ös a gyögyszeres kezelösre vonatko-
zd tanäcsokat. A szakorvosok r6szdre a
25 föle mfttöti technikrit, valamint a
szkleroterdpia mär ismert mddszereit 6s
rijabb m6dositäsait. A könyv nem egyet-
len üdvözitd eljäräst, hanem mindenütt a
kezelösi lehetdsö gek mindegyiköt igyek-
szik bemutatni. 6s a mddszerek 6rt6kel6-
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...toväbbi belsö oldala.

lyette eszt6tikusabb eredmEnyt ad6, mo-
demebb technikäk terjedtek el; ezek ke-
rülnek ismertet6sre,

O varix rupturäbdl sz6rmaz6 vörz6s
6s kezeldse.

A könyv elsdsorban häziorvosoknak,
csalädorvosoknak ftddott, ez6rt kapott
nagyobb hangsrilyt az dletmöd 6s a kon-
zerv ativ kezel6s probl6maköre.

Beszerz6si lehetds6gek: az (rj szak-
könyv a Medicina boltjaiban, a Lira €s
Lant Rt. MediprinrlAM Orvosi Köny-
vesboltjäban (1053 Budapest, Müzeum
krt. 17., tel;317-4948), a Salus Cy6gy6-
szati segddeszköz boltokban, a Tordai
Könyvesboltban (1082 Budapest, Ülldi
frLt 7 6la, tel.: 4855-300/41264 mell6k) 6s
a Könyvtärellätd boldaiban (K6dex
Könyvesbolt), valamint a Libri boltjai-
ban (Baross utcai SOTE könyvesbolt,
beväsdrldközpontok, Libri Könyvpalota
stb.) kaphat6.

6rbetegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szäm, 2OO4l3.
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Magas kardiovas zkuläris riztl<ijrt, betegek
" 2 

endothel funkciil rnär6se alapj än,Szltfese (

flow medi ält v azodilatä ci6 m6ds zerOvel

DR. SZABO ALBIN. DR. NIESZNER EYA.

DR. NADAS IYAN" DR. PREDA ISTVAN

össznpocrllÄs
Az endothel diszfunkci6 egyre gyakrabban alkalmazott

elem a korai kardiovaszkuldris rizik6felm6r6s sordn.

Az endothel firrkci6 nem-invazfv meghatärozdsära a

legelterjedtebb eljäräs az a. brachialis flow mediält va-

zotlilatäci6jänak m6r6se.

Vizsgdlatunk c6lja a rnindennapi gyakorlatban

könnyen alkalmazhat6, reprodukälhat6 protokoll ki-

dolgozäsa volt az endothel funkci6 meghatärozäsdra.

A koszorüerekhez hasonl6 nagysägrendfi a. brachi-

alis endothel-függd - flow mediält - vazodilatäci6jät

(FMD) vizsgältuk adenosine, LArginin, illetve nitro-

glicerin hatäs alatt, eg6szs6ges kontroll (nz 22) 6s ma-

gas rizik6jri (n: 24) betegeken.

Mind a natfv, illetve gyfigyszerhatäsban vtgzett flow

mediält vazodilatäci6bano mind az NG r{ltal kivältott

6rtägulatban a beteg- 6s a kontrollcsoport között kife-
jezett szignifikäns különbs6g volt tapasztalhat6

(pco,Ol).

L-Arginin atläsdt követden mindk6t csoportban szig-

nifikänsan n6tt az FMD, az endothel kärosodott beteg-

csoportban azonban a v6ltozds jelentdsebb volt (kont-

roll: nativ vs. L-Arg. p = OrO4, beteg: natfv vs. L-Arg.

p = o,o l7) .
Megällapftottuk, hogy sublingualis NG alkalmazdsä-

val j6l elkülönithet6 az endothel-, illetve simaizom-de-

pentlens vazodilatäci6 kärosodäsa. Felkari leszorftäst

SCBEENING OF HIGH CABDIO VASCULAB.BISK

PATIENTS ON THE BASIS OF ENDOTHELIAL

FUNCTION MEA S UBEMENT USING

FL O W.MEDIA TED YA SODILA TA TION METHOD

Atbm Szabö M. D., Eva Ntbszner M. D.

lvän lVädas M. D., lstvän Prida M. D.

Endothelial dysfunctrbn is a more and more fre-
quently used theory for the early detection of cardrb-
vascular-nsk To determme the endothelhl function
is the most widely-used method m the flow-mediated
uasodilatation measurement The aim of our examh
nation rb to work out a method of determmmg the en-
dothelial function suitable for everday use. The exa-
mmatrbn was perlormed on 24 high-riskpattbnts and
22 control subiects usng flow-mednted vasodrlatati-
on of the brachnl artery, similar in srZe to the coro-
nary artery, under the effect of adenosnq L-arginine
and nitroglycerme. There was a sgnificant difference
between the patrbnts and control sublbcts in natural
state and under the effects of nitroglycerine and ot-
her medtbmes (p<0.0/). After giving L-argmine the
flow-medrbted dilatation mcreased m both groups but
among ill patbnts the change was htgher. In conclu-
srb4 it could be stated that giung nitroglycerne sub-
lingually, the detenbrattbn of endothelnl and smooth
muscle-dependent drlatatrbn can be separated

Erfretegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szärn, 2OO4l3. 9 l



DR, SZABÖ ALBIN rs vrsru,

követ6en jelentdsebb dilatäci6 jön l6tre, amely a rizi-

k6csopoltok közötti szeparäläsra alkahnasabb, mint az

alkari leszorit6ssal dolgoz6 protokollok. A fenti proto-

koll könnyen alkahnazhat6 a mindennapi gyakorlat-

ban, segits6g6vel kordn 6s rnegbfzhat6an elkülönfthe-

t6ik a rnagas kardiovaszkuldris rizik6csoportba raüoz6

endothel diszfunkci6s betegek.

KULCSSZAYAK

s zär 6a iz s g äIu t, fl ou-rne diäIt dila t ä c i 6 o ka rdioa a s zkulä -

ris betegsOg

Bevezet6s

A kardiovaszkukiris betegsdgek pathomechanizmusäban

az endothel diszfunkcidnak egyre nagyobb jelentds6get tu-

lajdonitanak. Ismert a vaszkuliiris endothel szerepe az 6tt6-

nus szabdlyozäsäban, gyulladäsos folyamatok mediäläsä-

ban, a vdralvadäs, illetve a vdrlemezke funkcid szab6lyoz6-

sdban. Összetett - mindeddig csak r6szben ismert - regulä-

ci6s rendszere alapjiin különäll6 szervnek tekinthetd.

Az endothel funkci6 nem-invazfv meghatdroz{sära a leg-

elterjedtebb eljäräs az a. brachialis flow medidlt vazodilatä-

ciöjänak m6r6se. A mddszer 6lettani alapia az, hogy a v6r-

äramläs fokoz6däsa - nagyobb nyfr6 feszülts6g r6v6n - 6p

endothel mellett 6rtägulatot vält ki.

Hypoxia sorän különbö26 vazoaktiv metabolitok szint6n

stimuläljäk az endotheliälis NO-termel6st, illetve -kivälasz-

täst. Az NO passzfv diffrjzid ritjän jut el az 1rfali simaiz-

mokhoz 6s okoz dilatäci6t. Az 6rt6gulat mdrt6ke nagyban

függ az 6rfal compliance-tdl is, amelyet dönt6en a simaizom

elemek hatdroznak meg.

A korai kardiovaszkuläris rizikd felm6r6se szempontjä-

b6l az endothel funkci6 izolillt vizsgälata 6rtdkesebb. A

szfv- 6s 6rrendszeri rizikdfaktorok, mint a dohänyzäs, magas

v6rnyomiis, cukorbetegs6g (leginkäbb a IL tipusti DM a

hyperinzulin6mia ältal), hyperlipiddmia, eldrehaladott 6let-

kor az arteriosclerosis kialakuliisa, az 6rfal compliance-dnek
jelentds csökken6se el6tt mär j6l mdrhet6 funkci6kärosodäst

okoznak.

c6t
Vizsgdlatunk cdlja a mindennapi gyakorlatban könnyen

alkalmazhatd, reprodukälhat6 protokoll kidolgozäsa volt az

endothel funkci6 mdrds6re, amellyel non-invaziv riton tud-
juk szrirni a magas kardiovaszkuläris rizikdjri betegeket, a

betegs69 min6l koräbbi städiumaiban.

Vizsgälatunkkal megpr6bältuk modellezni az endothel

vazodilatäci6t el6id6z6 müköd6s6t, az NO simaizomhoz ju-

täsät, illetve megtalälni a s6rült l6p6st az endothel diszfunk-

ci6 hritter6ben.
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After compressmg the upper arm a more expres'

sed dilatation will be seen than the compressrbn on

lorearm and this is better way of separating different

risk groups. This procedure can by used easily n

everyday practice and with its help the different risk

groups of cardrbuascular endothelial dysfunction pa-

tients can be separated earlier and more reltably.

KEYWOBDS

screening, flow-mednted dtlatatrbn, cardtbvascular

disease

M6dszer

A mär koräbban hasonl6 metodika kidolgozäsät c6lz6

munkäk figyelembevdteldvel (1,2, 3,4, 6, l8) vizsgälatunk-

ban mi is a könnyen hozzdfdrhetf, koszorüerekhez hasonld

nagysägrendü 6s szerkezet(i, köz6pnagy art6ria, az a. brachi-

alis - endothel-dependens - flow mediält vazodilatäcidjät

(FMD) vizsgältuk. Standardizält körülmdnyek el6r6s6re tö-

rekedtünk: dhomra (4 6ra 6hezds), fdl 6rai pihendst követd-

en. 22 C0 hdm6rs6kletü, csendes, elsöt6tftett szobäban v6-

geztük vizsgälatainkat. A vizsgälatba bevont betegeink a

m6r6st megel6z6 48 6räban nem szedtdk vazoaktfv Cy6Cy-
szereiket, aznap nem fogyasztottak käv6t, teät, antioxidänst,

valamint nem dohänyoztak.

Vizsgälatunkhoz Toshiba 6000 UH-k6szül6ket, I I MHz-

es linealis fejet hasznältunk. Äramläst kizär6 (200 Hgmm

feletti), 4,5 perces iddtartamri felkari leszorftäst alkalmaz-

tunk. A mandzsetta felfiijäsa el6tt, majd a felengeddst köve-

tden - 180 mp alatt - a maximälis dilatäcidt 6rt6keltük az a.

brachialis könyökhajlat feletti szakaszän, a transducer hely-

zet6nek vältoztatäsa ndlküI. Az 6r egy-egy anatdmiai viszo-

nyitäsi pontjät hasznältuk a lokalizäci6 rögzft6se 6rdek6ben.

Az a. brachialis hosszanti 6s rövid tengelyü metszet6nek hä-

rom különbö26 pontjdn az intimälis 6tm1r6 iltlagdt (mm) 6r-

tdkeltük az esetleges ferde metszetek torzftd hatäsänak elke-

rül6se cdljäb61.

A felenged6st követö'en n6häny mäsodpercen belül m6r-

tük az äramläsi sebessdget (m/sec), s ezt összevetettük a

nyugalmi 6rt6kekkel is (Vo). A vizsgälatokat VHS szalagra

rögzftettük 6s utölag 6rtdkeltük.

A magyar ajänlästöl (18) elt6rden az alfibbi szempontok

miatt alkalmaztunk felkari leszorftdst:
- a Vogel6s munkatärsai ältal 2000 augusztusäban meg-

jelentetett közlem6ny (5) szerint a felkari leszorftds alkal-

mazdsa mellett FMD szempontjäbdl szignifikänsan jobban

elkülönül a kardiovaszkuläris riziköval rendelkezd csoport a

negatfv kontrollcsoporttdl, s jelen vizsgälatunk c6lja 6ppen

ezen betegcsoport szürdsdre alkalmazhatd m6dszer kidolgo-

zäsa volt:

Erlretegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szäm, 2OO4l3.
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1. äbra. Az eredm6nyek összefoglal6 äbräzoläsa grafikonon.
Ft?. l. A summary of results can be seen this graph.

- ischacmiiis területen vlgzett FMD m6rdskor a megnö- Eredrn6nyek

vekedett i iramläs okozta nyir6er6 mellett az anaerob meta- Mind a nativ, i l letve gydgyszerhatiisban v6gzett f low me-
bolitok is serkentik a jdl mftödö'endothelben az NO-szin- diält vazodilatäci6ban, mind az NG ältal kivältott drti igulat-
t6zist, i l letve -felszabaduläst, fgy kärosodott endothel funk- ban a beteg- 6s a kontrollcsoport között kifejezett szignifi-
ciö esetdben markiinsabb eltdrdst kaphatunk, s ekkdnt rizikd käns különbsfg volt tapasztalhar6 (p<0,01). Ugyanakkor
meghatdroziisunk 6rz6kenyebb lehet. sem a kontroll-, sem a betegcsoporton belül nem mutatko-

A natfv hypoxiris m6rdst követden infüzids pumpäval

biztosftott 500 pg/min ddzisri adenosin hati isban ismdteltük
rneg a vizsgii latot. Az adenosin az NO felszabaduläsät ser-

kenti az endothel sejtekb6l. Az adenosint rövid felezdsi ide-
je miatt välasztottuk els6 tesztelt szernek. Ezt követden iv.
(10 pg/min), majd egy 6ra elteltdvel sublingualis (400 pg)

nitroglicerin (NG) 6rtdgit6 hatäsiit vizsgii ltuk. Sublingualis
alkalmaziis esetdn 5 perc elteltdvel mdrtünk. A nitro-
glicerinb6l k6pz6dd NO az lrfali simaizmokhoz passziv dif-

frizi6 ritjdn eljutva okoz vazodilatrici6t, igy az endothel
funkci6töl független trigul6konysägi kipessdgrdl informäI.
Ü;aUU egy 6ra viirakoziist követden 0,1 g/ttkg L-Arginin in-

frizi6 adirsa utän ismdteltük meg a felkari leszoritdst, i l letve
FMD m6r6st. Az L-Arginin az NO prekurzora az endothel
sejtben.

Betcgcink

A vizsgdlati csoportot 24 (13 f6rfi, I I n6, 6letkor: 45
6ves * 10,4), r6szletes ti i jdkoztati ist követden önk6nt vri l lal-

koz6, II. tfpusri diabetes mellitus, hypertonia vagy hyperli-
pidemia diagn6zissal kezelt beteg alkotta. Bevii laszti isi kri-
tdrium minimum kdt kardiovaszkukiris rizik6faktor jelenldte

volt. Az cg6szs6ges kontrollcsoport 22 (14 f6rfi, 8 n6, 6let-
kor: 40 öves t 7,7) önkdnt vällalkozöbdl ällt.

Erlrctcgs6gck, XI. 6vfolyarn 3. szäru, 2OO4l3.

zott szignifikäns különbsdg adenosin hatäsära az FMD-ben
(kontrollcsoportban: natfv vizsgälat vs. adenosin hatds p =

0,1, betegcsoportban: natfv vizsgii lat vs. adenosin hati is p =

0,19). Az iv. 6s a sublingualis NG alkalmazeisa között sem

volt 6rdemi elt6r6s az egyes csoportokon bclül (kontroll: iv.

vs. subl. p = 0,29, beteg: iv. vs. subl. p = 0,46). Eredm6nye-

inket összefoglaldan az l. äbra mutada.

L-Arginin adiisi it követden mindk6t csoportban szignifi-

kiinsan n6tl az FMD, az endothel krirosodott betcgcsoport-

ban azonban a vältoziis jelentdsebb volt (kontroll: nativ vs.

L-Arg. p = 0,04, beteg: natfv vs. L-Arg. p = 0,017).

A csrics äramliisi sebessdg, i l letve a felenged6s utäni 6s

nyugalmi dramläs aränya - vizsgii latunk alapjän - nem al-

kalmas az endothel funkci6 megbfzhat6, kvantitatfv megit6-

l6sdre, i l letve a magas kardiovaszkulirris rizikdval rendelke-

zd betegcsoport elkülönft6s6re. Leginkäbb a leszoritäs hat6-

konysi{gänak megft6ldsdben lehet a vizsgä16 seg(tsdg6re.

Konkhizi6

A szfv-6rrendszeri betegsdgek rizikdfaktorai közül szinte

mindegyikr6l kimutathat6, hogy az endothel funkcidt kiiro-

sitja. Ghiadorri 6s munkatdrsai (7) esszenciälis hypertoniiis

betegekben - eg6szsdges kontrollcsoporthoz k6pest - szig-

9:l



DR, szABö ALBTN Es trlrsru.

nifikiinsan alacsonyabb FMD-I m6rtek. Mig az akut vdrnyo-

mäs-csökkent6s nincs hatässal az endothel funkci6ra, a tar-

tösan fennäll6 magas vdrnyomäs endothel funkcid kdroso-

däshoz vezet. Bae 6s munkatärsai (8) a postprandialis

hypertriglicerid6mia endothel funkcid käros(td hatäsät iga-

zoltäk, amelyben az oxidatfv stressz mechanizmus hatäsät

valdszfnüsftettök. Lundman ds munkatärsai (9) a közdpsti-

lyos hypertriglicerid6miäval 6lö' fi atal f6rfiaknäl jelentkezd

endothel diszfunkci6t vizsgältäk, 6s az emelkedett dimethyl-

arginine pfazmaszinttel hoztäk összefüggdsbe. Barua 6s

munkatärsai (16) egdszs6ges dohänyzdk endothel diszfunk-

ciöjänak hätterdben az endotheliälis NO-szintetäz csökkent

aktivitäsrit igazoltäk. Teragawa 6s munkatärs ai (17) vizsgä-

lata alapjrin a csökkent FMD vazospasztikus angina eldfor-

duläsät tekintve független prediktiv faktornak mindsüI.

Mindezek mellett a kardiovaszkuläris betegpopuläcidban

pozitiv eredm6nnyel zärult kemdny vdgpontos vizsgälatok-

kal rendelkezd gyögyszerekröl kimutathat6 szignifikäns

FMD-t, tehät endothel funkcidt javftd hatäsuk.

Az egyik legjelentdsebb vizsgälat eredmdnyeirdl Ander-

sen 6s munkatärsai (19) szämoltak be mdg 2000-ben, mun-

käjukban az angiotenzin konvertä16 enzimgätlök (ACEI),

angiotenzin receptor blokkol6k (ARB) 6s Ca-csatorna blok-

kol6 tekintet6ben igazoltak kedvez6, endothel funkciöt javi-

t6 hatäst.

Prasad 6s munkatärs ai (12) ARB akut 6s hosszritävri j6-

t6kony hatäsät frtäk le mär kialakult endothel diszfunkcid

esetdben.

Matsuda 6s munkatärsai (13) carvedilol FMD-re kifejtett

pozitfv hatrisät mutattäk ki koszorüdr-betegek kördben.

Statinokkal (simvastatin, atorvastatin) kapcsolatban is

szämos nagy esetszämri vizsgälat eredm6nye lätott napvilä-

got. A MlRACl-vizsgälatböl (10) ismert akut eredmdnye-

kdrt val6szfnü1eg rdszben az atorvastatin endothel protektfv

hatiisa tehetd f'elelöss6.

Magas rizik6jri - feltehetden diffriz endothel kärosodäs-

sal 616 - betegcsoportban sem Adenosin, sem L-Arginin

adiisiival nem volt normalizälhatd, vagy akär drdemben ja-

vfthatd az endothel funkci6.

A beteg csoportban NG hatäsära is jelentdsen elmaradt a

vazodilatäcid m6rt6ke. Az ältalunk alkalmazott - az NO si-

maizomhoz jutäsät, annak dilatä16 hatäsät modellä16 - vizs-

gälat eredm6nyei szerint a magas kardiovaszkuläris rizik6jri

betegekben az endothel funkci6 komplex kärosodäsa mellett

a simaizom funkciö 6rintetts6ge is megällap(that6.

Sublingualis NG alkalmazäsäval jdl elkülönfthetd'az en-

dothel-, illetve simaizom-dependens vazodilatiici6 käroso-

däsa. Nincs sziimottevd különbsdg azonban az NG beadäsi

m6djäbdl addd6an.

Felkari leszorftäst követden - amikor ischaemiäs terüle-

ten m6rünk - a nyfr6erd fokoz6däsa mellett a felszabaduld
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vazoaktfv metabolitok is hatnak az endothelre. Ezen komp-

lex inger hatäsära egyidejüleg több aktivä16 mechanizmus

müködhet, jelentdsebb dilatäci6 jön l6tre, amely a rizik6cso-

portok közötti szeparäläsra alkalmasabb, mint az alkari le-

szorftäst hasznä16 protokollok esetdben.

Az ältalunk alkalmazott FMD teszttel az endothel funk-

ci6t szämszerüen jellemzd, összehasonlfthatd paramdter

nyerhetd. A fenti protokoll könnyen alkalmazhatd a min-

dennapi gyakorlatban, seg(ts6g6vel korän 6s megbizhatdan

elkülönfthet6k a magas kardiovaszkuläris rizik6csoportba

tartoz6, endothel diszfunkcids betegek. Egyszerüsdge 6s re-

produkälhatdsäga r6v6n összehasonlftdsra, az endothel käro-

sodäs, illetve az endothel funkci6t befolyäsol6 hatäsok

kvantifikält m6rds6re is alkalmas.

Irodalorn

l. Corretti, M. C.: Guidelines for the Ultrasound Assessment of

Endothelial-Dependent Flow Mediated Vasodilation of the

Brachial Artery. J. of ACC, Vol. 39., No. 2., 2002.

2. Dimmeler, S..' Activation of nitric oxide synthese in endo-

thelial cells by Akt-dependent phosphorylation. Natur,

1999,339: 601-5.

3. Vogel, R. Ä..' Measurement of endothelial function by brachi-

al artery flow mediated vasodilatation. Am. J. Cardiol.,
2001. jülius 19., 88(2-,{): 3lE-348.

4. Jarvisalo, M. "/.; Non-invasive assessment of brachial artery

endothelial function digital ultrasound and 13 MHz scan-

ning frequency: feasibility measuring the true inner luminal

diameter using the intimal interface. Ultrasound Med. Biol.,

2000. oktdber, 26(8): 1257 -60.

5. Vogel, R. A.; A comparison of brachial artery flow mediated
vasodilatation upper and lower arm arterial occlusion in
subjects with coronary risk factors. Clin. Cardiol., 2000. au-
gusztus, 23(8):571-5.

6. Schroeder, S..' Influence of vessel size, age and body mass
index on the flow mediated dilatation (FMDEI) of the bra-
chial artery. Int. J. Cardiol., 2000. november-december,

76(2-3) :219-25.

7. Ghiadoni, L..' Effect of acute blood pressure reduction on en-

dothelial function the brachial artery of patients with essen-
tial hypertension. J. Hypertens., 2001. mdrcius, l9(3 Pt2):
547-51.

8. Bae, "/. 1L.' Postprandial hypertriglyceridaemia impairs en-

dothelial function enhanced oxidant stress. Atherosclerosis.
2001. äpril is, 155(2): 517-23.

9. Lundman, P..' Mild-to-moderate hypertriglyceridaemia in
young men in association with endothelial dysfunction and

increased plasma concentration of asymmetric dimethylargi-
n ine.  J .  of  ACC, 2001.  jü l ius,  38( l ) :  1 l -6.

10. Gregory, G.; MIRACL Study That Evaulates Atorvastatin

in Non-Q-Wave Acute Myocardial Infarction. A. J. Cardi-

o l . , 1 9 9 8 . , 8 l : 5 7 8 - 8 1 .

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szäm, 2OO4l3.



MAGAS KARDIOVASZKULARIS,.,

ll. Mullen, M. J.: Atowastatin but not L-Arginine improves
endothelial function type I diabetes mellitus: a double-
blind study. J. A. Coll. Cardiol., 2000 augusztus, 36(2):
410-6.

12. Prasad, Ä..'Acute and chronic angiotensin-l receptor anta-
gonism reserves endothelial dysfunction on atherosclerosis.
Circulation, 2000. mdjus 23, | 0 | (20): 2349 -5 4.

13. Matsuda, Y..' Carvedilol improves endothelium-dependent
dilatation in patient with coronary artery disease. A. H. J.,
2000 november, 140(5): 753-9.

74. Clarke, S. C..' Tamoxifen effects on endothelial function
and cardiovascular factors in men with advanced athero-
sclerosis. Circulation, 2001. märcius 20., 103(ll): 1497-
502.

15. Alonso, R..' Sustained long-term improvement of arterial
endothelial function in heterozygous familial hypercholes-
terinaemia patients treated with simvastatin. Atherosclero-
sis, 2001. augusztus, 157 (2): 423-9.

16. Barua, R. S..' Dysfunctional endothelial nitric oxide bio-
synthesis in healthy smokers with imparied endothelium-
dependent vasodilatation. Circulation, 2001. oktdber 16.,
lM(16) :  1905-10.

17. Teragawa, ä..' Endothelial dysfunction is an independent
factor responsible for vasospatic angina. Clin. Sci. (Lon-
don), 2001. december, l0l(6): 707-13.

18. Nagy L. ös mtsai.: Magyar konszenzus az arteia brachialis
6ramläsfügg6,,fl ow-mediated" vasodilatati6jänak vizsgäla-
tähoz. lirbeteg slgek, 2003 t2.: 47 -50.

19. Anderson, L J..' Comparativ study of ACE inhibation, an-
giotensin II. antagonist and Calcium channel blocade on
flow-mediated vasodilatation in patients with coronary di-
sease. J. A. Coll. Cardiol., 2000., 35: 60-66.

Dr. Szabd Albin
Semmelweis Egyetem,

I. sz. Belgyögydszati Klinika,
Kardiovas zkuldris Tans zö ki C s op o rt

1083 Budapest, Kordnyi S. u.2/a.

95Erbetegsdgek, XI. 6vfoly ann 3. ezärn,2OO4t3.





rovÄasKEpzEs

Rövid id,fitartarnri
prostaglandin E- I kezel6s

DR. PEN CZ ZOI-tnXo DR. rnlsror VERA,

wEINBERcTn nvlo DR. sz,LrÄr,y ESzrER,
nn. sÄsu aNTAL

össznrocr,.lrrß
A prostaglandin E-l kezel6s hazinkban elterjed6aen

van. AlkalmazÄsit - ,nilg a gazdasdgilag legfejlettebb

orszägokban is - elsdsorban a magas kezel4si költs6g

korliltozza, emiatt a kordbban klasszikusnak szdmit6,

több h6ten 6t tart6 kezel6st röviditik' illetve egy6b ke-

zel6si m6dokkal eg6szitik ki.

Osztälyunkon k6t, külföldön mär alkalmazott proto-

kollnak megfeleld kezel6st v6geztünk. Az egyikben a

prostaglandin teräpidt - Fontaine II/b.-III. städiumri

betegekn6l - intenziv fizioterdpia eg6,sziterte ki. A mä-

sik esetben hathetes peri6dusokban (t6li id6szak) aI-

kalmaztuk a kezel6st autoimmun microangiopathiäk

okozta kering6szavarokban szenved6 pdcienseinkn6l.

Eredm6nyeink azt mutatjäk, hogy responder esetek-

ben a kezel6ssel jelenrds javuläs 6,rhet6 el, ugyanakkor

a költs6gek m6g {inanszfrozhat6k.

KULCSSZAVAK

röaid idejü PCE-L kezelös, fizioter(tpitt, autoilnmtttt

rnicroangiopatlüäk

DR. LACZTO ÄCnnS,

DR. VARGA ERZSNBNI,

SHOBT.TEPM

PROSTA GLANDIN E- I THEBAP Y

Zoltän Pencz ll4 D., Vera Kristöf M. D.

Ägnes Laczkö M. D., Eua Weinberger,

Eszter Szakäly M. D., Ensdbet Varga M. D',

Antal Säsdi M. D.

The use of PGE-I therapy ts spreadrhg in Hungary.

The applicatrbn of ,,classrbal" long-term PGE-I the-

rapy rc limited by the high cost of the treatment even

in the htghly developed western countries.

There is a great effort to modify - shorten and/or

complete with other treatment possibthtrbs - the

long-term therapy.
We applrbd two welhknow4 short'term methods in

our department ln the first group (conststed of Fon'

taine lltb.-llL stage pattbnts) the short-term treatment

was completed with intensive physiotherapy. ln the

second group - patients suffered from microangio'
pathy, caused by autoimmune disorders - we applied

the PGE-I therapy at six weeks nteruals, during wm-

ter penbd.
Our results show that we could reach improvement

in responder cases while the finances stayed in a

reasonable level

KEYWOBDS

short-term PGE- | theraPy, physiotherapy' autoimmu'

ne microangtbpathtbs

6rbetegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szdm, 2OO4l3. 97



DR. PENcz zoLTÄN es vrsn.

Bevezet6s

A ,,klasszikusnak" szämit6, hosszri iddtartamü PGE-1 ke-

zel6ssel el6rt igen j6 eredm6nyek r6g6ta ismertek (1, 2, 3,

4). Alkalmazäsät a legfejlettebb egdszsdgügyi rendszerrel

rendelkez6 orszägokban is elsdsorban a magas kezeldsi

költsdg korlätozta, illetv e korlätozza.

A költs6geket szämtalan m6don prdbäljäk m6rs6kelni. A

leggyakoribb mddszer az, hogy valamilyen kombinält terä-

pia r6szek6nt, l6nyegesen rövidebb idejri prostaglandin ke-

zeldst  a lka lmaznak (5,  6,7,8,9) .

Osztälyunkon k6t, a nemzetközi irodalomban közölt, rö-

vid idejri prostaglandin kezeldst alkalmaztunk, adaptälva a

hazai viszonyokra (5, 6,7, 8).

Az elsd esetben intenzfv 6s individuälis fizioteräpiäval

kombinälva vdgeztünk PGE-l kezeldst Fontaine II/b. 6s III.

städiumri betegekn6l.

A mäsik betegcsoportnäl - autoimmun folyamat okozta,

perifdriäs gangraeniikh oz v ezet6 microangiopathi6k - hathe-

tes iddszakonk6nt megismdtelt, rövid idejü kezel6s6re került

sor.

A prostaglandin E-l jelenleg ismert f6'bb hatäsai vdzlato-

san a következ6k:
- vörösv6rtest deformabilitäs növel6se.
- thrombocytäkban a cAMP-szint emel6se, a Ca intracel-

luläris mobilizdci1jdnak g6tl6sa 6s a protein ktndz C aktivä-

ci6jänak csökkentdse rdv6n az alakvältozäs, az aggregatio 6s

subendothelialis adhesio gätläsa,
- neutrophil granulocytäkban a superoxid anion k9pz6-

d6s 6s a degranuläcid gätläsa, a receptor mediält LTB-4 fel-

szabaduläs csökkent6se, a membränhoz kötött TNF-alfa

mennyis6g6nek csökkent6se, ezilltal az adherence 6s trans-

endothelialis migratio csökkentdse,
- az endothel felszfn6n csökkenti a TNF-alfa indukälta

ECAM-l 6s VCAM-l molekuläk szdmdt Csökken a kerin-

96 adhdzils molekuläk (ICAM-1, E-selectin, VCAM-l) 6s

az endothelin-l mennyis6ge is. V6gü1, de nem utols6sorban,

leirtdk az angiogenesis indukcidjät (a VEGF termelds növe-

l6sdn keresztül):
- drfali simaizom relaxati6ja, következm6nyes vazodila-

täci6val, illetve sejtkultüräkban a mitotikus aktivitäs 6s pro-

liferäci6 gätläsa,
- glykozaminoglykan k9pzddäs csökkentdse, toväbbä a

kollagdn szintdzis gätläsa,
- a plasminogen aktivätor szint emeldse r6v6n a fibri-

nolysis aktiväläsa.

Anyag 6s m6dszer

A kezeldsbe olyan betegeket vontunk be, akik koräbban

alprostadil teräpiäban nem r6szesültek 6s megfeleld együtt-

mü'köd6st tanüsitottak.
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Table L Charactenstrbs
of group,, PGE- / + physiotherapy".

l l .  täbläzat. Az ,,autoimmun" csoport jellemzöi.

Table lL Characteristt'cs of the,,autoimmune" group.

,,PGE-7 + fizioteräpia" csoport

E körben összesen 28 beteget (l I n6, 17 fdrfi) kezeltünk.

A csoport legfontosabb adatai azI. täblilzatban läthat6k.

A betegek a prostaglandin kezel6st megeldzden (maxi-

mum härom, minimum egy h6nappal) egydb vazoaktfv in-

frizi6s kezeldsben r6szesültek, l6nyeges objektfv vagy szub-
jektiv javuläs azonban nem jelentkezett.

A kezeldst megel6z6en minden esetben drsebdszeti kon-

zflium tört6nt, amely toväbbi belgylgyfszati kezeldst java-

solt.

A kezel6s sorän öt, egymäst követ6 napon (toleranciätdl

függ6'en) 40-60 pgldie alprostadilt alkalmaztunk intrav6näs

infrizi6ban, 3 6ra alatt.

Az egyänre szabott, gydgytornäsz ältal összeäll(tott 6s

felügyelt fizioterdpiät a kezel6s elsd napjät6l a negyedik h6t

v6g6ig (heti öt nap) v6gezt6k a betegek d6lel6tt 6s d6lutän,

30-30 percig. A mozgästerdpia cölja a vdgtag kering6sdnek
javftäsa (ischaemiäs perkondicion ä16s, az existald 6rh6l6zat

fejlesztdse) c1lzott edz6ssel. A tr6ning sorän mindig a steno-

sistdl. occlusi6t6l distalisan (emeletes elvältozäsok esetdn

legsrilyosabb elvältozästdl distalisan) elhelyezkedd izom-

csoportokat edzettük, a maximäl is terhelhetds6g 80%o-6v al.

A maximälis terhelhetdsdget minden egyes kezeldsi h6t elsd

Atlageletkor 68,4 ev

Fontaine ll/b. 17 beteg

Fontaine l l l . 1 1 beteg

Kis6rö betegs6gek
- hypercholesterinaemia

- hypercholest. + hypertriglyc.
- dohänyzäs
- hypertonia
- diab. mell.

I
1 2
22
1 6
1 5

l. täbläzat. A ,,PGE-l + fizioteräpia" csoport je!lemzöi.

Ätlag6letkor 47,8 6v

Proqressziv svstemas sclerosis 7 beteg

Rheumatoid arthritis 5 beteq

Systemas lupus erythematodus 3 beteq

Kis616 betegs6gek
- hypercholesterinaemia

- hypercholest. + hypertriglyc.
- dohänyzäs
- hypertonia
- diab. mell.

4

2

5

1 1

3
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Itr30 nap

1. äbra. ,,PGE-1 + f izioteräpia csoport": visual analdg skäla.
Fig. /. Vßual analogue scale of ,,PGE-| + physiotherapy" group.

napjdn Libujjhegyre ällisi pr6bäval, illetve fut6szalagon (2

km/h sebess6g, 5 fok emelkedds) vegzettjärästrivolsäg m6-

rdssel ällapitottuk meg (10, 11, l2).

Közvetlenül a kezelds megkezd6se el6tt, majd a hetedik

ds a harmincadik napon a tünetek srilyossägät visual anal6g

skälän (VAS, 0 - panaszmentes 6s 10 - a legsrilyosabb pa-

naszok) között a päciensek önmaguk hatäroztäk meg.

Ugyanezekben az iddpontokban transcutan partialis 02 nyo-

miismdr6st, illetve a dysbasiäs tävolsäg treadmill-lel (2krnth

sebess6g, 5 fbkos emelkedö') tört6nö meghatfirozisdt is elv6-

geztük.

A transcutan Oz nyomäst (tcpOz) PeriFlux 5040 tipusü

müszerrel (Perimed AG, Stockholm, Svddorszäg) kombi-

nält, Oz, illetve COz mdrdsre alkalmas m6rdfejjel hatäroztuk

meg, a b6rfelszfn 45 C0-ra törtdn6'felmelegitds6t követden,

ezätal optimdlis, egyben standard viszonyokat teremtve az

Oz diffrizi6jrihoz. A vizsgälatot megel6z6en a päciensek 20

percig 24 C0 hdmdrs6kletü teremben, fekvö' testhelyzetben

p ihen tek  (13 ,  14 ,  l 5 ) .

, rAuto it ttt ttut t " c s o1t o rt

Ebben a betegcsoportban l5 szemdlyt (10 n6,5 fdrfi) ke-

zeltünk. A fbntosabb adatokat all.tilbläzat mutada.

A pirciensek a kezel6s sorän 40 pgldie alprostadilt kaptak

intrav6niis inftizidban öt egymäs követd napon. A kezeldst

öt hdt eltelt6vel ismdteltük meg. A t6li iddszak alatt (oktö-

bertdl miirciusig) összesen n6gy kezeldsi ciklust v6geztünk.

Erlretegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szärn, 2OO4l3.

Az elsd kezeldsre nem megfelel6en reagä16 (tcpOz növe-

ked6s kisebb, mint l5Vo + Raynaud-os rohamok szämänak

csökkendse kevesebb, mint lOVo) betegek ,,kiestek" a cso-

portbdl. Ebben az alcsoportban hosszü idejü kezel6sre väl-

tottunk, majd immunoldgiai osztälyra gondozäsra visszahe-

lyeztük a betegeket.

A mäsodik kezel6si ciklustdl kezd6d6en a hdtnapos keze-

ldst követden közvetlenül transcutan Oz nyomäs meghatiiro-

z6st vEgeztünk 6s mdrtük a gangraends elvdltozäsok terüle-

tdt. Ugyanekkor a betegek a kdrkdp okozta panaszok sri-

lyossägät visual analdg skälän hatäroztdk meg. Betegeink

napl6t vezettek a Raynaud-os rohamokr1l, igy azok szdmä-

nak alakuläsa is követhetd volt.

A betegek koräbban, immunoldgus riltal beällftott ,,bäzis"
gyögyszeres kezel6se (steroid, cystostaticum) nem viiltozott

a t6li idö'szak alatt. Härom esetben vältoztattunk a koriibban

beäll(tott antihypertensiv, kdt alkalommal pedig az antidia-

beticus gy6gyszeres kezel6sen.

Eredrn6nyek

,,PGE-7 + fizioteräpirt" csoltort

Az erre vonatkozö visual analög skäla az 1. 6brän lätha-

t6. Felvdtelkor a betegek 
'l5Vo-a panaszainak sülyossdgrit 6-

7 pontra 6rt6kelte. A kezelds hetedik napjära ällapotuk ja-

vult, a betegek kdtharmada mär csak 5-6 pontos, vagyis kö-

zepes erdssdgü panaszt emlit. A kezeldsi protokollnak meg-

felelden ezt követden csak fizioterdpidban ds p. o.
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2. äbra.,,PGE-l + fizioteräpia" csoport: tcpOz.
Fig. 2. TcpOz of ,,PGE-| + physrbtherapy" group.
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3. äbra.,,PGE-l + fizioteräpia" csoport: dysbasiäs tävolsäg
Ftg. 3. Walking dbtance

of ,, PGE- f + physiotherapy" group.

roo Erlretegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szäm, 2OO4l3.
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4. äbra.,,Autoimmun csoport": visual analdg skäla.
FU. 4. Visualanalog scale of ,,autoimmun"group.

szeres kezel6sben r6szesü16 betegek a harmincadik napon vdna felett. Fejfäjäs 5 esetben, mig l-2 napig tart6, enyhe

toväbbi javuläsrdl szämoltak be. Läthat6, hogy 5 pontnäl diarrhoea 3 esetben jelentkezett.

magasabb drtdket csak a betegekZ1Vo-a emlit (ezekn6l a be-

tegekndl a tcpOz 6rt6k sem vältozott jelentdsen). Az 5 pont,

illetve annäl alacsonyabb 6rt6kek termdszetesen azt isjelen-

tik, hogy a koräbban Fontaine III. städiumba sorolt betegek

csaknem fel6ndl a nyugalmi fäjdalom megszünt.

A tcpO2 alakuläsät a2.6bra mutatja. A kezel6s megkez-

ddse ef ött m6rt 6rt6kek fltlaga egyirtelmrien jelzi a betegsdg

srilyossägät. A non-responder csoportban a transcutan 02

nyomäs gyakorlatilag vältozatlan maradt (3Vo-os csökkends)

a hetedik napra, mfg a responderekn6l a növeked6s 6tlago-

san 2l,2Vo-os. A kezelds v6g6re ugyanebben a csoportban

toväbbi l4%o-os transcutan Oz nyomäsemelked6s mutatko-

zott. Ugyanakkor - bär a PGE-1-re non-responderek voltak

- az alkalmazottfizoterdpia hatäsrira a mäsik betegcsoport-

ban is ätlagosan 8,47o-os tcpOz emelked6st dszleltünk.

A dysbasiäs tävolsäg alakuläsät a 3. äbrän läthatjuk. A

kiinduläsi järästävolsäg J4,3 m6ter volt. A kezel6s elsd he-

t6nek vdgdre ez a responder csoportban 4o%o-kal,104,3 m6-

terre, mig a non-responder csoportban csupän 4%o-kal,78

m6terre növekedett. Härom h6ttel k6s6bb mindk6t csoport-

ban toväbbi järästdvolsäg növeked6st tapasztaltunk. A res-

ponderekn6l a kiinduläsi 6rt1k l86Vo-ra, 138,2 m6terre, a

non-respondereknll l29Vo-ra, 95,9 m6terre növekedett az

ätlagos maximälis dysbasiäs tävolsäg.

Sülyos mellökhatäst nem dszleltünk. Az enyhe mell6kha-

täsok közül 12 alkalommal iszleltünk bdrpirt az infundält

6rbetegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szäm, 2OO4l3.

,y'utoim.murt" csoport

Az erre vonatkoz6 visual analdg skäla a 4. äbrän läthatö.

Az egyes kezel6si ciklusok vdg6n mdrt drtdkekböl j6l meg-

mutatkozik, hogy jelentdsen javult a betegek szubjektfv äl-

lapota. Br{r ajavuläs nagyobbik hänyada az elsdkdt kezel6si

ciklus sorän következett be, a tendencia a teljes vizsgält id6-

szakban megfigyelhetd.

A tcpO2 alakuläsät az 5.6bra mutatja. A transcutan 02

nyomäs növekeddse a responder betegek esetdben, az els6

kezeldsi ciklus sorän 25,1Vo-os. A tcpOz növekedds mdrtdke

ezt követden csökken, a mdsodik, illetve a harmadik ciklus

v1g5re 35,4%o-os, rlletve 4l,8Vo-os a kiinduläsi 6rt6khez k6-

pest, amely 6rtdk mär a fiziol6giäs tartomänyba esik. A ne-

gyedik ciklusban l6nyeges vältozäst mär nem 6szleltünk

(Z%o-os csökkends az el6z6 ciklushoz k6pest). A Raynaud-

phenomen alakuldsdt a 6. äbra mutatja. A Raynaud-os ro-

hamok sz6ma a kezelds megkezddse el6tt 12,3 volt naponta.

Az elsd ciklus v6g6re 2o,3%o-os csökkendst 6rtünk el a ke-

zeldsre reag6l6 betegek csoportjäban. A non-responderekndl

a csökkends mindössze 7,3Vo-os volt. A mäsodik ciklusban

(mär csak a responder betegekndl!) a csökken6s m6rtdke

szintdn jelentö's: 16,2%o. A harmadik 6s negyedik kezel6si

sorozat v6g6n toväbbi 7,3Vo-os, illetve 4Vo-os csökken6st

mdrtünk, igy a kezellsi sorozat vdg1re a kiinduläsi 6rtdk

csaknem fellre (53%o-ra) csökkent a rohamok szäma.
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1 ciklus v6ge 2 clklus vögc 3 clklu! v6gc 4 olklus vögc

5. äbra.,,Autoimmun csoport": tcpOz.
Ft?. 5. TcpO2 of ,,autoimmun " group.

ohrmo* az.mdnrp

2 clkluE vege 3 ciklus vege 4 ciklus v6ge1 ciklus v6gr€

6. äbra.,,Autoimmun csoport": Raynaud-phenomen.
FU. 6. Bayna u d's ph en om en on o f ,, a u to im m un " gro up.

Annak ellendre, hogy a trophicus ulcusok, illetve köröm-

szeg6lyn6l l6v6 gangraends elvdltoztisok nem voltak nagy

kiterjed6süek (iitlagosan 128 mm2;, mdgis jelentds fdjdal-

mat 6s - mivel a k6zen helyezkedtek el - pszichds megter-

heldst okoztak betegeinknek. Ajavuläs ebben a vizsgält pa-

r02

ramdterben a leglätvänyosabb: a mäsodik 6s harmadik cik-
lus v6g6re mär csak 52 mm2, illetve 2l --2 u területek
nagysäga, a negyedik ciklus vdgdre pedig az összes betegn6l
gy6gyultak a gangraenäs, illetve fek6lyes bdrelvältozäsok.

Srilyos mellökhatds ebben a betegcsoportban sem jelentke-

Erbetegs6gek, XI. 6vfolyarn 3. szärn, 2OO4l3.



RövrD IDöTARTAMü,..

zett. Az infundält v6na felett kialakult bö'rpir volt aleggya-

koribb az enyhe mell6khatäsok közüI, ez 7 esetben fordult

el6. Ätmeneti hypot6niät, amely az infüzil sebess6g6nek

csökkentdsdre megszrint, 3 alkalommal dszleltünk. Flush 6s

diarrhoea 2-2 esetben jelentkezett.

Megbesz616s

,,PGE-7 + fizioteräpia" csoPorl

A csoportban 2l beteg (75Vo) volt responder a PGE- I ke-

zel6sre, vagyis ällapota mind szubjektfv, mind objektfv

m6dszerrel vizsgälva jelentdsen javult a kiinduläsi 6rt6kek-

hez k6pest.

A responder, non-responder status a visual analög skäla

pontjaiban, a tcpOz 6s a dysbasiäs tävolsäg növeked6s6ben

is j6l elkülönfthetd 6s egydrtelmü volt. Az egyes vizsgält pa-

ramdterekn6l (brir nem magas az esetszäm) meghatdrozott

responder-non-responder statusok fedtdk egymäst.

A vizsgält paramdterek közül legnagyobb mdrt6kben a

järästävolsäg növekedett, ezzel pärhuzamosan - term6-

szetesen - javult a betegek dletminds6ge is, amelyet a VAS

pondainak csökkendsdben lehet nyomon követni. A nyugal-

mi fäjdalom minden Fontaine III. städiumri responder beteg-

ndl megszünt.

Ugyanakkor a jelentds javuläs ellendre lätni kell, hogy a

järästävolsäg ,,abszolrit 6rtdke" csak 140 m6ter körüli, ami,

sajnos, el6g alacsony. A transcutan Oz nyomäs vältozäsa,

värakozäsainknak megfelelden, szer6nyebb mdrtdkben

emelkedett, 6s objektiv mddon mutatja az ällapot srilyossä-

g6t.

Mindazonältal szeretndnk hangsrilyozni, hogy ezeket az

eredmdnyeket olyan betegcsoportnäl 6rtük el, ahol koräbban

mär - sikertelenül! - pröbälkozäs törtdnt egy6b vazoaktiv,

illetve haemodiluti6s kezel6ssel.

, rAuto h ntnutt" c s o1t ort

A betegek 66,6%o-6t talältuk az els6 ciklust követden res-

pondernek a kezel6sre.

A marad6k öt beteg rillapota csak igen szerdny m6rt6kben

javult, ezdrt ezekndl a piicienseinkndl - etikai okokb6l - a

kezelds hosszri iddtartamrira valö konvertäläsa mellett dön-

töttünk.

Nagy eredm6nynek tartjuk, hogy minden betegünkndl be-

gydgyultak k6zen 16v6 sebeik, ezältal fäjdalmaik jelentdsen

csökkentek, 6letminds6gük 6s munkakdpessdgük javult.

A transcutan 02 nyomäsemelkedds jelentds, különösen,

ha figyelembe vesszük a^ ateny\ hogy a tünetek kdt bete-

günkndl olyan srilyosak voltak, hogy a bdrfelsz(n 45 Co-ra

törtdnd f'elmelegftdse sem sikerült a kezel6s megkezddse

el6tt.

Erlretegs6gek, XI. 6vfolyam 3. szdrno 2OO4l3.

Következtet6sek

Elsdikdnt szeretndnk hangsrilyozni, hogy a rövid idejü ke-

zeldst k6nyszerü megoldäsnak tartjuk. Kdnyszerünek, mert

- ha lehetds6geink engedn6k - srilyos ällapotri betegeinket

a lehetd legmagasabb d6zissal, 28 napig kezelndnk. Ugyan-

akkor a rövid idejü kezelds sorän alkalmazott alprostadil

mennyis6ge (6s fgy az6^raisl) csupän 25Vo-a a,,klasszikus"

teräpia sorän felhasznältnak, 6s akkor az egy6b järul6kos

költs6gekkel (infiizi6s oldat, szerel6k, kdrhäzi tart6zkodäs

stb.) m6g nem is szämoltunk. A jelenlegi hazai körülm6-

nyek között m6g ez az ,,olcs6" megoldäs is 6ppen csak fi-

nanszirozhatf. Eredm6nyeink - bär jönak itdljük azokat - a

nemzetközi irodalomban közölt, ugyanezekkel, illetve ha-

son16 protokollokkal v lgzett kezel6sek eredmdnyeitdl elma-

radnak. A Fontaine Iyb-III. städiumri, alprostadillal 6s fizio-

teräpiäval kezelt betegek szäma n6häny közlemdnyben több

szäzas nagysägrendü. Ekkora beteganyag ,,mozgatäsa", az

eredm6nyek gyors feldolgozäsa csak multicentrikusan val6-

sfthat6 meg. Egyedül a mell6khatäsok tekintet6ben jobbak

az eredmdnyek, vdlhetden a lassabb infundäläsi sebessdg, a

nagyobb dvatossäg miatt. Sajnos, a betegszäm alacsony volt

vizsgälatunk sorän. Ez egyrdszt anyagi lehetds6geink, mäs-

r6szt - 6s ez a nagyobb probl6ma - a betegek kooperäci6jä-

nak függv6nye. A szakember iränyitäsäv al v9gzett fizioterf-

pia fontossägärdl, többszöri prdbälkozäst követden is, csak

a betegek kis hänyada gy6zhet6 meg (csakügy, mint a do-

hdnyzäs elhagyäsärdl). Kivänatos toväbbä, hogy közel azo-

nos terhelhetds6g( dletkoni 6s funkcionälis städiumban 16-

vd betegek kerüljenek össze egy csoportba, ugyanis, bär a

fizioterdpiilnak individuälisnak kell lennie, a jobb pszich6s

hatäs miatt csoportban kell törtdnnie. Neh6zs6get jelent,

hogy az ambuläns fizioterdpiära a tävol (sokszor vid6ken)

616, id6s betegek nem k6pesek bejärni, akkor sem, ha

egydbkdnt sikerült dket meggydzni a kezel6sek fontossägä-

16l. Összehasonlitäskdnt - 6letkor, städium, kfs6r6'betegs6-

gek figyelembe v6tel6vel - archivumunkbdl olyan kontroll-

csoportot kdpeztünk, amelynek taglainiil, különbözd okok

miatt, fizioteräpia nem törtdnt. Az eredmdnyek (ätlagos

dysbasiäs tävolsäg kezelds el6tt 14,3 m6ter, közvetlenül a

PGE-l terdpiilt követden 94,3 mfter, egy h6nap mrilva 84,1

m6ter) azt mutatjäk, hogy a kezelds hatäsära felldpd javuläs

szerdnyebb m6rt6kri 6s sokkal kevdsbd tartds, mint a kom-

binält eljäräs sorän.

Mindezek figyelembe vdteldvel javasoljuk, hogy azok a

munkacsoportok, kdrhäzi/klinikai osztälyok, ahol prosta-

glandin kezel6st v1geznek, alakitsanak ki közös, ahazaivi-

szonyokra adaptält protokollokat, fgy nagyobb szämri bete-

get lehetne kezelni 6s az eredm6nyek remdlhetöen toväbb

javulnänak.
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A p6csi 6rseb6szeti munkacsoport szerkeszt6s6ben üj
honlap jelent meg a fenti cfmen. Elsd'sorban endovascularis
beavatkozäsokröl nyerhetünk 6rt6kes informäci6kat, de az
angioldgia 6s az 6rseb6szet egyäb területeivel is foglalkoz-
nak. Biztatunk mindenkit, hogy olvassa, hiszen az Erbeteg-
sögek megelendsei közötti szünetben is lehet üjabb informä-
ci6kat szerezni. Biztaduk toväbbä a koll6gäkat ana is, hogy
ne csak olvassäk a honlapot, hanem frjanak is olyan ismere-
tekröI, amelyeket szeretndnek közz6tenni. A szerkesztdk
szänd6kait legjobban a honlapon talälhatö Beköszöntf mu-
t^tia, ezt az aläbbiakban közöljük:

Sok szeretettel üdvözlöm az Endovascularis
Medicina Magazin Kedves Olvasöit!

Elektronikus rijsägunk talän szokatlannak tünik az orvosi
szakmdban, azonban ha l6p6st kivänunk tartani felgyorsult
vilägunkkal, nekünk is 6lni kell az internet, a szämftdgdp ad-
ta lehetdsdgekkel. Az ötlet mär dvekkel ezeldtt megszületett,
de hät Isten malmai lassan drölnek.

Az eltelt idd lehetds6get adott arra, hogy szdles körben
megbeszelve felmdrjük az drdekldddk igdnyeit. Kinek sz6l
az üjsdg? Mindenkinek, akit az 6rbetegs6g kialakuläsänak
okai, fajtäi, kezel6si lehet6s6gei 6rdekelnek, laikusoknak 6s

szakembereknek egyaränt. Termdszetesen kompetenciät6l
függden honlapunkon rovatokat fogunk bevezetni; az 6rdek-
l6dd drbetegeknek, vizsgära k6szü16 medikusoknak.

Informäci6kat szeretn6nk adni - egyelöre induläsk6nt - a
Baranya, Tolna, Somogy megydben müköddcsalädorvosok-
nak az 6rseb6szeti szakrendel6sek beutaläsi rendjdrdl, a ren-
del6sek idejdrdl, a rendeldst vdgzd orvosokr6l. Szölni fog az
tijsdg az drbetegsdgeket gy6gyit6 specialistäkhoz is, invaziv
radioldgusokhoz, katdter-technikäval dolgoz6 kardiolögu-
sokhoz, idegseb6szekhez 6s term6szetesen az 6rseb6szekhez.
Folyamatosan tuddsitani szeretn6nk az endovascularis tech-
nikäk fejldd6s6rdl, eredm6nyeirdl publikäcidk 6s v6lem6-
nyek formäjäban. Szeretn6nk bemutatni a szakma jeles k6p-
viseldit A hönap interjüja sorozatunkban. Interaktiv lehetö-
s6get szeretn6nk biztosftani Azorvos vdlaszol rovatban, ahol
munkatärsaim közdrdekü k6rd6sekre fognak välaszolni.
Lesz tärsasägi rovat is, ahol az 6rseb6szeti rendezv6nyekkel
kapcsolatos hireket osztjuk meg olvasdinkkal. Term6-
szetesen a kongresszusi naptär folyamatos közl6se is szere-
pel terveink között. Feladat tehät van el6g.

K6rem a Tisztelt Olvasdkat, legyenek segftsdgünkre v6le-
m6nyükkel az elektronikus rijsäg folyamatos formäläsäban,
megüjftäsäban!

Dr. Kolldr Injos
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MPFF-kezel6s hatäsa a kr6nikus

v 6näs inszufficiencia progresszi6j är a

A vissz6rbetegsdg fokozatosan kifejlö'dd k6rk6p, amely a

legkorr{bbi städiumt6l kezdve, s6t läbszärfek6ly eset6n is
gydgyszeresen ügyszint6n kezelend6.

Epidemiol6giai vizsgälatok adatai szerint - orszägonk6nt

elt6rö aränyban - a n&.26-38%o-6nak, a fdrfiak l0-20Vo-

änak vannak tägult visszerei. A prevalencia az dletkorral

pärhuzamosan n6. Olaszorszägi adatok szerint a vissz6rbe-

tegsdg a harmadik leggyakoribb megbeteged6s, az allergiät

ds hypertoniät követden. A Framingham-vizsgälat szerint a

varikozitäs 6ves incidenci6ja a ndkn6l 2,6Vo, a f6rfiaknäl

l,9Vo. Az elsd terhess6g237o-kal, a mäsodik 6s a harmadik
27%o-kal, mfg a ndgy vagy több terhessdg 3l%o-kal növeli a

vissz6rbetegsdg kialakuläsdnak kockiizatdt. Az elhizässal

kapcsolatban megällap(tottäk, hogy ha a testtömeg-index
(BMI) kevesebb, mint 27, a visszlrbetegsdg kialakuläsänak

kockäzata 29Vo.Ha a BMI el6ri vagy meghaladja a27-et, a

rizikl 39 Vo -ig emelkedik.
A krdnikus v6näs inszufficiencia (CVI) a v6näk struktu-

rrilis vagy funkcioniilis elt6r6seinek az eredm6nye, amelyet

mdr a korai städiumokban is a beteg dletmindsdg6t komo-

lyan befolyrisold tünetek megielen6se 6s a munkakdpessdg

csökken6se jellemez. N6metorszägban - a becsldsek szerint
- 1987-ben a CVI következtäben kiesett munkanapok költ-

sdge 488 milli6 eurö volt, ami az összes CVI-vel összefüggd

költs6gek mintegy 4OVo-a,6s az összes, betegsdg miatt ki-

esett munkanapok l,2%o-a (l).

Ezen adatok ismeretdben drdemes kiemelni ndhäny tdnyt

az elmrilt egy dvben megjelent cikkekb6l, illetve kong-

resszusi anyagokb6l.
N6met szerz&. (2) a visszdrbetegsdg kifejlddds6t vizsgäl-

täk, ez6rt k6t dvtizeden keresztül követtek egy 700 fds po-

pulici6t, amelyet a vizsgälat megkezddsekor (1982-83) l l

bochumi iskola 10-12 6ves tanuldi alkottak. Hosszmetszeti

követds sorän (14-16, l8-20 6s 29-31 6ves 6letkorban) vizs-
gältäk (k6rddfv, fizikälis vizsgälat, Doppler, fotdpletizmo-
gräfia, illetve a vizsgälat v6gdn duplex-scan is) a kifejlöd6

varikozitäs preklinikai 6s korai städiumü tüneteinek megie-

lends6t.
Vena saphena magna refluxot a vizsgält dletkorokban a

következd gyakorisäggal dszleltek: 72,4Vo; I0,4Vo; 13,5Vo 6s

20,6Vo. A reticularis v1näk (l0,7Vo; 30,3Vo) 6s a teleangec-

tasirik (0,07o;3,7%) miir korai dletkorban (sonendben: l0-

12, i l letve l4-16 dves korban) megielentek, függetlenül at-

t6l, hogy volt-e refluxa a vizsgält szem6lynek, vagy sem. A

nagy visszdrtiigulatok ldnyegesen k6s6trb alakulnak ki
(O,OVo ; l,6Vo ; 2,0Vo ; 1 1 Vo). A fotdpleti zm o gr 6fi a az üj ratel d'-

d6si idd növekeddsdt mutatta az L-[I. vizsgälati iddszak kö-

zött, ami az izompumpa-mechanizmus serdü16 korban tört6-

nd megerdsöd6s6t, 6r6sdt jelzi.
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A vizsgälat következtetdse szerint a mär megl6vd vena

saphena magna reflux olyan preklinikai tünet, amellyel fel-

ismerhet6v6 välik a visszdrbetegsdg kialakuläsära vesz6-

lyeztetett populäci6, 6s ezältal esetükben rij lehetdsdg nyflik

az egy 6ni profilaxisra.
Az Egyesült Ällamokban is felismertdk a v6näs betegs6-

gek korai kezel6sdnek fontossägät, 6s nemcsak azdrt, mert

csökkenteni akarjäk a teräpiäs beavatkozäsok egyre növek-

v6 szdm6t. A v6näs betegs6g progressz(v jelleg6t itt is szä-

mos vizsgälat bizonyfda.
igy nemrdgiben k6t, különbözd epidemiol6giai vizsgälat

is megerdsftette ezeket a következtet6seket. Ezek egyike a

B o c h u m -v i zs g ä lat, amely r 61 2OO4 februärj äban az American
Venous Forum idei talälkoz6jän szdmoltak be Orland6ban.

Ennek egyik fontos megällapftäsa ugyancsak a visszdrtägu-

latok klinikai megjelends6t megelfzd reflux mieldbbi felis-

mer6sdnek fontossäga.
Egy rijabb vizsgälatban J. J. Bergan 6s G. W. Schmid-

Schönbein (3) a kr6nikus v6näs inszufficienciäval jä16 v6na-

billentyü-kärosodäs kialakuläsänak mechanizmusät prdbälta

tisztdznl Ezdrt patkdnyokon femoralis arterio-venosus fistu-

la kialak(tdsäval - közel artdriäs 6rt6kü- krdnikus v6nris hi-
pertenzidt id6ztek el6. Ezen az ällatmodellen 6rtdkelt6k a

mikronizält, tisztftott flavoid frakcidnak (MPFF - Detralex

500 mg, Servier) a v6näs betegs6g kialakuläsi mechanizmu-
sära gyakorolt hatäsät:

l. Bizonyitott, hogy a v6näs betegsdg egy leukocyta-en-

dothel interakci6val kezdddik, amit gyulladäsos reakcid ki-

s6r (ez fokozza a fäjdalmat, a viszketdst 6s a duzzadäsdr-
z6st). Ilyenkor mär a vdnäs betegsdg tüneteivel ällunk szem-

ben, ami egy lassri 6s dszrev6telnül zajl6, progresszfv kör-
k6p.

2.Eztkövetden a mäs szövetekndl fragilisabb vdnabillen-

tyrik kärosodäsamagyaräzza a refluxot, ami jdval a visszdr-

tägulatok megjelendse eldtt kialakulhat. A kellemetlen, fäj-

dalmas tünetek megjelen6sdt tehät a betegs6g mäsodik stä-

diuma, a reflux követi.
3. Kdsdbb a v6nafal remodelling következik. Biok6miai

folyamatok kaszkädja indul be: a vdnafal teljes endothel bo-

rftäsa kärosodik, ami a harmadik städiumhoz, a varikozitäs

megjelendsdhez vezet.
4.Ezzel pärhuzamosan a kapil läris endothel vagy mikro-

cirkuläci6 is kärosodik, ami az öd6makdpzddds 6s a l6bszär-

fek6ly kialakuläsänak kockäzatäval jrir.

A vizsgälatot v6gz6k a patkänyokat k6t csoportra osztot-
t6k, az egyiket Detralex-szel kezeltdk, a mäsik a kontroll-

csoport volt. Az MPFF hatäsära ldnyegesen csökkent az en-

dothelhez kitapadd leukocytäk szäma - különösen a bil len-

tyük szintj6n -, 6s a feh6rvdrsejtek posztkapilläris venuläk-
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ba törtdnd migräci6ja. Az drintett vdnabillentyükön keresz-

tül - az MPFF-kezelds hatäsi{ra d6zisfüggö'm6don - jelen-

tdsen csökkent a reflux. A kezelds gdtolta a v6nabillentyü

vitorläinak gyulladäsos reakcid következtdben kialakulö

zsugorodäsät. A kezelds alkalmas a v6nabillentyük meg6vä-

sära, kdslelteti a v6näs reflux, a visszdrtägulatok 6s a läb-

szärfek6ly kialakuläsät.
Mäs vizsgälatok megerdsitik, hogy a hagyomänyos keze-

l6s MPFF-fel tört6nd kiegdszitdse felgyorsfda a fek6lyek
gydgyuläsät, különösen a 10 cm-es ätmdröndl kisebb (fd-

klnt az 5-10 cm' felületf) 6s az öt 6vn6l nem rdgebbi ulcu-
sok esetdn (4).

Ezek alapjdn tigy trinik, hogy az igen fiatal dletkorban,

tünetmentesen kialakul6 billentyüeldgtelens6g 6s reflux id6-

ben törtdnd felismerds6vel kiszürhetd a veszälyeztetett po-

puläci6. Ezenk(vül a betegsdg egyik fd tämadäspontjät k6-
pezd gyulladäsos reakci6 kezel6s6vel a folyamat progresz-

szidja lassfhatd, illetve a kdsdi städiumban (v6näs eredetü
läbszärfek6ly) v1gzett szisztdmäs kezeldssel a fekdly gy6-
gyuläsa gyorsithatö.

A fent emlftett eredm6nyek, az MPFF-fel (Detralex) kap-
csolatos kordbbi publikäciök tükrdben, valamint sajät ta-
pasztalataimra hivatkozva kivälönak tartom e kdszftm6nyt.
Ezdrt szerencs6s tov6bbl6p6snek tartom, hogy 2004 augusz-

tusätdl a betegek v6ny ndlkül is el6rhetik. Feltdtelezem,

hogy ennek kapcsän könnyebben juthatnak hozzä olyan in-

formäcidkho z, betegtäj9koztatd anyagokhoz, amelyek a v6-

näs eredetü betegs6gekrdl, aranydrbetegsdgrdl sz6lnak. En-

nek r6vdn toväbb javulhat a CVI korai felismerdsdnek es6-

lye, lehetdvd tdve az idöben törtdn6'orvosi beavatkozäst 6s

a szövddmdnyek kialakuläsänak megel6'zdsdt.
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Dr. Kökönv Zoltdn

A Mogyor Kordiolögus Törsosög Metobolikus Munkocsoportjo

,,Szömllonok A Szdzqdok, dvagy
igy Kezelünk Mi"

cimmel pölyözotot hirdet o mogyororszögi stroke központok szömöro,
o stroke-on, illetve TIA-n ötesett betegek

lipidporom6tereit 6s lipidcsökkentö kezel6s6t
feldolgozö tudomönyos odqtgyüit6si progrqmmol kopcsolotbon.

A pölyözotot oz(ok) o stroke központ(ok) nyeri(k),
omelyek betegeinek koleszterinszintje legnogyobb szÖzol6kbon 6ri el

oz összkoleszterin c6l6rt6ket.

f . dij: hozzöjörulös müszervösörlöshoz 5 milliö forint 6rt6kben,
f f. dij: hozzqörulös müszervösörlöshoz 3 milliö forint 6rt6kben,

lf l. dü: hozzotörulös müszervösörlöshoz 1,5 milliö forint 6rl6kben.

Jelenlkez6si hotöri d6: 2004. ougusztus 3l .

Jelenlkez6s mödio: lev6lben: Mogyor Kordiolögus Törsosög Metobolikus
Munkocsoportjo, prof, dr, Csöször Albert, I 

.|35 Budopest, Szobolcs u, 33-35,
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Ütmutatö szerzfiinknek
cikk, referdtum, b eszdmolö me girdsdhoz

A foly6irat c6lja: artdriäkkal, v6näkkal 6s nyirokutakkal foglalkoz6 közlem6nyek publikäläsa -

bele6rtve a hatärterületeket ir. Ü, önä116, klinikai vagy kis6rletes munkät elönyben r6szesittrnk.
Javasoljuk az alaptudomänyok eredmdnyeinek közl6s6t 6ppüW, mint müszerek, gy6gyszerek 6s
gylgyäszati seg6deszközök bemutatäsät 6s a velük szerzett tapasztalatok ismertet6s6t. Összefoglalö
referätumokat 6s tört6neti közlem6nyeket is megjelentetünk. Az ,,Erbetegsdgek" gyüjtemdnye kivän
lenni a t6ma hazai irodalmänak, ezört mär megjelent közlem6nyeket, aktualizäläs utän, ismEtelten
közöI. Lehetöleg rövid, kb. 10-12 g6pelt oldalas cikkeket värunk.

Kitekintdst kivänunk adni a nemzetközi szakirodalomra, referätumok formäjäban. Szivesen lätLrnk
beszämoldkat külföldi rendezv6nyekrdl, tanulmänyutakr6l, amelyekn6l a rendezvEnyen megismert
szakmai rijdonsägokra, vitäs kdrddsekben kialakult rälläsfoglaläsokra helyezzük a hangsrilyt.

K6zirat: a kdziratot 6s a hozzä csatlakoz6 dokumentumokat k6t p6ldänyban kiprintelve k6rjük
elküldeni. A g6pel6s 2-es sorközzel (a lap egyik oldalan) tört6njen, egy-egy oldal 30 sort, soronk6nt kb.
50 betühelyet tartalmazzon. Aszerzlk teljes nev6t k64ük kiirni, a doktori cimmel együtt, egy6b rau:rg,
tudomänyos cim ne legyen feltüntetve. A szerz6(k)munkahelydrdl informä16 fejl6cet nem kivänunk
megjelentetni, ezzel is segitve a min6l sz6lesebb körfi szeru5gärda kialakuläsät. Örömmel fogadunk
szämit6g{pes lemezt a következö rendszerekben: XyWrite, ASCII, 8-bit ASCII, WordStar 3.,4,0,5.0,
MS-Word, WordPerfect; elsdsorban ezek Ventura kiterjeszt€seivel, de andlkül is megfelel. Ez esetben a
kdziratra vonatkozd ältalänos szabälyok 6rvdnyüket vesztik, de az optimälis terjedelmet k6rjük figye-
lembe venni. A lemez mellett is k6rjük kdt kinyomtatott p6ldäny elküld6s6t, mert a lemezek esetenk6nt
sdrülten drkeznek.

A cikkekrdl r6szletes, kb. egy g6pelt oldalnyi összefoglaldst k6nink, amely kiemeli a közlemdny (1)
alapgondolatät 6s c6ljät, (2) a munka alanyait 6s mddszertanät, (3) az eredmdnyeket 6s (4) a következ-
tet6seket. Az összefoglal6t ndgy p6ldänyban k6rjük elküldeni, ebb6l kettdt lehetdleg angolul. Legföl-
jebb hat, az Index Medicusban hasznält hrlcsszdf k6nink felhintehri, a magyar összefoglal6ban magya-
rul, az angol összefoglaldban angolul.

Az träsmfid tekintetdben a trilzott magyarositäst igyekszünk kerülni. A közlemdnyben következete-
sen azonos fogalom megjelöldsdre egyformän irt szavakat elfogadjuk. Lehetdleg csak az ältalänosan
elfogadott röuid{töseket hasznäljuk, mert az rijak megnehezltik az olvasäst, Rövidit6sek az összefogla-
läsban, valamint a k6p- 6s täbläzat aläiräsokban nem megengedhet6k.

Az äbräk ös fönykepek hätlapjän cenrzäaal az elsd szerzi nev6t 6s a cfm elsd szavait, valamint a kdp
felsd sz6l6t nyillal k6rjük jelölni. A szinesen küldött k6peket külön költs6g ndlkül szines nyomässal
közöljük. Az äbra, täbläzat 6s fdnykdp aläiräsokat lehetdleg angolul is k6rjük beküldeni.

Köszönetnyilaänitds a dolgozat vdg6re kerüljön, amelyben a szerz6(k) köszönetet mondanak a mun-
käban val6 r6szvdtel6rt, vagy a munkähoz nyrijtott anyagi vagy szellemi segits6g6rt,

Az irodalomjegyzdkben vagy az iddzds sorrendj6ben, vagy ndvsor szerint k€rjük megszämozni a
citätumokat. Foly6irat esetEn a szerz6k, a cim 6s a lap neve utän k6rjük az dvfolyam sorszämät
föltüntetni, amelyet kettdspont követ, majd a lapszäm 6s v6gül az 6vszäm zäröjelben pl.: Bihari I., Meleg
M.: A vdgtaglymphoedema konzervativ kezeldse. Orv. Hetil. 132: 1705-8. (1991). Könyv iddz€sekor az
iddzett rdszlet oldalszämät is kdrjük megjelölni, pl.: Tomcsänyi I.: Nem szivsebdsz ältal is (sürgdssdggel)
elvdgezhetd beavatkozäsok. In.: Seb6szeti mütdttan, szerk.: Littmann I., Berentey Gy. MedicinA Buda-
pest, L988. 238-4I. Az irodalomjegyz€k lehetdleg25 tdtelndl többetne tartalmazzon.Acikkvdgdnazels6
szerzf leaelezösi cimöt k{rlük megadni. |avasoljuk, hogy a szerzl egy pdldänyt irizzen meg sajät
magänak.Folydirat cikkdnek referdhmäban kdrjük felhintebri a közl6s helydt 6s a szerzdket. Ennek
terjedelme egy-k6t g€pelt oldal (2-es sorközzel) legyen. Nem eldgszünk meg pusztän az összefoglal6
forditäsäval.

A kdziratokat az a!äbbi cimre kdrjük küldeni: dr, Biluri lmre,1"087 Budapest, Nepszhrhäz u. 42-44.

Erbetegs6gek, XI. 6r{olyam 3. szdm, 2l0/rlg.
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500 mg tabletta
O-(ß- hyd roxyethyl)-rutozid

Endothel i u m v6delem mel
a mikrocirkuläciö eps6geert.


