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Összefoglaló

A nátrium – pentosan-poliszulfát (SP54) az 1980-as
évek óta Magyarországon, az egyik legnépszerűbb érpro-
tektív gyógyszer volt. Számos klinikai tanulmány történt
Európában, Japánban és hazánkban is. A gyógyszeripar
rendkívül gyors fejlődésével újabb és újabb gyógyszerek
jelentek meg, melyek terápiás értéke meglehetősen eltérő.
A rendkívül népszerű pentoxyphyllint több gyógyszergyár
is előállította. Amerikában a szert nem törzskönyvezték,
a kezdeti, biztatónak tűnő eredmények után megjelentek
a kételkedő tanulmányok. Évekkel ezelőtt a német angio-
lógiai társaság Fontaine II-es stádiumú érszűkületben ha-
tástalannak nyilvánította. A szerzők tanulmányukban
arra kerestek választ, hogy a ’80-as ’90-es években nép-
szerű pentosanpolisulfat (SP54) a napjainkban bizonyí-
tottan jó terápiás hatású cilosztazol gyógyszerhez képest
milyen terápiás effektussal bír. A tanulmányhoz készített
protokollban, egy korábbi vizsgálat alapelveit figyelembe
véve végezték el a vizsgálatot. Természetesen az elmúlt 20
évben a labortechnika és a haemodinamikai mérési mód-
szerek sokat fejlődtek.  Tanulmányuk alapján megállapít-
ható, hogy az SP54 érprotektív hatása Fontaine II-es
stádiumú infrainguinális verőér-elzáródásban szenvedő
betegeknél azonos hatású a Cilozek-el – mindkét gyógy-
szernél szignifikánsan javult a fájdalommentes, és az
 abszolút járástávolság, a két gyógyszer között nem volt
szignifikáns különbség. A regenerációs idő szintén mind-
két gyógyszer hatására csökkent. A tanulmányban meg-
jelölt szubjektív változások szintén javultak, a két csoport
között szignifikáns eltérés nem volt. Az SP54 csoportban
kevesebb volt a mellékhatás.

Summary

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFICACY 
OF SP54 (NATRIUM PENTOSAN POLYSUPHATE)
DRAGEE AND CILOZEK (CILOSZTAZOL) TABLET

IN FONTAINE II STAGE INFRAINGUINAL
 ATHEROSCLEROTIC PATIENTS

Natrium pentosan polysulphat (SP54) is one of
the most popular vasoprotective medicines in
Hungary since the 1980s. Several clinical studies
have been performed in Europe, Japan and in our
country. With the development of pharmaceutical
industry, new drugs are appearing continuously
which have differing therapeutic value. The popu-
lar SP54 has been produced by several pharma-
ceutical companies. After early promising studies,
some dubious results were published, in the USA
and this product was not registered. Some years
ago in Germany the Angiological Society declared
it ineffective in Fontaine II stage. In the present
study our aim was to compare the medicine ther-
apeutic effectiveness of a proven medicine
Cilozek, with SP54 medicine the formerly widely
used in Hungary. The protocol of this study is sim-
ilar to that which was used in an earlier one. Obvi-
ously in the last 20 years laboratory technology
and haemdynamic measuring methods have de-
veloped a lot. The conclusion of our recent study
is that the vasoprotective effectiveness of SP54
and Cilozek in Fontaine II infrainguinal atheroscle-
rotic disease patients is similar. This means that
the pain-free and absolute walking distance in-
creased significantly. The regeneration time de-
creased with both medicines and subjective
changes also improved. There was no difference
in the two groups. There were fewer side effects in
the SP54 cohort.



Bevezetés és háttér

A szív- és érrendszeri megbetegedések vezetik Magyar-
országon a morbiditási és mortalitási statisztikákat. Az össz-
lakosság mintegy 10%-a érintett, amely több, mint 1 millió
embert jelent. A perifériás érbetegek gyógyításában a
 konzervatív és műtéti kezeléseknek egyaránt jól definiált
helye van. A konzervatív kezelésben a hemoreológiai
 támadáspontú gyógyszerek, hemodilúciós kezelések,
thrombocyta aggregáció csökkentők, fibrinolyticus szerek,
specifikus vasodilatatorok egyaránt fontos jelentőséggel
bírnak. Fontos az életmód és a táplálkozási szokások
 megváltoztatása, a szigorú nikotintilalom, az értorna és a
fizikai terhelés fokozása.

A Fontaine II. stádiumú alsóvégtagi verőérbetegségre
jellemző, hogy az organikus érlaesio talaján kialakult
 érszűkület, vagy elzáródás következményeként, az elválto-
zástól distalisan lévő területen a vérellátás lecsökken.
 Felbomlik a szöveti oxigénellátás kereslet-kínálat aránya.
A vérellátás, a szövetek nyugalmi igényét és valamennyi
izommunka elvégzéséhez szükséges oxigénszállítást ugyan
kielégíti, azonban a további terheléshez szükséges oxigén-
ellátás hiányzik. A fentiek következtében, a beteg bizonyos
távolság megtétele után a vádlijában görcsös fájdalmat érez,
melyet a hypoxia okoz. A fájdalom a beteget megállásra
kényszeríti, majd pihenés után a felszaporodott metabolikus
anyagok eliminálódnak, a szövetek újra oxigenizálódnak,
így a beteg újfent közel azonos távolság megtételére képes.
Ez a jelenség a claudicatio intermittens, amely a nemzetközi
ajánlásoknak megfelelően beállított emelkedési szögű
(10%) és sebességű (1 m/s) járószalagon jól objektivizál-
ható. A megtett távolság a claudicatiós index. A Fontaine II.
stádiumban lévő alsóvégtagi érbetegség vizsgálatára
 alkalmas módszer a Doppler-nyomásmérés. Jellemző a
boka/felkarnyomás hányadosa, mely ebben az esetben 0,75
érték alá csökken (Doppler-index). A Fontaine II. stádiumú
 érbetegnek nyugalmi fájdalma és/vagy trophicus zavara nincs.

Vizsgálatunk célja az SP54 drazsé és a Cilozek tabletta
hatásosságának vizsgálata és az eredmények összehasonlí-
tása volt. Az eddigi tapasztalatok és a szakirodalmi adatok
alapján, mindkét készítménnyel, a perifériás Fontaine II.
stádiumú érbetegeknél járástávolság-növekedés érhető el,
amely mellett a vérzéses szövődmények nagysága számot-
tevően nem nő.

Elsődleges végpontnak a maximális járástávolságot
(sántítással megtett abszolút távolság), másodlagos hatásos-
sági végpontnak a terheléses vizsgálattal mért fájdalom-
mentes járástávolságot tekintettük. A várható protectiv
hatást a szubjektív panaszok változásainak elemzésével kí-
vántuk monitorozni.

A vizsgált gyógyszerek leírása. A pentosan polysulfate
sodium (PPS, SP54, Fibrezym) drazsé egy aktív preparáció
utáni, szulfatált, alacsony molekula tömegű poliszacharid,
átlagosan 6000 Dalton molekulasúllyal. Az alap PPS egy
bükkfából készült szulfatált derivátum, egy lineáris anionos
polielektrolit. A poliszacharid lánc különböző egységei pen-
tosokat tartalmaznak. A polimer lánc struktúrája, 1-4 kötés-
ben lévő 3 D xylopyranose reziduum. A teljes lánchosszon
végigterjedően, minden tizedik xylosehoz egy egyszerű glü-
kuronsavcsoport kapcsolódik. A PPS – a német BENE Arzne-
imittel GmbH München terméke – a múlt század hatvanas
éveitől számos országban elterjedt gyógyszer, a cerebro -
vaszkuláris inszufficiencia kezelésében. Magyarországon több
mint 25 éve van forgalomban SP54 drazsé néven. 

In vitro csak nagyon alacsony trombin aktivitása van.
Trombingátló hatását a heparin cofaktor II. aktivitásának
fokozása, illetve a trombin anion kötő helyével való inter-
akció révén éri el.  A PPS AT III-tól függetlenül gátolja az
aktivált X. faktor kialakulását, részben az aktivált IX. fak-
tor, részben az aktivált VIII. faktor gátlásán keresztül. Ex
vivo megnyújtja az a PTT és az anti Xa aktivitást. Az anti-
koaguláns hatás részeként felszabadítja a TFPI-t. Aktiválja
a human protein C-t. Leukocita, eritrocita aggregáció gát-
lása révén csökkenti a vér viszkozitását. A lipoprotein lipase
enzim aktiválása által antilipémiás hatású. Egy és két óra
közti időben a szubkután adás után észleljük a legmagasabb
plazmaszintet (aPTT megnyúlás). A plazma fél életidő 25
óra. A vizelettel választódik ki és deszulfatálódik. Részle-
gesen neutralizálható protaminszulfáttal. A PPS-nek ismert
fibrinolitikus aktivitása, szubkután és intramuscularisan
adva antitrombotikus effektivitása a DVT megelőzésében a
heparinnal azonos. A PPS fokozza a fibroblaszt növekedési
faktor hatását, növeli a humán lymphocyta proliferációt. A
PPS effektív az intersticialis cystitis kezelésében.

Tekintettel a felsorolt hatásokra, alkalmas a perifériás
érbetegek kezelésére, mely során mind az antitrombotikus,
mind a fibrinolitikus aktivitását kihasználhatjuk. Alkalma-
zásával csökkenthetjük az egyik legjelentősebb rizikófaktor
nagyságát. Megfelelő dózisban alkalmazva szignifikánsan
csökkenti a plazma-fibrinogénszintet. (1–19)

Cilozek (Cilosztazol) tabletta dihidro-kinolinon szárma-
zék, amely az antitrombotikus gyógyszerek farmakoterápiás
csoportjába a trombocitaaggregáció-gátlók közé tartozik. A
cilosztazol a 3-as típusú foszfodiészteráz (PDE3) enzim gát-
lásával hat. Ez az enzim hidrolizálja a cAMP-t AMP-vé (és
a cGMP-t GMP-vé). Megakadályozza a cAMP bomlását és
ezáltal növeli a cAMP koncentrációját a trombocitákban és
vérerekben. Ez gátolja a trombocitaaktivációt és -aggregá-
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1. ábra: Életkori megoszlás 2. ábra: Nemek aránya



ciót, megakadályozza a protrombotikus, gyulladásos és va-
zoaktív anyagok felszabadulását. A vaszkuláris simaizom-
sejt proliferációt is gátolja, illetve csökkenti a
trigliceridszintet és növeli a HDL-koleszterinszintet. Bio-
lógiai felezési ideje 11-13 óra, fehérjekötődés 95-98%. Ki-
választása a vesén keresztül történik. A felsorolt hatások
alapján alkalmas a perifériás érbetegek kezelésére (20–29).

A vizsgálat célja és formája: A tanulmány célja annak
vizsgálata volt, hogy az SP54 drazsé és a Cilozek tabletta
kezelés milyen mértékben javítja a Fontaine II. stádiumú
érbetegek járástávolságát, mind a fájdalommentes (ICI),
mind az abszolút (ACI) klaudikációs index tekintetében,
mennyire csökkenti a regenerációs időt (a fájdalom okozta
megállástól az elindulásig eltelt idő), és a szubjektív pana-
szokat (fájdalom, zsibbadás, hidegérzet).

A tanulmány formája: beavatkozást nem igénylő vizsgálat.
A kockázat és haszon mérlegelése: a vizsgálat stabil

 járástávolsággal bíró Fontaine II-es stádiumú  betegeknél
történt. A vizsgálat során semmiben nem tértünk el a
betegség során alkalmazott lehetséges  terápiától, és
a mindennapi gyakorlatban alkalmazott vizsgálatok-
tól (Doppler, járástávolság, regenerációsidő-mérés,
szubjektív panaszok kikérdezéses  értékelése). A be-
tegek ellenőrzése a szokásos klinikai gyakorlatnak
megfelelően a kezelés megkezdése után a 12. és 24.
héten történt. 

A multicentrikus vizsgálat lebonyolításának
 helyszínei: Pécsi Tudományegyetem Érsebészeti
 Klinika, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
 Sebészeti Centrum, Érsebészeti Osztály Győr,

BAZ Megyei Oktató Kórház Sebészeti Centrum
Ér- és Endovasculáris Sebészeti Osztály, Miskolc.

A vizsgálat kérdésfelvetése az volt, hogy: 
Az SP54 drazsé és a Cilozek tabletta kezelés, milyen
mértékben javítja a Fontaine II. stádiumú érbetegek
járástávolságát (mind a fájdalommentes (ICI), mind
az abszolút (ACI) klaudikációs index tekintetében),
milyen mértékben csökkenti a regenerációs időt 
(a fájdalom okozta megállástól az elindulásig eltelt
idő), és a szubjektív panaszokat (fájdalom, zsibbadás,
hidegérzet).

Beteganyag és módszer

A betegek kiválasztása

A beválogatáshoz szükséges diagnózis: infra -
inguinalis artériás szűkület, vagy elzáródás.

A beválogatás kritériumai: 40 év feletti életkorú,
nem dohányzó, Fontaine II. stádiumú, legalább 6
 hónapja bizonyítottan fennálló perifériás érbetegség,
stabil, minimum három hónapja fennálló 100-300
méteres járástávolság. A betegnek, a beavatkozást
nem igénylő vizsgálat természetéről történt fel -
világosítása után, írásbeli beleegyezését kellett adnia
a  klinikai vizsgálatban való részvételéhez.

Kizárási kritériumok: a járástávolságok 25%-nál
 nagyobb variabilitása a run-in szakaszban,

akut artériás trombózis, mélyvénás trombózis, malignus
megbetegedések bármely stádiumban,

súlyos neurológiai és/vagy pszichiátriai megbetegedés
(epilepsia), pangásos szívelégtelenség,

instabil angina pectoris,szívkoszorér műtét az elmúlt 
6 hónapban, myocardialis infarktus az anamnézisben,

szívritmuszavarok, haemodinamikailag jelentős aorta
vagy mitralis billentyűszűkület, hypertrophiás cardio -
myopathia, súlyos veseelégtelenség kreatinin-clearence 
<25 ml/perc, közepesen súlyos vagy súlyos májkárosodás,
nem beállított diabetes, súlyos cerebrovascularis insuffici-
entia, arteria renalis stenosis (kétoldali stenosis vagy szoliter
vese mellett fennálló stenosis), súlyos alvadási zavarok
(egyidejűleg kettő vagy több thrombocitaaggregáció-gátló
vagy véralvadásgátló szedése), vérzési hajlam (aktív pepti-
kus fekély, vérzéses stroke, proliferatív diabeteses retino-
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3. ábra: Járástávolságok (fájdalomig: nincs szín, teljes táv: sárga
kiemelés)

4. ábra 



pátia),  ismert gyógyszer-, drog- ill. alkohol-
függőség, dohányzás, olyan betegek, akik nem
kívánnak részt venni a tanulmányban, vagy
együtt működésük nem várható cselekvőkép-
telenség és/vagy egyéb körülmények, amelyek
miatt a páciens nem képes megérteni a tanul-
mány  lényegét, jelentőségét.

A betegek szelektálása: A vizsgálat bein-
dításától kezdve elvben, valamennyi alkalmas
beteget (a beválogatási és kizárási kritériumok
figyelembevételével) vettünk fel a vizsgálatba.

A betegek száma: A vizsgálatban 150 beteg vett részt,
20% lemorzsolódási ráta figyelembevételével, 180 beteget
választottunk be.

A vizsgálat megvalósítása: A vizsgálat időtartama: a
vizsgálat kivitelezése 12 hét beválogatást követően, 36 hétig
tartott. Gyógyszerszedés: 24 hét. Kontrollvizsgálat: 12 és
24 hét eltelte után. 

Orvosi vizsgálatok: A kezelések kezdete előtt orvosi
 vizsgálat történt: anamnézis felvétele, auszkultáció, tapintás.

Mért paraméterek: Járástávolság (ICI – ACI), regene-
rációs idő regisztrálása, Doppler-index mérése.

Szubjektív paraméterek (a szubjektív index: a panasz ér-
téke felvételkor maximálisan 10 pont, legalacsonyabb ér-
téke 1, megszűnése 0.): Fájdalomérzet változása,
zsibbadásérzet változása, hidegérzet változása.

Csoportképzés és kezelési séma: a betegeket a kezelő-
orvos terápiás döntése után két csoportba randomizáltuk.
Az alkalmazott készítményeket a tanulmány finanszírozója
biztosította. 

A gyógyszereket a következő módon adagoltuk: az I-es
csoport 2x100 mg SP54 drazsét kapott reggel és este, étke-
zés előtt 1 órával. A II-es csoport 2x100 mg Cilozek tabletta
adásában részesült, reggel és este étkezés előtt 1 órával.

Vizsgálatok a tanulmány ideje alatt: járástávolságot és
 regenerációs időt mértünk minden résztvevőnél a beváloga-
táskor, valamint a gyógyszerszedés 12. és 24. hete után. A fenti
sémának megfelelően jártunk el a Doppler-ultrahangvizsgálat,
és a szubjektív paraméterek rögzítése esetében is.

A megfigyelés elsődleges területei: járástávolság érté-
keinek javulása (legalább 20%-os javulást tekintettünk ér-
demi változásnak) (járószalag: 3,2 km/h, eleváció: 10%).
Regenerációs idő csökkenése.

A megfigyelés másodlagos területe: Doppler-index
 értékeinek javulása. Szubjektív panaszok csökkenése 
(1-10-es skálán mért, az egyéni változások százalékos
 értékei átlagának legalább 20%-os javulása).

A dokumentáció lényeges pontjai

Biometriai kiértékelés: Az adatlapokon szereplő doku-
mentumok úgy kerültek számítógépes rögzítésre, hogy a bi-
ostatisztikai vizsgálatokat végző szakembernek sem a
vizsgáló helyekről, sem a csoportok gyógyszereléséről nem
volt tudomása. A dekódolás a statisztikai számítás után tör-
tént. A kiértékelés – intention-to-treat analízis – a megfelelő
statisztikai módszerekkel történt, ennek során az SPSS Inc.
cég statisztikai elemző szoftverét használtuk. A lemorzso-
lódás várható értékét <20%-ra tettük. Az adatok kezelése a
GCP irányelveinek megfelelően történt. A kiértékelés vala-
mennyi releváns fázisát dokumentáltuk. 

Etikai szempontok: a vizsgálat lebonyolítása a Helsinki
Egyezmény irányelveivel összhangban történt és a vizsgá-
latot a GCP irányelveinek megfelelően folytattuk le.

Eredmények

Betegeink életkormegoszlását az 1. ábra mutatja. A két
csoport között sem a t próba sem a Mann-Whitney teszt
alapján nem volt statisztikailag igazolható különbség. 
A nemek arányát illetően mindkét csoportban kereken 
2/3-ad a férfiak aránya (2. ábra).

Az elvégzett tanulmány alapján a következők állapítha-
tók meg: mindkét csoportban szignifikánsan javult a járás-
távolság, amely a félidőben elvégzett és a záró vizsgálat
során is igazolható volt.  Azonban a két csoport között
 lényegi eltérés nem igazolható, amelyet a 3. ábrán látható
táblázatunk, valamint a 4. és 5. ábra is jól mutat.

Ugyancsak mindkét csoportban csökkentek a szubjektív
panaszok, így sem található az SP54-es és a Cilozek között
szignifikáns eltérés. 

A 6. ábra a javulási arányokat jól szemlélteti. Amennyi-
ben a tanulmány célkitűzéseiben megjelölt 20%-nak
 tekintjük a jelentős javulás arányát, akkor a két csoport
 között nincs szignifikáns különbség. Amennyiben ezt a
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5. ábra: Járástávolság-értékek

6. ábra: Jelentős javulás aránya



 küszöböt 10%-ra csökkentjük, akkor az SP54-es csoport
statisztikailag szignifikánsan jobb a cilozekes csoportnál,
ez azonban klinikai tünetekben nem jelenik meg. Ha a 10%
fölötti csoportokat összevonjuk (közel jelentős, jelentős
vagy nagyon jelentős javulás van 50, illetve 37 esetben),
akkor már a teszt p=0,028 értékkel szignifikáns (khinégyzet
próba). Tehát ebben (statisztikailag) szignifikánsan jobb az
1-es kezelés. 

A relaxációs idő tekintetében hasonló eredményekre
 jutottunk (7., 8. ábra). A javulás az első félidőben mintegy
30 mp, a másodikban kb. 20 mp, a teljes kezelésnél mintegy
50 mp átlagosan, és ebben van 5-10 mp körüli különbség –
ennyivel jobban csökkent az 1. csoportnál a relaxációs idő,
mint a 2. csoportnál. Az előző eredményekhez hasonlóan
itt is az látható, hogy statisztikailag bár az 1-es csoportnál
jobban csökken a relaxációs idő, mint a 2-es csoportban, 
de ez klinikailag nem értékelhető.

Az SP54-el kezelt csoportban viszont lényeges szem-
pont, hogy kevesebb mellékhatás jelentkezett (9. ábra),
amely a félidei vizsgálatnál szignifikáns volt, de a záró -
vizsgálatnál nem emelkedett tovább a mellékhatások száma.
A Doppler-indexben nem történt értékelhető változás.

Minden összevetésben az 1. csoport adatai kedvezőbbek,
a 2. csoporté a kedvezőtlenebbek:

több a jelzett mellékhatás és több a vizsgálatból kiesett
esetszám. Jóllehet az 1. félidőnél volt csak szignifikáns
 eltérés, a többi összevetésben nem (Fisher teszt).

Következtetés

Tanulmányuk alapján megállapítható, hogy az SP54 ér-
protektív hatása Fontaine II-es stádiumú infrainguinális ve-
rőér-elzáródásban szenvedő betegeknél azonos hatású a
Cilozek-el – mindkét gyógyszernél szignifikánsan javult a
fájdalommentes, és az abszolút járástávolság, a két
 gyógyszer között nem volt szignifikáns különbség. 
A regenerációs idő szintén mindkét gyógyszer hatására
csökkent. A tanulmányban megjelölt szubjektív változások
szintén javultak, a két csoport között szignifikáns eltérés
nem volt. Az SP54 csoportban kevesebb volt a  mellékhatás.
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Tasnádi professzor lapunk alapításától
mostanáig, folyamatosan, számos közlemény-
nyel, folyóiratunkon keresztül gazdagította a
hazai szakirodalmat, - az alábbiakban rövid
méltatással köszönjük meg lankadatlan al-
kotó munkásságát, és köszöntjük 80. születés-
napja alkalmából. 

Gödöllőn született 1937. szeptember 7.-én.
Végig tanulta mindazt, ami a sebészet, érse-
bészet és gyermek sebészet magas színvonalú
műveléséhez szükséges. Töretlen karrierje
juttatta el oda, hogy hosszú évtizedeken ke-
resztül Soltész Lajos utódjaként az érfejlődési
rendellenességek és gyermekkori érbetegsé-
gek felismerésének és kezelésének leg -
elismertebb hazai szaktekintélye legyen.
Hazánk szinte minden érfejlődési rendel -
lenességben szenvedő gyermekét megvizs-
gálta. Tapasztalatát nemzetközileg is
elismerik, melynek számos jele van:  szakmai
barátságok a világ minden táján, a szakma
külföldön szerkesztett tanköny veibe írt
 fejezetek, nemzetközi kongresszusok
 budapesti megszervezése, külföldi meg -
hívások speciális műtétek elvégzésére. 

A magyarországi élet azonban nem ilyen
egyszerű! Végig kellett élnie a II. Világ -
háború civileket sújtó megpróbáltatásait, a
háború utáni időszak gyötrelmeit és
 szegénységét, a szocializmus kikapásait, az
’56-os forradalmat és megtorlást, majd a
’89-90-es felfordulást. Sajnos itt mindig
 történik valami, és ő kiállta az idők próbáját.

Az egészségügy úgy tűnik örökké  fennálló
nehéz körülményei között tudott  lépésről

 lépésre küzdve új
módszereket  alkotni,
vagy hazánkban be-
vezetni. Gon dolha -
tunk az arterio- és
venográfiák mó do -
sításaira, az embo -
lizá cióval történő
gyógykezelésre vagy
új műtéti eszközök és
módszerek bevezetésére. Ezek mind a hazai
orvoslás-történet maradandó alkotásai. 

A gyermekkori érbetegségek kezelése nem
mindig sikertörténet, de egy-egy szövődmény
megelőzése, vagy az állapot javítása
 könnyebbség a gyermek és egész családja
 részére. Nagyon nagy érték, ha van valaki, aki
ennek gondját és nehézségeit felvállalja.

Szerteágazó tevékenysége során közvetlen
stílusával, pozitív kisugárzásával sikerült
 mindenkit a jó ügy szolgálatába állítania. 

Teljesítményének az ad különleges  értéket,
hogy nem egy egyetemi intézmény teamjében,
nem egy sikeres főnök hát szelével, hanem
 önállóan, közkórházi  körülmények között
 alkotott és maga vált a fejlődés motorjává. 
Ez felülmúlja számos megbecsült funkciójá-
nak és kitüntetésének értékét. 

E jeles alkalomból sokan, akik ismerjük és
tiszteljük, szeretnénk megköszönni azt a
 példamutató lelkesedést, amellyel hivatását,
a beteg gyermekeken segítést, mind a mai
napig végzi. 

Dr. Bihari Imre
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HISTORIA

„Magányos farkasok” a magyar érsebészetben
a homályba vesző kezdetektől Soltész koráig

I.

BARTOS GÁBOR, MARTOS VERONIKA,
BIHARI IMRE, MARKOVICS GABRIELLA

Az 1950-es évek táján kialakult modern érsebészet olyan
szakág, amelyre a team-munka a jellemző. A kiemelkedő
sebész egyéniségek körül mindig létrejött egy csapat, ame-
lyik a közös munka eredményeként lett sikeres. Így történt
ez Magyarországon is. Az ezt megelőző időkben azonban
számos olyan magányos hazai kollégával találkozunk, akik
egyéb sebészi tevékenységük mellett érműtétet is végeztek,
és ez akkor még nem számított specialitásnak.

A XIX. századig az artériás műtétek nem voltak gyako-
riak (visszerességgel itt nem foglalkozunk). Számuk növe-
kedése a XIX. század végén, illetve a XX. században, a
balkáni, az orosz-japán, főként pedig a két világháború tö-
meges, súlyos sebesüléseinek volt betudható. Általában
nyílt érsérülések, traumás ál- és valódi aneurysmák ellátá-
sáról volt szó, amelynek során nagyrészt érlekötést, kisebb
részben érvarratot végeztek. 

Jelen munkánkban, orvos-történelmünknek ezt a korai
időszakát tekintjük át az eddig ismert kezdetektől az ötvenes
évekig, pontosabban Soltész Lajos működésének kezdetéig.
Ez az időszak tudomásunk szerint még nincs feldolgozva,
így ismereteinkben ez egy szokatlanul nagy „fehér folt”. De
ez nem az elődök hibája. 

Az említett korszak szakirodalmi gazdagsága megle-
pően nagy, képtelenség valamennyiről megemlékeznünk.
Régi kollégáink tehát szorgalmasan és becsülettel leírták ta-
pasztalataikat, ezek az értékek azonban feledésbe merültek,
illetve mi, a késői utódok elmulasztottuk újra megismerni
azokat. Másrészt, mint a továbbiakból kiderül, a leírtak
szakmai színvonala meglehetősen magas, és a mai olvasó
számára is tanulságos. A közlések többsége, már önmagában
is érdekes, régies szakmai nyelvezettel íródott.

E régi szerzők munkáinak ismertetésénél a sebészek
mellett nem hagyhatók ki más gyakorló orvosok, 
pl. belgyógyászok és különösen a patológusok sem, hiszen
az esetek jelentős részében ők kísérték végig az akkor mű-
téttel még nem, vagy csak korlátozottan gyógyítható,
 súlyosan szenvedő emberek sorsát és dokumentálták haláluk
végzetes okát.

Az anyaggyűjtés közben kiderült, hogy ennek, az akkor
még kialakulatlan stúdiumnak megszületése érdekében ott
„bábáskodott” a XIX. század végi és a XX. század eleji
 legkiválóbb magyar orvosok koszorúja. Ezért ez a munka,
eredeti szándékunktól függetlenül, a magyar kiválóságok
egyik arcképcsarnoka lett. 

Ismertetésünket nagyrészt a közlemények időrendjében,
látszólag válogatás vagy csoportosítás nélkül adjuk közre.
Bár ez a módszer a sok hasonlónak látszó eset leírása miatt
az olvasónak fárasztó és talán kevésbé érdekes, de valójában
így szemléltethetjük legjobban e sebészi szakág fejlődését,
mind a műtéti indikációk szélesedése, mind a műtéti
 eljárások tekintetében.

A háromrészes munka első közlésében a legkorábbi
időktől az I. világháború kitöréséig terjedő időszakot 
írjuk le. Az idevágó legrégebbi magyar emlékeket 
Csillag István gyűjtötte össze (1, 2, 4). 

Az ereken végzett
legősibb beavatkozás
az érvágás, a venasec-
tio volt. Az eddig
 ismert legrégebbi ma-
gyar nyelvű sebészeti
nyomtatványtöredék
éppen erről szól 
(1. ábra), a szakértők
szerint 1574–1580
 között, valószínűleg
Debrecenben nyom -
tatott két lap, amely 
e beavatkozásról 48
soros leírást és képet
tartalmaz (2. ábra)
(cit. 1).

A második leg -
koraibb, s valóban ér-
műtétnek tekinthető
beavatkozás az ar -

1. ábra. XVI. századból való
 nyomtatványtöredék az érvágásról



tériás érlekötés volt. Ennek
legrégebbi hazai emléke az
1742-ben megjelent, Mis-
koltzy Ferenc, győri chirur-
gus,  borbély-sebész által írt
ismertetés, az első magyar nyelvű  sebészeti tankönyvben
található (3. ábra). Ebben pl. a nyaki ütőerek sérülését is
helyesen írja le: a szétvágott ütőér test felé eső végét görbe
tűvel körülölti, leköti, stb. (cit. 2).

E munkának további jelentősége, hogy még a nyelv -
újítás kora előtt jelent meg, s a szerző sok idegen szakkife-
jezést magyarosít. Az előszóban ezt írja úttörő
próbálkozásáról: „eddig senki sem találtatott, aki az Ana-
tómiába és a Chirurgiának több résziben valamit írásban
kibotsátott volna…hazai nyelvünkön egy arról szóló könyv
közöttünk mai napiglan sem találtatik”.

A hazai irodalomban az első utalást, műtéttel kezelhető
érbetegségre a Magyarország Orvosi Bibliográfiája 1472–
1899 közötti időszakára vonatkozó kötetében találtuk: 
Vittner Adolf: Aneurysma. Dissertatio inaug. med.-chirurg.
Budae, 1837 (4). Lehetséges, hogy ez az első, magyar 
szerzőtől származó, bár latin nyelven írt, nyomtatott,
 érsebészeti közlemény. Két idézet a munkából: A történeti
részben: „…Vesalius a 1557 primus aortae abdominis
 aneurysma a se observatum publicasset.” Vagy a definitio-
ról: „Aneurysma in universum esse tumorem sanguineum
(pulsantem) cum cavo arteriarum aut cordis communican-
tem.”

Érdemes ezért legalább a címlapját eredetiben is, jól lát-
hatóan bemutatni (4. ábra). Irodalmi tanulmányról van szó
–a szerző nem ismertet saját műtéti beteganyagot. A munka
39 oldal terjedelmű, bibliográfiájában az 1785–1830 közötti
időszakból, 18 neves szerzőtől származó külföldi irodalmi
hivatkozás van. A szövegben azonban ennél sokkal több
szerző nézetét és munkáját ismerteti. Elődeinek és korának,
szinte minden neves külföldi chirurgusi tevékenységét leírja.
Részletesen tárgyalja a téma minden vonatkozását, beleértve
a műtéti kezelés addig megismert módszereit is. Magyar
 szerzőtől itt olvashatunk először az aneurysmák digitális
kompressziós gyógyításáról – ez ugyan egy ősrégi módszer,
amelyet először 1514-ben J. de Vigo írt le részletesen. 

A szabadságharc idejéből származó, első magyar 
nyelvű honvédorvosi könyvet ugyancsak Csillag István
ismerteti. A könyv sorsa regényes: az utókor tudott róla, 
de egyetlen példányát sem találták meg, egyrészt azért, mert
keveset nyomtattak belőle, másrészt, a szabadságharc
 bukása után, minden arra emlékeztető tárgyi emlék
 birtoklása súlyos megtorlással fenyegetett. Végül Csillag
Pozsonyban  bukkant egy teljesen ép példányra, és azt tette
közkinccsé (5. ábra) (3). 

A mű szerzője Lumniczer Sándor (1821–1892) (6. ábra)
kiválóan képzett sebész, a szabadságharc vezető orvosa. 
A könyvet Görgey tavaszi hadjárata idején írta és 1849-ben
Kassán adták ki. Szerkesztése mai szemmel is 
jól  áttekinthető, részletesen foglalkozik többek között a
 háborús körülmények között keletkezett érsérülések ellátá-
sával és  eszközeivel
(érnyomaszok, ütő -
érlekötési készlet)
(cit 4). A világosi
fegyverletétel után
internálták, börtönbe
került, majd két évig
betegápoló szolgának
osztották be. A kie-
gyezés után  viszont
egyetemi professzor
és a felsőrendi-ház
tagja lett. 

Biztos tudomá-
sunk szerint Balassa
János (1814–1869)
(7. ábra) már végzett
hazánkban sikeres
érműtéteket: az 1840-
es évektől kezdődően
főként aneurysmák és
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2a. ábra. Az érvágás kora-
beli sebészeti anatómiája

2b. ábra. A 2/a. ábrán
látható rajz egy másik

 változata, épebben
 fennmaradt fametszeten. 

A vérlebocsájtási hely és a
 csillagképek, akkor hitt
 összefüggését mutatja. 

3. ábra. Az első, 1742-ben
megjelent magyar nyelvű 

sebészeti tankönyv 4. ábra. Vittner Adolf
 disszertációja az

 aneurysmákról 1837-ből

5. ábra. Az első magyar tábori
 sebészeti kézikönyv 

a szabadságharc idejéből



álaneurysmák megoldásával foglalkozott (proximalis
ligatura, elektrokoaguláció, tartós digitalis kompresszió) 
(5, 6, 7). E munkájáról más közlésünkben mi is részletesen
megemlékeztünk (8). 

Az ujjal történő leszorítás több száz éves gyakorlatának
felújítása során Balassa két fajta gyógymódot alkalmazott:
az egyik, az odavezető artéria frakcionált, napi néhány órás,
az aneurysma pulzációjának és surranásának megszűntéig
végzett leszorítása, a másik a folyamatos digitális
kompresszió volt. Mindkettő bevált.

Horváth György (1835–1874), 1863-ban, Balassa
 „kórodájából”, traumás eredetű, a jobb orsócsonton ülő,
diónyi, korábban különböző gyógymódokkal sikertelenül
kezelt, gennyes, álaneurysmáról ír. A beteget, az arteria
brachiális alsó harmadában történt lekötésével sikerült
meggyógyítania (9).

Kaczánder Áron (1819–1875), Borsod megye
tiszteletbeli főorvosa írta 1864-ben, hogy egy 45 éves, addig
egészséges férfi jobb térdalji árkában hirtelen, spontán
keletkezett, heveny tünetekkel járó aneurysma esetében, 
az arteria femoralis lágyékhajlati digitális kompresszióját
végezték felváltva – két orvos, egy borbély, a beteg
felesége, s időnként maga a beteg is. A folyamatos 
nyomás hatására az ötnapos terápia teljes sikerrel végződött
(10).

Balassa utóda, Kovács József (1832–1897) (8. ábra)
esete érdemel említést: az 58 éves férfi 1864-ben
elszenvedett szúrásos sérülése után öt évvel került
észlelésre a sokáig egészen kicsi, de a későbbiekben
rohamosan növekvő, szinte az egész bal karra kiterjedő,
már áttörni készülő álaneurysmája. Sikeres proximalis
ligaturát végzett az arteria axillarison. Megemlíti, hogy
korábban már tíz hasonló, eredményes műtéte volt (11,
12). 

Kovács József azzal is beírta magát a hazai érsebészet
történetébe, hogy Bakay 1911-dik évi közleménye szerint,
ő végezte, 1882-ben nagy vénák sérülése miatt az első
sikeres hazai érvarratot, horgolótűvel és finom fonallal,

(13). Ez a tény egészen a legutóbbi időkig nem volt
köztudott, csak a hazai érvarratok történetéről szóló korábbi
munkánk során került ismertetésre (14).

Antal György 1880-ban hétéves gyermek szúrásos
eredetű, viszonylag friss, ismételten vérző, bal tenyéri
álaneurysmáját gyógyította meg intracapsularis ligaturával
(15). E műtétével valószínűleg megelőzte a japán Kikuzit,
aki az 1904–1905-ös orosz-japán háború tapasztalatai
alapján írta le ezt a róla elnevezett módszert, a sérüléses
álaneurysmák gyógyítására.

Brandt József (1839–1912) (9. ábra), kolozsvári sebész
tanár 35 éves férfi betege létráról történt leesésekor, bal
járomcsonttörést szenvedett, melynek szövődményeként, a
koponya mélyebb lágyrészeiben, arteria temporalis
profunda álaneurysma keletkezett (10. ábra). Ezt 1881-ben,
brilliáns behatolással, az ér centrális ligaturájával oldotta
meg (16).

A továbbiakban Szekeres József nagykanizsai igazgató
főorvos öt esetét ismertetjük (17): 

1. 1886-ban 35 éves vándorköszörűs viszonylag
 jelentéktelen szúrást
szenvedett a bal comb
közepén. Két hónap
múlva kétökölnyi,
nem pulzáló, nem
 surranó terime alakult
ki, amely az arteria
profunda femoris
 kettős lekötésére és
átvágására gyógyult. 

2. 1894-ben 64
éves vadorzó három
hónappal korábban a
bal lábikrán sörétes
lövést szenvedett el. 
A férfi ökölnyi aneu -
rysma miatt lekötöt-
ték a comb artériát a
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profunda eredése alatt. Végtagelhalás miatt lábszár-
 amputáció történt. 

3. 1899-ben 17 éves kocsis, aki két éve leesett a
 kocsiról, a jobb csípő alatt lüktető, fájdalmas, növekvő
 terimével került kórházba. A gluteális izmok 
között  tályogot, alatta pedig lúdtojásnyi aneurysmát 
találtak, amely az arteria profunda femoris (?) lekötésére
összeesett.

4. 16 éves hentes tanulónak a bal könyökárokban
szúrásos eredetű aneurysmája volt, amely a könyökartéria
proximalis lekötésére gyógyult. 

5. Az utolsó beteg 48 éves férfi volt, a jobb lapocka
alatt kialakult gyermekfejnyi, nem lüktető, nem surranó
 terimével. Ez is aneurysmának bizonyult, de nem tudták a
tápláló artériát felkeresni. A beteg meghalt.

Az akkori közlésekből kiemelkedik a következő munka:
Csikos Sándor debreceni kórházi sebész 1897. március 6-
án a Debreceni Orvos-Gyógyszerész-Egyesület tudomá-
nyos ülésén, majd még ugyanebben az évben az Orvosi
Hetilapban is, két nagy vénasérülés sikeres érvarratáról tu-
dósít. Az egyik ér a véna jugularis interna, a másik pedig a
vena axillaris volt. Varratait catgut fonallal, csomós ölté-
sekkel készítette. A betegek gyógyulása szövődménymentes
volt (18). Ezt a közlést azért tartjuk kiemelkedően fontos-

nak, mert, ez egy mér-
földkő a hazai
érsebészetben – tudo-
másunk szerint, sike-
res magyarországi
érvarratról ez az első,
hazai szerző által sze-
mélyesen, szóban és
írásban is dokumen-
tált közlés! Igaz, ti-
zenöt évvel később
készült, mint Kovács
József elsőnek tartott
hazai érvarratai, ame-
lyeket ő szintén nagy
vénák sérülése miatt
végzett, de Kovács ezt
nem közölte! Ezekről

a Kovács által operált esetekről csak áttételesen értesültünk,
Bakay Lajos 1911-es közleményéből, aki ezt Schächter
Miksára, Kovács tanítványára hivatkozva idézi. 

Barta Gábor 1897-ben ismertette 47 éves férfi betegé-
nek kórtörténetét (19) a bal fossa popliteaban, illetve a
comb alsó harmadában elhelyezkedő, gyermekfejnyi ane-
urysmájáról. A súlyos szívbetegség miatt a narcosist kont-
raindikálták (akkoriban főként chloroformmal altattak).
Minimális beavatkozásként előzetes, időszakos combütőér-
leszorítások után, altatás nélkül lekötötte az arteria femora-
lis superficialist. Sajnos a végtag elhalt. A comb
alsó-középső harmada határán amputáció történt ismét al-
tatás és érzéstelenítés nélkül! [a procaine-t (Novocain) csak
1904-ben szintetizálták]! A beteg túlélte.

Dollinger Gyula (1849–1937) (11. ábra), tanszékvezető
egyetemi tanár volt az, aki az első epekőműtétet végezte ha-
zánkban, s akiről elnevezett tamponcsíkot még a mai mű-
tőkben is alkalmazzák. Továbbá ő volt a magyar ortopédia
megalapítója, és a Magyar Sebész Társaság alapító elnöke.
1897-ben ismertette 32 éves férfi betegének esetét, akinek
kb. 6x4 cm-es, jobb oldali arteria iliaca externa aneurysmája
volt. Módosított Antyllus műtétet végzett, azaz a zsák felett
és alatt az eret ligálta, majd az aneurysmazsákot kiirtotta.
Rövid keringési zavar után teljes értékű gyógyulás követ-
kezett be (20).

1899-ben 44 éves férfi egy éve fennálló, ökölnyi, jobb
fossa poplitea aneurysmája, a klinikai tartózkodás alatt rup-
turált. Korábban az a nézet uralkodott, hogy ilyen esetben
már amputálni kell. Csak 1897-ben javasolta Delbert, hogy
ilyenkor is kíséreljék meg a megrepedt aneurysma műtéti
kezelését. Addig azonban ilyen műtét nem történt. Dollinger
sikeres műtétet végzett, valószínűleg nemzetközileg is első-
ként. Közvetlenül a zsák mellett lekötötte az arteria popli-
teat és a truncus tibio-peronealist, majd a felhasított és
kiürített zsákot kiirtotta. A beteg meggyógyult (21).

Ebben a cikkében közölte egy másik, 19 éves betege
három éve keletkezett, szúrásos eredetű, a jobb comb kö-
zépső harmadában elhelyezkedő, tyúktojásnyi arterio-ve-
nosus aneurysmáját is, amelyet a fenti esethez hasonlóan,
sikeresen látott el. 

Ugyanő 1901-ben az arteria carotis communis oszlásán
ülő aneurysmát irtott ki a fenti esetnek megfelelő techniká-
val, előzetes, időszakos, szoktató digitális leszorítások után.
A megbeszélésben megemlíti, hogy addig három carotis,
egy-egy iliaca, illetve femoralis és politea aneurysmát ope-
rált, sikeresen (22).

Lévai József 1898-ban észlelte, két hete gödörbe esett,
34 éves férfi jobb térdalji árkában keletkezett almányi, ro-
hamosan növekvő pulzáló teriméjét. A zsáktól távoli arteria
femoralis lekötés, közvetlenül a zsák alatt arteria tibialis an-
terior és posterior ligatura, majd zsákfelhasítás és tampo-
nade történt. 24 órás súlyos végtag ischaemia után
funkcionálisan jó keringéssel, munkaképesen gyógyult (23).

Chudovszky Mór 1898-ban írta, hogy három évvel ko-
rábban, akkor 33 éves, szifiliszes férfi betegénél, jobb lá-
gyéki aneurysma miatt, Dollinger a zsákhoz közeli
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10. ábra. A. temporalis profunda álaneurysma



proximalis arteria femoralis ligaturát végzett gyógyulással.
Most a bal térdalji árokban észleltek aneurysmát. Ezt távoli,
proximalis arteria femoralis lekötéssel kezelték. A beteg
meggyógyult, mindkét alsó végtag keringése kifogástalan
(24).

Ugyancsak ő, 1900-ban, ismertette ritkának vélt esetét,
20 éves hajadonnál, akinek a nyelvgyökén jókora mandu-
lányi vénás aneurysmáját, ideiglenesen behelyezett körül-,
illetve aláöltésekkel gyógyította meg (25).

Boros József 1900-ban, húszéves, nagyon kivérzett férfi
betegénél szúrásból eredő, bal arteria iliaca externa teljes
átvágásával járó sérülést látott el sikeresen, az ércsonkok
lekötésével. A beteg komolyabb keringési zavarok nélkül
meggyógyult (26).

Érdekes törekvés volt az aneurysmák gyógyítási
 kísérlete, bőr alá adott zselatin injekciókkal. Erről 1901-ben
 Zirkelback Antal írt irodalmi összefoglalást. Általában 
1%-os oldat ismételt beadásával végezték kezeléseiket. Az
összegyűjtött 42 esetből egyetlenegy hiteles gyógyulás sem
volt. Viszonylagos visszafejlődést és objektív javulást 21
betegnél észleltek. Négy beteg viszont belehalt a kezelésbe.
A halál oka nemcsak a tömlőben, hanem egyes nagy
 erekben, pl. az artéria anonymában, bekövetkezett throm-
bosis volt. Ennek ellenére a szerző úgy gondolja: „…tekin-
tetbe véve a gelatinás injekciókkal elért eddigi
eredményeket s ama kevés veszélyt, melylyel alkalmazásuk
jár, a velük való további kísérletezés megengedhető” (27).

Ezekben az években még nagyon sok fatális kimenetelű
aneurysmás beteg sorsáról számoltak be a korabeli
 kezelőorvosok, belgyógyászok és patológusok. Különösen
a mellkasi „ütőérdagok” leírásai szívszorítóak, ecsetelve a
reménytelen sorsú betegek egyre növekvő szenvedéseit, 
pl. az elviselhetetlenségig fokozódó mellkasi, háti, a
 karokba kisugárzó fájdalmakat, sokszor csillapíthatatlan
 köhögést, nyákos, gennyes, véres köpetürítést. Ezenkívül
gyakoriak voltak a légzési nehézségek, fulladás, fekvési
képtelenség, alvászavar, étvágytalanság, nagy fogyás, láz,
a karok, lábak duzzanata, kifakadó, savós hólyagok felső

végtagi megjelenése. Jellemző az egyre fokozódó 
lüktetés érzése, majd tapintása a bordák alatt, illetve a
 jugulumban. Később a bordák és a sternum „eltűnése”, a
bőr elvékonyodása, fokozatos elhalása. Előbb kisebb, 
majd nagyobb vérzések, a végzetes végkimenetelig. 
Ezek közül is bemutatnánk néhány érdekesebb közlést.

Markusovszky Lajos (1815–1893) (12. ábra), aki
 Balassa János és Semmelweis Ignác kortársa és barátja, a
magyar közegészségügy megszervezője, az Orvosi 
Hetilap megalapítója volt – 1861-ben „Ütőérdag, vagy
 álképlet” címmel írta meg eleinte differenciál diagnosztikai
problémát jelentő esetét, egy javakorbeli férfiről, 
akinél szinte az egész aortára kiterjedő, hatalmas,
 aneurysmaticus tágulat állt fenn – egészen a halálos
 kimenetelig (28).

Stiller Bertalan (1837–1922) (13. ábra), belgyógyász
főorvos, egyetemi magántanár 1877-ben igen plasztikusan
írja le egy 67 éves férfi beteg, bifurcatio felett ülő hasi aorta
aneurysmájának diagnózisát, kórlefolyását és boncleletét.
Mai szemmel döbbenetes a beteg utolsó hónapjaiban átélt
szenvedése (29, 30).

Buday Kálmán (1863–1937) (14. ábra) kolozsvári, majd
budapesti patológus professzor 1889-ben ismerteti 37 éves
nőbetege septicus endocarditises embolusból keletkezett,
jobb arteria iliaca communis mycoticus aneurysmájának
 halálos kimenetelű esetét és boncleletét (31, 32, 33).

Aczél Károly kórboncnok 1891-ben két férfi hirtelen
 halálát okozó dissecaló aorta aneurymájáról tudósít.
 Mindkettőnél a „függőér” legkezdetibb szakaszán az
 adventitiáig terjedő berepedés volt, mely miatt szív -
tamponád következett be (34).

Fried Sámuel 1891-ben 39 éves férfi beteg esetét
 mutatja be, aki nyolc hónapja magasból leesve a hátát ütötte
meg. Ezt követően gyakran volt véres vizelete, majd a
 hasában fokozatosan növekvő daganatot észleltek. Hat
 hónappal a baleset után exitált. Boncleletében a bal arteria
renalison a vesehilus közelében ülő, emberfejnyi,
 megrepedt álaneurysmát találtak (35).
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Genersich Antal (1842–1918) (15. ábra) kolozsvári
 patológus professzor, 1895-ben ismertette 45 éves férfi két
éve észlelt, emberfejnyi, fordított körte alakú aorta
 ascendens aneurysmáját. A beteg pneumóniában halt meg.
Érdekességként megemlítendő, hogy korábban Herczel
Manó sebészeti osztályán, naponta több tucat gombostű
 beszúrásával kezelték, mivel Angliában ilyen módszerrel a
tömlő bealvadását és gyógyulását érték el (36).

Jendrassik Ernő (1858–1921) (16. ábra) neves
 budapesti belgyógyász tanár, szintén 1895-ben, leírt egy
mellkasi aneurysmás esetet, mint differenciál diagnosztikai
problémát. A beteget két évig obszerválták. Eleinte a jobb
karjába kisugárzó mellkasi fájdadalomról panaszkodott,
majd később nem tudott bal oldalára feküdni. Nehézlégzé-
sei, szívdobogásai voltak, álmatlan lett. A növekvő fájdal-
mak mellett. a II–V. bordaközben lüktetést érzett és ez
tapintható is volt. Kopogtatási lelete szokatlan, a szívtom-
pulat balra tolódott (17. ábra). A sternum kezdett kidombo-
rodni, szélei usurálódtak. A resistentia felett fúvó systoles
zörej jelent meg. Egy radiális pulzusra két lüktetés volt a re-
sistentiában. Nem lehetett biztosan eldönteni, hogy az ane-
urysma a szívből, vagy az aortából indult-e ki. Ez a
resistentia a mellkason kívül csaknem gyermekfejnyire nőtt.

A beteg mellkasa be-
süppedt, háta meggör-
nyedt. Előbb a jobb
karja, majd mindkét
lába „vízkóros” lett,
kétoldali hydrothorax
keletkezett. Fokozódó
gyengeségben halt
meg. A boncolásnál az
aorta ascendens kez-
deti szakaszán jókora
zsákot találtak, amely
négy cm-es nyílással
közlekedett a függő -
érrel (37).

Pertik Ottó (1852–1913) (18. ábra) budapesti patológus
egyetemi tanár Jendrassik fenti esetéhez kapcsolódva,
1896-ban további öt aneurysmás esetet közölt, akiknél a
tömlő a Valsalva tasak felett, az aorta ascendensen, illetve
az arcus domborulatában helyezkedett el. Nagyságuk
 cseresznyényitől emberfej nagyságúig terjedt. Ez utóbbi a
bőrön áttörve elvérzést okozott (38).

A fentieken kívül, korábbról, 1887-ből, egy 74 éves,
szívtamponade-ban fél napon belül meghalt nőbeteg aorta
ascendensről kiinduló dissecaló aneurysmájának boncleletét
is bemutatta, ahol a repedés az egész aortán végig terjedt
(39). 

Korányi Sándor (1866–1944) (19. ábra), híres bel -
gyógyász egyetemi tanár 1895-ben ismertette férfi betegé-
nek a bal sinus cavernosusban kialakult arterio-venosus
aneurysmáját jellegzetes exophtalmus pulsanssal, nervus
abducens és trigeminus hűdéssel. A betegnél Dollinger
Gyula arteria carotis communis kettős lekötést és átvágást
végzett, szerencsére minden neurológiai károsodás 
nélkül (40). A másik hasonló betegénél az aneurysma 
spontán betromboti-
zált, a beteg meggyó-
gyult (41).

Székács Béla 1906-
ban bemutatott esete
egyik első, akinél rtg.-
vizsgálat is történt. 
A felhasban elhelyez-
kedő, bujakóros ere-
detű, gyemekfejnyi, 
a hasfalon látható
 lüktetést okozó terime
rtg.-átvilágításnál el-
mosódott árnyékként
volt látható. (A terime
mozgása miatt a
 fényképfelvétel siker-
telen volt) (42).

15. ábra. Genersich Antal 
(1842–1918)

16. ábra. Jendrassik Ernő 
(1858-1921)

17.ábra. A beteg kopogtatási lelete

18. ábra. Pertik Ottó 
(1852-1913)

19. ábra. Korányi Sándor 
(1866–1944)



Pólya Jenő 1905-ben, 19 éves lakatos, vasszilánk
okozta, a bal alkar alsó harmadi, az arteria radialis
 vetületében ülő arterio-venosus álaneurysmáját az erek
 resectiojával együtt eltávolította (43).

A Réczey Klinikán dolgozó Demeczky Ödön 1906-ban,
hat aneurysmás beteg sorsáról ír (44):

1. Sérüléses carotis arterio-venosus álaneurysma.
Előzetes leszorítások után arteria carotis communis és vena
jugularis lekötés-átvágás. Exitus.

2. Lövéses eredetű carotis álaneursysma. Műtét
 nélkül meghalt.

3. Gyemekfejnyi, traumás eredetű subclavia
 álaneurysma. Obszerválás közben megrepedt. Halál.

4. Gyermekfejnyi, szúrásos eredetű arteria brachiális
álaneurysma. A kari ütőér lekötése. Második ülésben a zsák
felhasítása, kiürítése, nyomókötés. Gyógyulás.

5. Térdhajlati árokban ökölnyi aneurysma verum.
Előzetes combartéria-leszorítások után ligatura. Gangraena,
amputáció.

6. Gyermekökölnyi, szúrásos eredetű fossa popli tea
álaneursma. Mindkét
láb szárba háromnapon-
ként adott zselatininjek-
ciókkal kezelték 41
napon át. Az elváltozás
szilvanagyságúra redu-
kálódott. Emissio és
 további ambuláns zse -
latininjekciók. A  kezelés
megkezdése utáni 154.
napra az elváltozás
 eltűnt, teljes gyógyulás
következett be.

Borszéki Károly
(1876–1933) 1906-ban,
32 éves férfi betegének
alig egy hónapja észlelt,
minden előzmény nélkül

keletkezett, diónyi, jobb lábháti aneurysmájáról számol 
be (45), amely gyorsan kisalma nagyságúra növekedett. 
Az arteria tibialis anterior és arteria dorsalis pedis átmene-
tében ülő terimét az ér kettős lekötése után eltávolították.
Kiderült, hogy a mikroszkóposan ép érfalból álló
 aneurysma sacciforme kb. 2x3 mm-es nyílással közlekedett
a teljesen ép artériával.

Időrendben idekívánkozik az Orvosi Hetilap 1905. évi
érdekes szerkesztőségi eszmefuttatása az erek magyar
 neveiről (46). A legrégebbi orvosi könyvekben az artériákat
„szökőereknek” nevezték. Bugát Pál (1793–1865) 
(20. ábra) pesti sebész tanár, a szabadságharc idején
 „Magyarország főorvosa” – majd a császári önkény meg-
hurcolja – honosította meg az „ütőér” nevet. Ezt a szerkesz-
tők nyelvtanilag nem tartották helyesnek, mert az ütni ige
egyszeri, vagy többszöri, de semmiképpen sem állandó
 lüktetésre utal. Ebből a szempontból szerintük helyesebb a
„verőér” elnevezés, hiszen a szívverés is állandó.

A vénák legrégebbi magyar nevei a „vérér”, a „lassú ér”,
a „kék ér”. Ugyancsak Bugát Pál adta a „visszér” nevet,
mert visszahozzák a szívbe a vért. De igekötőből nem he-
lyes főnevet alkotni, vélték a szerkesztőségi tagok. 

Állítólag Mihálkovics Gézától (1884–1899) (21. ábra),
aki pesti anatómus professzor és akadémikus volt,
 származik a „vivőér” kifejezés. Ezt viszont túl általánosnak
vélték, hiszen az artériák is viszik a vért. Szerintük a legjobb
elnevezés a vénákra a „gyűjtőér”. E szót Pekár Mihály
(1871–1942) (22. ábra) alkotta meg. Ő később pécsi
 fiziológus tanár, s az egyetemi könyvtár megalapítója lett.

Az ereket semmiképpen ne nevezzük latin és német
mintára edényeknek, vagy véredényeknek, mivel létezik
erre jó magyar kifejezés az ér, vérér, nyirokér, stb.

Fáykiss Ferenc (1897–1945) (23. ábra) 1907-ben
 megjelent háromrészes közleményében (47) részletesen,
 tudományos igényességgel összefoglalta az érvarrattal
 kapcsolatos világirodalmi előzményeket, majd leírta saját
sikeres tapasztalatait kutyák carotisán végzett kísérletes
 érvarratokról. 1911-ben ismertette ugyancsak kutyákon
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23. ábra. Fáykiss Ferenc 
(1897–1945)



végzett, autoplasticus és homoioplasticus érpótlással
 kapcsolatos eredményeit (48). Munkáiban közöltek, még a
mai olvasónak is minden tekintetben hasznos információkat
tartalmaznak. Ezzel megalapozta a magyar kísérletes
 sebészetet, és a kísérletes érsebészetet is. Bár munkássága
saját korában jól ismert, sőt nemzetközileg is elismert volt,
később teljesen feledésbe merült. Csak Csillag István
1963-ban megjelent munkája óta lett újra ismert (49).
 Értékes munkásságáról két korábbi közlésünkben mi is
megemlékeztünk (14, 50).

Borszéki Károly 1914-ben megjelent tanulmányában
 olvasható, hogy Fáykiss 1907-ig 63 emberi ütőérvarratot is
végzett, s ezek közül tizenegy körkörös egyesítés volt (51).
Ezek szerint egyike volt azoknak a magyar érsebészeknek,
akik legkorábban végeztek jelentős számú emberi ütőeres
varratot. (Ezt a korbeli érsebészeti tevékenység ismeretében
nagyon is meglepő állítást a nagyszámú emberi érvarratról,
más irodalmi forrásból nem tudtuk megerősíteni.)

Lobstein Leó 1908-ban Schiller nevű kollégájával
 közösen végzett kísérletes érvarratokat (52). A Carrel

 technikát alkalmaz-
ták. Az érleszorítást
lazán felhelyezett gu-
mírozott Kocher esz-
közzel végezték. A
varratokat finom bél-
tűvel és a legfino-
mabb selyemfonallal
készítették, átöltő var-
ratokat alkalmaztak.
Fáykiss ugyanilyen
korábbi megállapítá-
sával összhangban
nem helyeselték az
 érfalat csak részlege-
sen felöltő varratokat.
Az átvágott, esetleg
resecált érvégeken két

U-irányöltést helyeztek be. A csomó az adventitiára esett.
Az irányöltéseket Pence-be fogták, az érvégeket közelítet-
ték. Az ércsonkokat átöltő szűcsvarratokkal egyesítették. 
A sikert előmozdító tényezők közül ugyancsak Fáykissel
összhangban az asepsist tartották igen fontosnak. Abban is
vele megegyező álláspontra jutottak, hogy az érvarrat jobb,
mint a behúzásos módszer.

Hüttl Hümér (1868–1940) (24. ábra) egyetemi tanár, 
az első gyomorvarrógép, egyben a világon az első sebészi
varrógép megalkotója, 1908-ban késszúrásból eredő
 subtotális artéria és véna femoralis communis sebzés
 ellátásáról számolt be, amelyet irányöltések behelyezése
után körkörös, egyszerű tovafutó varrattal zárt (53).

Ugyancsak Borszéki fent említett tanulmánya szerint
 hazánkban Hüttl végezte az első sikeres érvarratot 
artéria és véna cruralis (femoralis) sérülése miatt. 
(Időpont- és  forrásmegjelölés nélkül.) Valószínűleg az
 általunk fentebb leírt esetről volt szó. Abban az időben a
cruralis és a  femoralis artéria kifejezést synonimaként
 használták.

Boros Jenő ugyanebben az évben kis almányi arteria
poplitea aneurysmát operált sikeresen, subtotalis kiirtással
és a zsák maradékából a lument helyreállító varratokkal
(54). Lehet, hogy ő volt az első, aki Magyarországon
 alkalmazta az ún. Matas III. műtétet.

Makara Lajos, (1862–1915) (25. ábra) neves kolozsvári
sebész tanár 1909-ben két popliteális aneurysmáról ír. 
Az egyiknél a zsákon belül elvarrta az ütőér csonkjait. 
A másik, pisztolylövéses eredetű arterio-venosus zsáknál az
artérián endoaneurysmorrhaphia obliterativat, a vénán
 oldalvarratot végzett, tovafutó öltéssel. Mindkét végtag
megmaradt (55). Ugyanő 1910-ben vasvillaszúrás okozta
egy hónapos vénás álaneurysmát gyógyított meg oldal -
varrattal a térdalji árokban (56).

Herczel Manó (1862–1818) (26. ábra), a hazai hasi
 sebészet, s benne az appendectomia úttörője, 1910-ben,
 kéthetes szúrásos, combartéria álaneurysmát operált,
 csomós oldalvarratokkal (57).
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Ebben az évben Gergő
Imre kutyákon végzett, kísér-
letes verőeres varratok és
anastomosisok mellett em-
beri arteria radialist re -
konstruált érvarrattal (58).
Valószínűleg ez volt az első
sikeres hazai éregyesítés
 emberi kis artérián.

Bakay Lajos (1880–1959)
(27. ábra), nagyhírű pozso-
nyi, pécsi, majd pesti sebész
professzor, 1911-ben két
 sikeres esetet ír le. Mindkét
műtét fertőzött környezetben
történt. Az egyik fiatal
leányon végzett fistulázó
 tuberkulotikus nyaki nyirok-
csomók kiirtása során történt
iatrogén carotis sérülés oldal-
varrata volt. A másik, 11 éves
fiúnál, elhanyagolt, suppurált
környezetben ülő, Flóbert

puskalövésből eredő, defectusos arteria brachialis sérülés
volt, amelyet körkörös varrattal egyesített sikeresen (59). 

Szintén 1911-ből való írása szerint Gellért Elemér az
 arteria femorálist ért Flóbert pisztolylövés után keletkezett,
egy hónapos álaneurysmát oldott meg oldalvarratokkal (61).

Koleszár László (1888–1965), kolozsvári sebész
 magántanár 1913-ban írta le 48 éves, syphilises férfinél 
két éve észlelt, a mellkasfalat áttörő, az utóbbi időben
 rohamosan növekvő, később extrém méretű, valószínűleg
az arteria anonymából kiinduló aneurysma verumot 
(28. ábra). Rtg.-vizsgálat nem volt. A beteg további sorsáról
nem tudósított (62).

Jelen cikkünknek több mondanivalója is van. Mindenek
előtt az, hogy az érbetegségek hazai ismerete és kezelésének
múltja sokkal értékesebb és bőségesebb, mint azt az eddigi
adatok alapján gondoltuk. Többnyire azok a kollégák foglal-
koztak ezzel a szakterülettel, akik az orvostudomány hazai
fejlődésében más tekintetben is részt vettek. Nagy értéket je-
lentenek azok a csaknem elfeledett közlemények, amelyek
eseteket, szerzőket és módszereket tették maradandóvá.

Kiemelendő továbbá az, hogy az eddig rendszeresen idé-
zett adatok tévesek voltak, ugyanis az első, egyértelműen do-
kumentált érvarratot  hazánkban 1897-ben Csikos Sándor
készítette, 14 évvel  korábban, mint az a hazai szakirodalom-
ban olvasható (18). Kevésbé dokumentált és hiteles, de
 áttételes információkból tudjuk, hogy már 1882-ben Kovács
József is készített  érvarratot, tehát a több cikkben, könyvben
és érsebészeti tankönyvben is szereplő 1911-es évszám
 semmiképpen sem felel meg a valóságnak (60), jóllehet
 korábbi munkánkban ezt mi is így írtuk meg (14). Itt közölt
újabb vizsgálataink szerint, büszkék lehetünk arra, hogy 1911
előtt nemcsak egy-egy, hanem már több magyar sebész
 végzett sikeres emberi érvarratot, illetve készített

 anastomosist. Tehát  nemcsak egy, hanem több – eddig ilyen
vonatkozásban nem is említett hazai sebész  kiválóságunk
dolgozott ilyen magas színvonalon – járult hozzá az ér -
sebészet magyarországi  kifejlesztéséhez, és azt sokak
 okulására, számos cikkben közreadta.

További fontos mondanivaló, az artériás aneurysma-
 sebészet értékének megvilágítása – az itt idézett korábbi
munkák, bemutatva a betegek szenvedéseit, és a korszerű
aneurysma sebészetig elvezető, számos nehézséggel 
küzdő folyamat kezdetét, szemléletesebbé teszik jelen
 teljesítményeink értékét.  

Az erek elnevezéséről folytatott korabeli vita idézése,
csak színesíti a történetet.

Vége az első résznek.
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Kedves Kollégák!

A Magyar Haemorheologiai Társaság XXIV.
Kongresszusa 2017. április 28-29. között Pécsett,
a Mecsekoldalban fekvő Hotel Therapiában került
megrendezésre.

A Társaság vezetősége a Mátrai Árpád Em-
lékérmet idén Dr. Juricskay István Tanár Úrnak
ítélte oda a Magyar Haemorheologiai Társaság-
ban végzett több évtizedes munkásságért, a Tár-
saság fennállásának kezdete óta tartó értékadó
közreműködésért, a Pécsi Haemorheologiai
Iskola felvirágzásában betöltött szerepért. Tanár
Úr az elmúlt évtizedek fontos pillanatairól a
Szikrától a tábortűzig c. előadásában emlékezett
meg. 

Az emlékelőadás mellett két felkért klinikai
előadás, valamint négy szekcióban klinikai és
kísérletes haemorheologia témakörökben tizenhat
előadás hangzott el. Köszönjük minden
előadónak és résztvevőnek, hogy hozzájárultak a
Kongresszus szívvonalának és hangulatának
emeléséhez. Köszönetet mondunk szponzo-
rainknak, a Kéri Pharma Kft-nek, a Richter
Gedeon Nyrt-nek és a Sysmex Hungária Kft-nek
az anyagi támogatásért, Dr. Kollár Lajos Profess-
zor Úrnak és a Pécsi Poliklinika Kft-nek a Kon-
gresszus lebonyolításáért.
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I. SZEKCIÓ

A VÖRÖSVÉRSEJT AGGREGATIO HAEMATOCRIT
FÜGGŐ VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATAI

Sógor Viktória, Tánczos Bence, Baráth Barbara,
Varga Ádám, Deák Ádám, Németh Norbert

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

Bevezetés: A vörösvérsejt aggregatio függ a haemat-
ocrittól (Htc), hiszen a sejt-sejt interakciót meghatározza a
résztvevő sejtek száma, azonban túl sok sejt jelenlétében
akár nehezítetté is válhat az aggregálódás. Az összefüggés
kimutathatósága függhet a vizsgált vörösvérsejt aggregatiós
paraméterektől (statikus, kinetikus), az alkalmazott
mérőmódszertől, és feltételezhetően faji különbségektől is.
A kérdést fénytranszmisszós aggregométerrel és lézer-
 diffrakciós, syllectometriás módszerrel vizsgáltuk sertés
vérmintákon.

Módszerek: Hét egészséges, altatott Hungahib nőstény
sertésből (testtömeg: 15,26 ±1,02 kg, engedélyszám:
24/2016/DEMÁB) vért vettünk a vena saphenából zárt
vérvételi rendszerben (21 G-s tű, K3-EDTA-t tartalmazó
Vacuutainer® csövek). Natív haematocritú sertés vérminták
mellett autológ plazma felhasználásával 15, 20, 30, 40, 50,
60 %-os haematocritú vörösvérsejt-plazma szuszpenziót
készítettünk. A haematológiai paraméterek mellett (Sysmex
F-800 automata) meghatározása került a vörösvérsejt
 aggregatio (Myrenne MA-1 aggregometer, LoRRca MaxSis
Osmoscan ektacytometer), valamint a vörösvérsejt
 deformabilitás, ozmotikus gradiens deformabilitás és
 membránstabilitás is (LoRRca MaxSis Osmoscan
 ektacytometer).

Eredmények: Különböző Htc-ú szuszpenziók Myrenne
aggregométerrel meghatározott index adataira illesztett
 görbéit elemezve az látszott, hogy a legmagasabb értékek
40-50% Htc között voltak mérhetőek. Ez alatt és e fölött
alacsonyabb értékek adódtak. Az M 5s és M1 5s esetén
„plató” jellegű, míg M 10s esetén határozott csúcspontot
mutató görbe volt illeszthető. A natív vérminták értékei az
azonos Htc-ú szuszpenziók esetén várt értékeknél
 alacsonyabbnak bizonyultak. A LoRRca készülékkel 
30%-os Htc alatt instabil eredményeket kaptunk paradox
módon magas aggregatiós index-el és alacsony
 amplitúdóval. Változó aggregatiós félidő (t1/2) volt
jellemző 30-60%-os Htc tartományban, a legmagasabb
értéket 30%-nál mutatva. A deformabilitás paraméterek
közül a 3 Pa-nál mért elongatiós index (EI) 15-30% 
között emelkedett, majd 40-60%-os mintáknál folyamatos
csökkenést mutatott. Az osmoscan paraméterek közül az 
EI-ozmolaritás görbe alatti terület (AUC) adatok esetében
15-30%-os mintáknál emelkedést, míg a 40-60 %-os 
minták esetében csökkenést tapasztaltunk. A membrán -
stabilitási adatokban számottevő különbséget nem 
találtunk, azonban a 15%-os Htc-nál a mérések instabillá
váltak.

Következtetés: Sertéseknél is megfigyelhető az
 aggregatiós paraméterek és a Htc kapcsolatában az az
összefüggés, miszerint az alacsonyabb és magasabb Htc
 esetén kisebb aggregatiós értéket mérhetünk, 30-50%
között egy „plató” jelleggel. Ez azonban nem minden
 aggregatiós paraméternél nyilvánvaló. A syllectometriás
módszerrel mért dinamikus paraméterekben jelentős mérési
bizonytalanság mutatkozik alacsonyabb Htc mellett.

OZMOTIKUS GRADIENS EKTACYTOMETRIÁS 
MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ 

NYÍRÓFESZÜLTSÉG MELLETT
Tánczos Bence, Sógor Viktória, Varga Ádám, 

Baráth Barbara, Deák Ádám, Németh Norbert
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

Bevezetés: Az ozmotikus gradiens ektacytometria
 (osmoscan) adott nyírófeszültség mellett, de változó
 ozmolaritású közegben határozza meg a vörösvérsejtek
 deformabilitását jelző elongatiós indexet (EI). A Tanszéken
végzett korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az osmoscan
adatok jelentős eltéréseket mutatnak az alkalmazott
nyírófeszültség függvényében. Ezt a kérdéskört kívántuk
tovább vizsgálni, a minta-előkészítésnél alkalmazott
 oldatok ozmolaritásbeli különbségeinek a mérési ered-
ményekre kifejtett lehetséges további hatásainak feltárására.

Módszerek: Hat nőstény Hungahib altatott sertés
 (testtömeg: 15,2 ±1,1 kg, engedélyszám: 24/2016/DEMÁB)
vena saphena-jából vért vettünk (21 G-s tű, K3-EDTA-t
 tartalmazó Vacuutainer® vérvételi csövek). Az osmoscan
méréseket LoRRca MaxSis Osmoscan ektacytométerrel
végeztük. 250 μL vért 4,75 mL-nyi 150, 200, 250, 300, 350
és 400 mOsm/kg ozmolaritású polivinil-pirrolidon (PVP)
oldatban (pH ~7,3) szuszpendáltunk. A néhány percen belül
elvégzett mérések során e szuszpenziókból folyamatosan
vesz mintát a készülék, miközben 0 és 500 mOsmol/kg
 ozmolaritású PVP oldatot ad hozzá, hogy az elongatiós
 indexet ebben az ozmolaritás tartományban mérje.
 Mindegyik minta esetében az osmoscan méréseket 
5, 10, 20 és 30 Pa nyírófeszültség mellett külön-külön
elvégeztük.

Eredmények: Az alkalmazott nyírófeszültség csökke -
nésével az osmoscan görbék lefutása jelentősen változott.
A görbék maximum pontja (EI max; O EI max) balra és
lefelé tolódott. A görbe alatti terület (AUC) az alkalmazott
nyírófeszültséggel párhuzamosan csökkent. Ez a jelenség
valamennyi, a minta-előkészítésnél alkalmazott ozmotikus
közeg esetén igaz volt, de különböző mértékben. A 400
mOsm/kg közegben szuszpendált vérminták esetén a 10 és
20 Pa nyírófeszültségnél mért adatokban nagyobb eltérés
mutatkozott, mint a 300 és 350 mOsm/kg esetén. A standard
20 és 30 Pa nyírófeszültség mellett mért értékek során
meghatározott O EI max értékek 250-350 mOsm/kg 
PVP esetén is viszonylag konstansnak bizonyultak. 
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A 150 és 200 mOsm/kg PVP esetén az osmoscan
paraméterek jelentősen eltértek a többi mintától:
 alacsonyabb lefutású elongatiós index – ozmolaritás gör-
béket eredményezve.

Következtetés: Az ozmotikus gradiens ektacytometria
során meghatározott paraméterek az alkalmazott
nyírófeszültségtől függően jelentős eltéréseket mutatnak
sertés vérmintában is. A mintaelőkészítés során a
fiziológiástól eltérő ozmolaritású közeg már néhány perces
időtartamon belül is jelentősen befolyásolja a később 
mért eredményeket, függetlenül attól, hogy a teljes mérés
minden esetben azonos ozmolaritás tartományban történik.
Az adatok a mintaelőkészítés és a mérések standardizá-
ciójához nyújthatnak információt.

POLOXAMER 188 HATÁSA 
A SARLÓSEJTES VÖRÖSVÉRSEJTEKRE

Rábai Miklós1, Sándor Barbara1, 
Tóth Kálmán1, Connes Philippe2

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 
I. sz. Belgyógyászati Klinika

2Laboratoire Interuniversitaire 
de Biologie de la Motricité EA7424, 

Team «Vascular Biology and Red Blood Cell», 
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Franciaország

A sarlósejtes anémia legsúlyosabb, életet is
veszélyeztető akut komplikációja a vazooklúzív krízis,
melynek hátterében súlyosan csökkent vörösvérsejt de-
formabilitást, fokozott vér viszkozitást és kóros
vörösvérsejt-endotél kapcsolatot feltételeznek. A kialakult
krízis kezelésére jelenleg kevés gyógyszer áll ren-
delkezésünkre.

Egy klinikai tanulmány a poloxamer 188-ról (P188) sik-
eresen igazolta, hogy csökkenteni képes a vazooklúzív
krízis kiváltotta fájdalom időtartamát, ugyanakkor a he-
moreológiai paraméterekre és a vörösvérsejt-endotél közti
adhéziókra kifejtett hatásait sarlósejtes vérmintákon min-
dezidáig még nem vizsgálták.

Tanulmányunkban 10 sarlósejtes és 6 egészséges
önkéntestől vettünk vért, majd mosást követően P188-at (5
mg/ml) adtunk a mintákhoz, és 37°C-on 30 percig inkubál-
tuk. A minták hematokritját saját plazmával vagy 3%-os
dextrán oldattal 40%-ra állítottuk be. Ezt követően teljes
vér viszkozitást (Brookfield viszkoziméter), vörösvérsejt
aggregációt és deformabilitást (LORCA aggregométer és
ektacytométer) mértünk. Egy másik kísérletben 5 sarlóse-
jtes betegtől és 4 egészséges önkéntestől levett, P188-cal
kezelt és nem kezelt vérmintákat (hematokrit: 1%)
egyrétegű endothel sejttenyészetre juttattunk (Exigo
pumpa). Ezt követően vizsgáltuk a kialakult vörösvérsejt-
endotél közti kapcsolatok számát.

Eredményeink igazolták, hogy a P188 kezelés a sarlóse-
jtes vérminták viszkozitását az alsó 3 nyírási grádiensen
csökkentette (p<0,05). A vörösvérsejt aggregáció a sarlóse-

jtes vérminták esetén mind a plazmával, mind a dextránnal
előállított mintákban szignifikánsan csökkent (p<0,05).
Ezzel szemben a vörösvérsejt deformabilitásban a P188
kezelés hatására változás nem következett be. A
vörösvérsejt-endotél közti adhéziós kísérletben a P188
hatására a sarlósejtes mintákban az adhéziók száma jelentős
mértékben, 50%-kal csökkent (p<0,05).

Feltételezésünk szerint a P188 a vörösvérsejtek mem-
bránjához kötődve a kialakuló sejt-sejt közötti kapcsolatok
(vörösvérsejt aggregáció és vörösvérsejt-endotél közti ad-
hézió) gyengítésével jelentős szerepet tölthet be sarlósejtes
betegek vazooklúzív krízisének sikeres kezelésében.

PFAFFIA PANICULATA KIVONAT HATÁSA 
A SARLÓSEJTES VÖRÖSVÉRSEJTEKRE

Sándor Barbara1, Rábai Miklós1, 
Tóth Kálmán1, Connes Philippe2

1.) Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 
I. sz. Belgyógyászati Klinika

2.) Laboratoire Interuniversitaire 
de Biologie de la Motricité EA7424, 

Team «Vascular Biology and Red Blood Cell», 
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Franciaország

Kutatásunkban Pfaffia Paniculata (PP) kivonat sarló -
sejtes vérszegény betegektől és egészséges önkéntesektől
származó vérmintáik vörösvérsejt (VVS) deformabilitásra
és aggregációra kifejtett hatását vizsgáltuk.

Vizsgálatunkban 7 sarlósejtes anémiástól és 4 egészsé-
ges önkéntestől történt vérvétel. A mosott VVS-ket külön-
böző koncentrációjú PP kivonattal (0,0, 0,2 vagy 0,5 mg/ml)
inkubáltuk 37°C-on 5 órán keresztül. Míg a VVS deforma-
bilitást LORCA ektacitometria segítségével mértük, addig
a VVS aggregációt LORCA aggregométerrel határoztuk
meg. Mivel a sarlósejtes VVS-ek fragilisebbek a normál
VVS-eknél egy stabilitási tesztet is elvégeztünk, mely során
állandó nyírófeszültségnek (70 Pa) tettük ki a VVS-ket 10
percen keresztül. Egy másik kísérletben 2 különböző diff-
rakciós kép méretet (5,4 cm és 3,8 cm) alkalmazva mértünk
VVS deformabilitást, majd meghatároztuk a mintákban
lévő irreverzibilis sarlósejtek arányát.

Eredményeink azt mutatták, hogy a PP kivonat hatására
az egészséges önkéntesek vérmintáiban a VVS deformabi-
litás nem mutatott változást. Ezzel ellentétben, a sarlósejtes
mintákban szignifikáns javulást láttunk a kezeletlen és a 0,5
mg/ml koncentrációjú minták eredményei között (p<0,05).
A VVS aggregáció nem változott a PP kezelés hatására. A
sarlósejtes VVS-ek fragilitása nem változott a PP kivonat
hatására. Vizsgálatunk azt mutatta, hogy a PP kezelés nem
befolyásolja a sarlósejtes mintákban lévő irreverzibilis sar-
lósejtek arányát.

Jelen vizsgálat bizonyítja a PP kivonat jótékony, in vitro
hatását a sarlósejtes VVS-ek deformabilitására, főként
olyan nyírófeszültségeken, amik általában a kapillárisokban
mérhetőek.
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II. SZEKCIÓ

VÉNÁS LÁBVARIKOZITÁSI BETEGSÉG 
TÜNETEINEK LÉTREHOZÁSA

PATKÁNY MODELLEN
Patai Bernadett Bettina1, Dörnyei Gabriella3, 

Szekeres Mária1,3, Kiss Judit3, 
Monos Emil2, Nádasy György1

1Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettan Intézet, Ál-

talános Orvosi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, 

Egészségtudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

Háttér, célkitűzés: A magyar lakosság mintegy egyne-
gyede lábvarikozitás betegségben szenved. Különböző
felmérések szerint az elmúlt 40 évben a betegek száma
egyre csak nő. A betegség kialakulásában számos
párhuzamosan ható tényező játszik szerepet, többek között
a kor, a nem, a genetikai hajlam valamint az életmód,
különösen az álló munka és a vénára ható gravitációs ter-
helés. A betegség megismerését akadályozó tényező, hogy
állatkísérletes modellel mindez ideig nem rendelkeztünk.
Korábbi munkáinkban a vena saphena főágának parciális
krónikus okklúziójával sikerült varikózus felszíni vénás
kollaterális érhálózatokat kialakítanunk. Gravitációs ter-
helésnek kitéve ezen fejlődő kollaterális hálózatokat, ben-
nük már az előrehaladottabb varikozitásra jellemző
tortuózus lefutás, lokális tágulat, illetve plakk–képződés is
megfigyelhető volt. Modern klinikai felfogás szerint az
érhálózat kóros átalakulásában meghatározó szerepet játszik
a billentyűelégtelenség és a refluxos áramlás megjelenése,
nemcsak a saphena véna főágában, hanem a felületes és
mély vénás rendszert összekötő perforáns ágakban is, ezért
vizsgálatainkban ilyen irányú modellkísérleteket végeztünk. 

Anyag és módszer: Mikrosebészeti módszerekkel a
patkányok bal oldali véna femoralis profundáján fonál
segítségével érleszorítást készítettünk, mellyel szűkületet
szimuláltunk. 12 hét elteltével a vena femoralis profundába
Batson17 plasztikanyagot töltve tanulmányoztuk a vénás
hálózat pathológiás átépülését. Más állatokban 4 és 12 hét
leszorítást követően a vena profundába metilénkék oldatot
fecskendezve figyeltük meg a festéknek a felszíni vénákban
való megjelenését. Az észlelt refluxos perforáns ágakat,
valamint a hozzájuk csatlakozó varikózus felszíni ágakat
kipreparáltuk és a pathológiás hálózati elemek képét
videomikroszkóposan rögzítettük. Egy újabb kísérlet-
sorozatban a vena saphena magna beömlése előtti billentyűt
destruáltuk.

Eredmények: A mélyvénás áramlási zavar hatására re-
fluxos perforáns ágak jelentek meg, melyek a felszíni vénák
felé vezették a vért. A felszínes vénák sok esetben „feeder-
vénák” által táplált plakkokat képeztek, melyeket zegzugos
lefutású vénák kötöttek össze a nagyobb felszínes ágakkal. 

Következtetés: Kísérleteink során vénás keringési
átépülés alakult ki refluxosan vezető perforáns ágak,

felületes vénás varikózus plakkok és tortuózusan lefutó
vénás ágak megjelenésével. Mindezzel a varikozitás
betegség számos tünetét sikerült először modelleznünk
 állatkísérletben. Vizsgálataink arra hívják föl a figyelmet,
hogy a refluxos perforáns ágak megjelenésében a gravitá-
ción kívül nagy szerepe lehet a lábizomzat tartós,
 inhomogén izometriás kontrakciójának. Hosszabb távon
ilyen modellek a gyógyszeres és sebészi kezelés irányában
is jelentős segítséget adhatnak. Az újdonképzett érhálózatok
tanulmányozása a sebgyógyulás során még az eddigieknél
is kíméletesebb plasztikai sebészeti technikák
 kidolgozásához vezethet.

Támogatás: OTKA 32019, Magyar Vese Alapítvány,
Semmelweis Egyetem ÁOK dékánja

NEMI KÜLÖNBSÉGEK A KORONÁRIA 
ARTERIOLÁK BIOMECHANIKAI MŰKÖDÉSÉBEN

EDZÉS INDUKÁLT BAL-KAMRA 
HIPERTRÓFIÁBAN

Török Marianna1, Horváth Eszter1,2, 
Monori-Kiss Anna3, Pál Éva3, Jósvai Attila4, 

Radovits Tamás5, Oláh Attila5, Merkely Béla5, 
Nádasy György L.2 és Várbíró Szabolcs1

1II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Semmelweis Egyetem, Budapest

2Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, 
Semmelweis Egyetem, Budapest

4Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, 
Idegsebészeti Osztály, Budapest

5Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 
Kardiológia Központ, Semmelweis Egyetem, Budapest

Bevezetés: A rendszeres fizikai edzés és a női nem
 protektív a kardiovaszkuláris halálozással szemben. Célunk
a nemi különbségek megismerése az edzés  indukálta bal
kamra hipertrófiában a koronária arteriola  biomechanikai
működésében.

Metodika: Fiatal felnőtt patkányokat 4 csoportba
 osztottuk (n=8/csoport): a hím és nőstény úszók (HÚ, NÚ)
heti ötször napi 200 percet úsztak 12 héten keresztül. A hím
és nőstény kontroll állatok (HK, NK) napi 5 percet töltöttek
a vízben. A 12 hetes edzést követően az állatok szívéből 200
µm átmérőjű intramurális koronária rezisztencia arteriolát
preparáltunk, melynek biomechanikai tulajdonságait
 nyomás angiométerrel vizsgáltuk.

Eredmények: Úszó állatokban a szív-/testtömeg 
arány magasabb volt a kontroll csoportokhoz képest 
(HK: 3,31±0,19 vs HÚ: 4,03±0,41 ill. NK: 3,68±0,26 vs
NÚ: 4,61±0,41 g/kg, p<0,0001). A szívizom-hipertrófiával
nem járt együtt hipertónia. A koronária arteriola
 falvastagság Krebs oldatban szignifikánsan nagyobb volt a
hím úszókban a HK-hoz és a nőstény úszókhoz képest
(HK:2 6,03±0,43; HÚ: 37,24±1,05; NK: 37,64±5,37; NÚ:
31,26±4,57 µm), míg tromboxán-agonista (TXA) oldatban
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az úszó csoportokban magasabb falvastagságot mértünk a
kontrollokhoz képest mindkét nemben (HK: 22,84±0,59 vs
HÚ: 39,57±2,89 ill. NK: 31,17±2,10 vs NÚ: 39,25±2,60
µm, p<0,05). A Krebs oldatban mért fal/lumen arány úszók-
ban magasabb volt a kontrollokhoz képest (HK:
0,322±0,025 vs HÚ: 0,714±0,118 ill. NK: 0,391±0,058 vs
NÚ: 0,838±0,047, p<0,0001). A belső átmérő az úszó cso-
portokban szignifikánsan kisebb volt a kontroll csopor-
tokhoz képest. Hímekben a külső átmérő (HK: 196,8±9,1
vs HÚ: 230,4±17,9 ill. NK: 197,5±12,0 vs NÚ: 163,9±5,7
µm, p<0,0001) és az erek keresztmetszete (HK: 12578±654
vs HÚ: 16167±750 ill. NK: 16727±533 vs NÚ: 12693±577
µm2, p<0,05) jelentősen nőtt úszás hatására, nőstényekben
viszont csökkent. A tangenciális falfeszülés az úszó csopor-
toknál kisebb volt a kontrollokhoz képest (HK: 32,28±21,74
vs HÚ: 22±14,84 ill. NK: 28,96±19,44 vs NÚ: 17,31±11,14
kPa, p<0,05). A tangenciális elasztikus modulus mindkét
nemben csökkent úszás hatására 20-30 kPa falfeszülés
között (p<0,05). TXA hatására mért értónus a nőstényeknél
szignifikánsan magasabb volt a hímekhez képest, úszás
hatására szignifikánsan nőtt a kontroll csoportokhoz képest
(HK: 10,65±0,78 vs HÚ: 15,55±0,88 ill. NK: 15,56±1,06
vs NÚ: 23,39±2,27 %, p<0,05).

Konklúzió: A szívizom-megnagyobbodás kifejezettebb
volt a nőstény úszóknál a hím úszókhoz képest. Az érfali
falfeszülés csökkenése fiziológiás adaptációra utal a ko-
ronáriák esetében is. A megnövekedett fal/lumen arány az
intramurális erek válaszát mutatja a megnövekedett ter-
heléssel szemben, a falvastagság növekedése csak a hím
úszóknál volt megfigyelhető, a nőstény úszóknál ezzel el-
lentétes folyamat zajlott le. A nőstények reaktivitása nagy-
obb a hímekhez képest.

Támogatás: OTKA TO 32019, Semmelweis Egyetem
ÁOK, Magyar Vese Alapítvány, NKFIH K 120277 (MB),
ÚNKP-16-4 (RT).

SZÁMÍTÓGÉPES ÁRAMLÁSDINAMIKAI 
VIZSGÁLAT ARTERIA CAROTIS INTERNA
STENOSIS MIATT MŰTÖTT BETEGEKEN

Jávor Szaniszló1, Jancsó Gábor1,2, 
Menyhei Gábor1, Gasz Balázs2

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
Érsebészeti Klinika

2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

A számítógépes áramlásdinamikai vizsgálat (computa-
tional fluid dynamics-CFD) egy jól bevált, régóta
 alkalmazott módszer az áramlástani vizsgálatokban. 
Az utóbbi években a módszer egyre szélesebb körben
 adaptálódik az egészségügyi, különösen a kardiovascularis
kutatásokba és vizsgálatokba. 

A fent említett vizsgálati módszert arteria carotis interna
(ACI) szignifikáns stenosis esete kapcsán ismertetjük.
 Vizsgálati alanyunk egy 64 éves férfibeteg volt, akinél 

CT angiographias (CTA) vizsgálat derített fényt jobb oldali
ACI 75%-os stenosisára. Az ellenoldali ACI stenosisa 60
%-os volt. Alanyunk anamnézisében komolyabb, kezelt
betegség nem szerepelt. Megfelelő előkészítést követően
locoregional (cervicalis block) érzéstelenítésben jobb oldali
ACI eversios endarterectomiat (EEA) végeztünk. A beteg
5 nap után elhagyta az kórházat.

A műtét előtti CTA-t felhasználva, számítógép segít-
ségével elkészítettük a carotis villa 3D-s rekonstrukciós
képét, majd ezt felhasználva elvégeztük a CFD vizsgálatot.
Láthatóvá vált, hogy a beszűkült érterületen a véráramlás
dinamikájában jelentős változások jönnek létre, mely
 köztudottan szerepet játszik az érszűkület progressziójában. 

Egy, majd hat hónappal a műtét után, kontroll nyaki
CTA vizsgálat történt, mely restenosist nem igazolt.
Elvégeztük a műtét utáni CFD vizsgálatokat is. Célunk az
esetleges hemodinamikai változások nyomon követése, a
változások és a restenosis közötti esetleges összefüggés
megfigyelése, megértése volt.

A CFD könnyen, személyre szabottan alkalmazható
módszer a véráramlás vizsgálatára.

ANASZTOMÓZIS MINŐSÉG VIZSGÁLATA 
SZOFTVERES VÉGESELEM ANALÍZIS 

SEGÍTSÉGÉVEL
Varga Péter1,2, Gedei Alexandra1, Maróti Péter2, 

Jancsó Gábor1, Gasz Balázs1

1Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Szimulációs Oktatási Központ

Bevezetés: Anasztomózisok varrása kiemelt fontosságú
szinte minden sebészeti szakterületen. Az érsebészetben
varratok minőségellenőrzésére jelenleg az Objective
 Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) score
rendszer szolgál, mely a sebészi technikát veszi figyelembe,
azt elsősorban ránézésre ítéli meg, az intraluminális
 viszonyokról azonban nem szolgáltat információt.
Célkitűzésünk volt, egy olyan végeselem analízisen alapuló
módszer kidolgozása és tesztelése, mely pontos tájékoz-
tatást adhat az elkészült érvarratok áramlástani viszonyairól. 

Módszertan: Vizsgálatunk során szilikon műerekből
készített end-to-side anasztomózisokat értékeltünk ki. Az
intraluminális terekről öntvények készültek, melyek pontos
lenyomatot adnak a szimulált vér által kitöltött mor-
phológiáról. Az öntvényt nagy felbontású Tizian 3D scan-
nerrel digitalizáltuk. Az így kapott 3D stl fájlt, konvertálást
követően Ansys CFD szoftverrel teszteltük, mely standard-
izált mérések átlagolásából határozta meg a vizsgálni kívánt
értékeket, és ábrázoltuk az áramlási viszonyokat. Az alábbi
paraméterek kerültek megjelenítésre: áramlási sebesség,
 nyomás, fali nyírófeszültség, turbulencia, Reynolds szám.
A módszer tesztelésére a Medtronic Coronária Varró
 Tréning nyújtott lehetőséget, melynek során 14 fő szív -
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sebész szakorvosjelölt által készített, összesen 42 varratot
elemeztünk ki. A képzés végén a résztvevők kérdőívet
töltöttek ki.
Eredmény: Kutatásunkat kísérleti tanulmánynak szántuk
annak kiderítésére, hogy az általunk kidolgozott módszer
használható-e a gyakorlatban. Tapasztalataink alapján az
eljárás jól alkalmazható, standardizálható és olyan hasznos
információkkal szolgál, melyek más minőségellenőrzési
módszerekkel nem kinyerhetők. A kérdőívek alapján
kijelenthető, hogy az adatok vizuális kiértékelése segítette
a résztvevők sebészi technikájának fejlődését. 
Összefoglalás: Novumnak számító módszert dolgoztunk ki
éranasztomózis minőségellenőrzésére, melyet
 posztgraduális képzésen teszteltünk. Olyan információkat
tudtunk kinyerni, amelyek a klasszikus áramlástani
mérésekkel nem lehetségesek. További vizsgálatok
 támaszthatják alá a módszer hasznosságát az OSATS score
rendszerrel összevetve.

III. SZEKCIÓ

A LEUKOCITA ANTISZEDIMENTÁCIÓS RÁTA
(LAR) JELENTŐSÉGE INTENZÍV TERÁPIÁS 
ELLÁTÁST IGÉNYLŐ ÉGETT BETEGEKBEN

Rozanovic Martin1, Csontos Csaba1, Szélig Lívia1,
Bogár Lajos1, Kovács Patrícia1, Matancic Marianna2,

Pankaczi Andrea1, Rajj Lilla1, Loibl Csaba1

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
2Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Bevezetés: Az infekció korai felismerése életmentő,
 súlyos égési sérültekben. Gyors diagnózis alapján, a minél
korábban megkezdett empirikus antibiotikus kezelés
előnyös az intenzív osztályon kezelt égett betegekben.

Célkitűzések: Vizsgálatunkban a leukocita anti -
szedimentációs ráta (LAR), valamint a szérum C-reaktív
protein (CRP) és procalcitonin (PCT) szintjeit vizsgáltuk,
hogy mennyire alkalmasak a szeptikus szövődmények,
valamint a mortalitás előrejelzésében.

Anyag és módszer: Prospektív, leíró vizsgálatunkba 21,
20%-nál nagyobb testfelületen égett beteget vontunk be.
Adataikat az intenzív osztályos felvételt (T1) követően 
5 napig (T1-T5) elemeztük. A vizsgált betegek közül 10-
nél szeptikus szövődmények alakultak ki, náluk a szepszis
 diagnózisát megelőzően és az azt követő 3 napon is
 vizsgáltuk a LAR, CRP, PCT értékeket. Vizsgálatunk
elsődleges végpontjának az intenzív osztályos túlélést,
 másodlagosnak a szeptikus szövődmények felléptét
 tekintettük.

Eredmények: Betegeink életkor mediánja 66 (49-80) év
volt. 7 beteg súlyos, másodlagos infekciós szövődmények
következtében elhunyt. Az elhunytakhoz viszonyítva a
túlélőkben a T2 és T5 napokon a LAR szintje szignifikán-

san emelkedett (p<0,05) volt, ugyanakkor a kontroll -
csoporthoz viszonyítva az elhunytakban szignifikáns
csökkenést tapasztaltunk a T1 (p<0,01) és T2 (p<0,05)
napokon. Az ötödik napra az elhunytakban szignifikánsan
emelkedett (p<0,01) volt a LAR szintje a kontroll
 csoporthoz viszonyítva. A kontroll csoporthoz viszonyítva
az elhunytakban a LAR értéke csak a T5 napon volt
 szignifikánsan (p<0,05) emelkedett. A szérum CRP szint
emelkedő tendenciát (p<0,05) mutatott a vizsgálati
 periódusban. Szeptikussá váló betegekben a LAR szintje
szignifikáns csökkenést (p<0,05) mutatott a szepszis
kialakulását megelőző napon. A CRP szintek hasonló
csökkenését a szepszis diagnózisát megelőző napon nem
találtuk szignifikánsnak. A PCT értékek nem bizonyultak
előrejelzőnek a szepszis kialakulásának szempontjából,
emelkedő tendenciát (p<0,05) csak a szepszis kialakulását
követő 24 órában tapasztaltunk.

Következtetés: A LAR, előre jelezheti a kialakuló
 szeptikus szövődményeket és a következményes halálozást,
mellyel korábbi terápiás intervenciókra nyílhat lehetőség.

MÁJ ISCHAEMIA-REPERFUSIO SORÁN A KORAI
ÉS A KÉSLELTETETT HATÁSÚ TÁVOLI SZERVI

 ISCHAEMIÁS PRAECONDITIONÁLÁS HATÉKONY-
SÁGÁNAK MICROCIRCULATIÓS VIZSGÁLATA
Varga Gábor1, Magyar Zsuzsanna1, Mester Anita1,

Ghanem Souleiman1, Nadubinszky Gábor1, 
Sógor Viktória1, Tánczos Bence1, Oltean Mihai2, 

Németh Norbert1

1.) Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

2.) The Transplantation Institute, Sahlgrenska University
Hospital, Göteborg, Svédország

Bevezetés: A kísérletes sebészetben az ischaemiás
 praeconditionálásnak számos módozata ismert, azonban a
klinikumban ezek alkalmazhatósága természetüknél fogva
korlátozott. Az utóbbi évtizedben a kutatások fókuszába
került a távoli szervi ischaemiás praeconditionálás (remote
ischemic preconditioning, rIPC) is, amely az ischaemia-
reperfusiónak (I/R) kitett szervtől távol eső területen
 létrehozott rövid idejű leszorítások sorozatából álló
 praeconditionálást jelenti. Nem ismert, hogy az rIPC magát
az I/R károsodást mennyivel előzze meg, tehát a korai vagy
késői rIPC a hatékonyabb.

Módszerek: Altatott patkányokon (engedélyszám:
20/2011/DE MÁB) microvascularis klippekkel
megközelítőleg 70%-os parciális máj ischaemiát hoztunk
létre. A felengedést követően 120 perc reperfusiós időszakot
figyeltünk meg (Kontroll csoport, n=5). Az rIPC csopor -
tokban vagy egy órával (rIPC-1, n=6) vagy egy nappal
(rIPC-24, n=6) a máj ischaemia előtt tourniquet
 segítségével 3x10 perc időtartamra leszorítottuk a bal alsó
végtagot a lig. inguinale magasságában, közte 10 perces
reperfusiós periódusokat tartva. Haemodinamikai mérések
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(Apollo Amplifier non-invasiv vérnyomásmérő), rectalis és
szervfelszíni hőmérsékletmérés (infravörös thermometer),
a máj felszínén lézer Doppleres szöveti áramlásmérés 
(LD-01 Laser Doppler flowmeter) történtek a máj
 ischaemia előtt, után, valamint a reperfusio 30., 60. és 
120. percében (R30, R60, R120).

Eredmények: A Kontroll csoportban a reperfusio 60.
percét követően egy elhullás volt. A szívfrekvencia a
 kontroll és rIPC-1 csoportban emelkedett R120-nál, míg az
rIPC-24 csoportban viszonylag stabilnak mutatkozott. 
A vérnyomás R30-nál csökkent minden csoportban,
 amelyet a kontrolloknál emelkedés (R60), majd újabb
csökkenés (R120, p=0,022 vs. alap) követett, míg az rIPC
csoportokban R120-nál a kiindulási értékek közelébe tért
vissza. A máj felszínén, valamint a rectalisan mért
hőmérséklet értékeiben egy enyhe emelkedésen kívül nem
találtunk jelentős különbségeket. A máj mikrokeringése
mindhárom csoportban fokozódott R120-ra, legnagyobb
mértékben az IP-24 csoportban (p=0,016).

Következtetés: A túlélés, a hemodinamika és a 
micro circulatio tekintetében mindkét rIPC protokoll javított
a máj I/R okozta állapoton, a 24 órával korábbi praecondi-
tionálás esetében néhány paraméter tekintetében nagyobb
mértékű javulás volt megfigyelhető. A pontosabb választ
várhatóan a szövettani vizsgálatok eredményei fogják
megadni.

MICRO-RHEOLOGIAI VÁLTOZÁSOK A TÁVOLI
SZERVI ISCHAEMIÁS PRAECONDITIONÁLÁS
 HATÁSÁRA, MÁJ ISCHAEMIA-REPERFUSIO

SORÁN PATKÁNYMODELLBEN
Nadubinszky Gábor1, Magyar Zsuzsanna1, 

Mester Anita1, Ghanem Souleiman1, Varga Gábor1,
Sógor Viktória1, Tánczos Bence1, Oltean Mihai2,

Németh Norbert1

1Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
 Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

2The Transplantation Institute, Sahlgrenska University
Hospital, Göteborg, Svédország

Bevezetés: Távoli szervi ischaemiás praeconditionálás-
nak (rIPC) nevezzük egy adott szerv ischaemia-reperfusiója
(I/R) előtt, egy távolabbra eső területen létrehozott rövid
idejű, reperfusiós időszakokkal megszakított ischaemiás
periódusok sorozatát, amely feltehetően védőhatással bírhat
a későbbi szervi károsodás ellen. Azonban az optimális
szöveti mennyiség, a leszorítások száma és időtartama,
valamint hogy mennyi idővel a tervezett I/R előtt érdemes
elvégezni, ezidáig nem tisztázott. Mindemellett a mikroker-
ingés meghatározásában fontos szerepet játszó haemor -
heologiai paraméterek jelentősége sem ismert rIPC során.

Módszerek: 18 CD outbred patkányt 3 kísérleti cso-
portba soroltunk (engedélyszám: 20/2011/DE MÁB), majd
70%-os parciális máj ischaemiát hoztunk létre 60 percre,
amelyet 120 perc reperfusio követett. A kontroll csoportban

(n=5) más beavatkozás nem történt. A praeconditionált
 csoportokban a máj I/R-t megelőzően az rIPC-1 (n=6)
 csoportban egy órával, az rIPC-24 (n=6) csoportban 24
 órával a máj I/R előtt a bal alsó végtagot a combtő köré
helyezett tourniquet-vel 3x10 percre leszorítottuk, a
leszorítások között 10 perc reperfusiós időszakokat tartva.
A műtét kezdetén, valamint a reperfusio 30., 60. és 120.
 percében (R30, R60, R120) az a. femoralisból vérvételek
történtek sav-bázis- (EPOC automata), haematologiai
paraméterek (Sysmex K-4500 automata), vörösvérsejt
 aggregatio (Myrenne MA-1 aggregometer) és vörösvérsejt
deformabilitás (LoRRca MaxSis Osmoscan ektacytometer)
meghatározására.

Eredmények: A máj I/R jelentős haemoconcentratiót
idézett elő (R30: p=0,013 vs. rIPC-1; R60: p=0,006 vs.
rIPC-1, p=0,023 vs. rIPC-24; R120: p=0,011 vs. rIPC-1,
p=0,023 vs. rIPC-24), amely az rIPC csoportokban nem 
volt megfigyelhető. A laktát koncentráció minden
 csoportban szignifikánsan emelkedett a reperfusio végére
(Kontroll: p=0,016, rIPC-1: p=0,002, rIPC-24 p=0,029),
míg a vér pH kompenzált maradt. A vörösvérsejt
 aggregatiós paraméterek R60-ra emelkedtek, az rIPC-24
csoportban nagyobb mértékben, de szignifikáns különbség
nem mutatkozott a csoportok között. A vörösvérsejt de-
formabilitást leíró ektacytometriás paraméterek romlása a
Kontroll és rIPC-24 csoportokban volt kifejezettebb (R30-
120, p<0,05).

Következtetés: Összefoglalásként elmondható, hogy
patkánymodellen a távoli szervi ischaemiás praecondi-
tionálás enyhített a máj ischaemia-reperfusio okozta
haemorheologiai változásain. Azonban az eredmények
alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy az alkalmazott
protokoll mennyivel előzze meg a szervi I/R történéseket.

VÉKONYBÉL ISCHAEMIA-REPERFUSIO 
OKOZTA MICRO-RHEOLOGIAI VÁLTOZÁSAI,

NEMI KÜLÖNBSÉGEI ÉS KORFÜGGŐ 
ELTÉRÉSEI PATKÁNYMODELLBEN

Molnár Ákos, Mester Anita, Magyar Zsuzsanna, 
Sógor Viktória, Tánczos Bence, Németh Norbert
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,

 Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

Bevezetés: Irodalmi adatok alapján elmondható, hogy 
a micro-rheologiai paraméterek (vörösvérsejt deformabil-
itás és aggregatio) életkorral és nemmel összefüggő
 változásokat mutatnak. Ismert továbbá, hogy ischaemia-
reperfusio (I/R) során a micro-rheologiai paraméterek
 romlanak, hozzájárulva a mikrokeringési zavarok
kialakulásához is. Feltételeztük, hogy a mesenterialis I/R
micro-rheologiai hatása különbözhet fiatal és idősebb, hím
és nőstény patkányokban.

Módszerek: Patkányokon (engedélyszám: 20/2011
DEMÁB) altatásban kanülálásra került a bal oldali a.
femoralis, majd median laparotomiát végeztünk. A kontroll
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fiatal állatokban (nőstény n=7, hím n=7) más beavatkozás
nem történt. Az I/R csoportokban (idős és fiatal hím és
nőstény csoportok, n=6-7/csoport) az a. mesenterica
 superiort atraumatikus klippel 30 percre leszorítottuk, majd
120 perc reperfusiós időszak következett. Az ischaemia
előtt és után, valamint a reperfusio 30., 60., és 120. percében
vért vettünk a kanülált artériából a haematologiai
paraméterek (Sysmex F-800 automata), a vörösvérsejt
 aggregatio (Myrenne MA-1 aggregometer) és a vörös -
vérsejt deformabilitás (LoRRca MaxSis Osmoscan
 ektacytometer) meghatározására. 

Eredmények: A fehérvérsejtszám az idősebb nőstény
 állatokban emelkedett nagyobb mértékben a fiatal
nőstényekhez képest, míg hímeknél ez a különbség nem
volt jellegzetes. A thrombocyta szám az idősebb
nőstényeknél volt emelkedett, míg hímek esetében a
 fiatalabb állatoknál találtunk magasabb thrombocyta
 számot. Az ektacytometriás paraméterek az idősebb
 állatokban utaltak rosszabb deformabilitásra. I/R hatására
mind a fiatal, mind az idősebb állatokban mindkét nemben
romlott a deformabilitás, legnagyobb mértékben az idősebb
hím állatokban (SS1/2, EImax/SS1/2 paraméterek). 
Ezzel párhuzamosan a vörösvérsejt aggregatiós index
paraméterek minden csoportban emelkedést mutattak a
reperfusio során, legkisebb mértékben az idősebb hím
 állatok esetén. 

Következtetés: Összességében elmondható, hogy a
vörösvérsejt deformabilitás és aggregatio paraméterei nemi
és életkorbeli alapkülönbségeket mutatnak patkányokban
is. A vékonybél ischaemia-reperfusio hatására bekövetkező
micro-rheologiai károsodás az idősebb hím patkányokban
volt jelentősebb mértékű. Ezek a megfigyelések
hasznosítható információt nyújthatnak a további kísérletek
tervezésében és az eredmények kiértékelésében.

IV. SZEKCIÓ

A PAJZSMIRIGY HORMONOK HATÁSA
A THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓRA

Tupicza Mihály1, Tóth Kálmán2, Mezősi Emese2

1Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, 
Általános Belgyógyászati Osztály, Kaposvár
2Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 

I sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Bevezetés: Pajzsmirigy működészavarokban számos
haemosztatikus rendellenesség került leírásra, hyper -
thyreosisban fokozott thrombózis készség, hypothyreosis-
ban vérzékenység előfordulása jellemző; ez utóbbi
hátterében néhány esetben szerzett von Willebrand
betegséget diagnosztizáltak, a pathomechanizmus azonban
nagyrészt ismeretlen.

Cél: Munkánkban a pajzsmirigy hormonok genomikus
és non-genomikus hatását értékeltük a thrombocyták
 aggregációjára in vivo és in vitro vizsgálatokban.

Módszerek: A vizsgálatok első fázisában Carat TX4
 aggregométerrel thrombocyta dús plazmából mértük a
spontán, ADP és adrenalin stimulált aggregációt 13
egészséges önkéntes, 9 hyperthyreotikus (átlagéletkor: 58
év, férfi/nő: 4/5, TSH:75 mU/L, fT4: 5,3 pmol/L) és 10
 hypothyreotikus beteg (átlagéletkor: 49 év, férfi/nő: 2/7,
TSH:0,00 mU/L, fT4: 43 pmol/L) vérmintájából. Az in vitro
vizsgálatokban 14 egészséges önkéntes (átlagéletkor 31 év,
férfi/nő arány: 7/7) mintáját 5, 50 és 500 ng/ml koncentrá-
ciójú trijódtironnal és levotiroxinnal inkubáltuk 30 percig.
A második vizsgálati fázisban Multiplate impedancia
 aggregometriát használtunk ADP, ASPi, TRAP, RISTO test
reagensekkel, 9 (átlagéletkor 51 év, férfi/nő arány:2/7) beteg
vizsgálatát végeztük el súlyosan hypothyreotikus (TSH 99+83
mU/L) és euthyreoid (TSH 3,5+4,5 mU/L)  állapotban. 
A statisztikai értékelést az SPSS 22.0 verzióval végeztük.

Eredmények: Az ADP és adrenalin stimulált throm -
bocyta aggregációt első vizsgálatunkban a pajzsmirigy
funkció nem befolyásolta. Trijódtironin valamennyi
 koncentrációjának hatására szignifikánsan csökkent az
adrenalin és ADP-stimulált aggregáció (Wilcoxon teszt). 
A levotiroxin előkezelés 50 és 500 ng/ml koncentrációban
csökkentette az adrenalin, 500 ng/ml koncentrációban az
ADP-indukált aggregációt (Wilcoxon teszt). A Multiplate
vizsgálatokban hypothyreoid állapotban szignifikánsan
csökkent volt a ristocetin-indukált aggregáció (p=0,02),
nem találtunk pajzsmirigy funkciótól függő különbséget az
ADP, ASPi és TRAP tesztekben.

Konklúzió: A pajzsmirigy hormonok mind in vivo, 
mind in vitro befolyásolják a vérlemezkék működését. 
A thrombocyták megfelelő modellt kínálnak a pajzsmirigy
hormonok non-genomikus hatásának vizsgálatára. Az in
vitro, non-genomikus hatásban egy korábbi közlemény
 szerint a miozin könnyű lánc kináz aktivitásának csökkenése
játszhat szerepet, ez irányban további  vizsgálatok
 szükségesek. A hypothyreosisban észlelt csökkent ristocetin-
indukált aggregáció hátterében irodalmi adatok szerint a von
 Willebrand faktor csökkent szintje feltételezhető. 

A PERIFÉRIÁS ÜTŐÉRBETEGEK MIKRO -
CIRKULÁCIÓJÁNAK KOMPLEX VIZSGÁLATA

Kovács Dávid, Csiszár Beáta, Biró Katalin, 
Koltai Katalin, Endrei Dóra, Praksch Dóra, 

Tóth Kálmán, Késmárky Gábor
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 

I. sz. Belgyógyászati Klinika, 
Kardiológiai és Angiológiai Tanszék, Pécs

Bevezetés: Vizsgálatunk célja a perifériás ütőérbetegek
mikrocirkulációjának vizsgálata volt non-invazív funkcio-
nális és hemoreológiai módszerek segítségével.

Módszerek: 120 ismert vagy perifériás ütőérbetegségre
(PAD) magas kockázattal rendelkező betegnél (66 ± 10 év)
transzkután szöveti oxigéntenzió mérést (tcpO2), lábujj
 vérnyomásmérést és lézer Doppler áramlásmérést (LDF)
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végeztünk nyugalomban és járástesztet követően. 
Ezen belül 32 ütőérbetegnél lézer Dopplerrel vizsgáltuk a
 posztokklúziós reaktív hiperémiát (PORH). Emellett a
makro- és a mikrohemoreológiai paraméterek (plazma
 viszkozitás, fibrinogén, vörösvérsejt (vvs) aggregáció)
 meghatározását is elvégeztük. Eredményeinket 30 (a
PORH-t pedig 22) ütőérbetegséggel nem rendelkező
 személy adataival (61 ± 10 év) hasonlítottuk össze.

Eredmények: A betegcsoport nyugalmi és járástesztet
követően lábfejen mért tcpO2 (nyugalmi: 42 ± 15 Hgmm;
járásteszt után 5. percben: 33 ± 20 Hgmm) és lábujj
 vérnyomás értéke (nyugalmi: 62 ± 28 Hgmm; járástesztet
után: 56 ± 34 Hgmm) szignifikánsan alacsonyabb volt a
kontroll csoporténál (nyugalmi tcpO2: 55 ± 9 Hgmm;
 járásteszt után 5. percben: 57 ± 9 Hgmm; nyugalmi lábujj
vérnyomás: 101 ± 23 Hgmm; járásteszt után: 105 ± 22
Hgmm) (p<0,005). A betegek LDF által detektált nyugalmi
és járástesztet követő (177 ± 90 és 174 ± 91) perfúziós
 egysége szignifikánsan kisebb volt a kontroll csoporténál
(223 ± 89 és 242 ± 55; p<0,05). A PORH a betegcsoportban
a kontroll csoportéhoz viszonyítva kisebb mértékű és el-
nyújtott hiperémiát eredményezett (alap- és csúcsáramlás
változása: 3118 ± 1516% vs. 4597 ± 2617%; p=0,024; ma-
ximális hiperémia eléréséhez szükséges idő: 76,5 ± 52,5 s
vs. 41,6 ± 28,7 s; p=0,009). A PORH a betegcsoportban
szignifikánsan nagyobb latenciával kezdődött a kontroll
csoporthoz viszonyítva (1,81 ± 0,73 s vs. 1,37 ± 0,58 s;
p=0,008). A betegcsoportban szignifikánsan magasabb
plazma viszkozitást (1,27 ± 0,10 vs. 1,22 ± 0,06 mPas;
p=0,004) és fibrinogén szintet (3,68 ± 0,89 vs. 2,92 ± 0,47
g/l; p<0,005) találtunk, ezenkívül a vvs aggregáció is
 szignifikánsan nagyobb volt (aggregációs index: 67,87 ±
7,62 vs. 60,67 ± 12,41; t1/2: 1,80 ± 0,85 vs. 2,25 ± 0,94 s;
γ: 134 ± 54 vs. 106 ± 35 s-1; p<0,005).

Következtetés: Eredményeink alapján a perifériás ütő-
érbetegekben mind a non-invazív funkcionális, mind a he-
moreológiai paraméterek károsodott mikrocirkulációra
utalnak csökkent érreaktivitással. A funkcionális teszteket
a PAD betegek állapotfelmérésére ajánljuk.

BIOKÉMIAI ÉS LABORATÓRIUMI PARAMÉTEREK
VÁLTOZÁSA FIZIKAI TRÉNING HATÁSÁRA

Praksch Dóra1, Kovács Dávid1, Sándor Barbara1,
Petrovics Péter1, Kovács Krisztina2, Sümegi Balázs2,

Tóth Kálmán1, Szabados Eszter1

1.) Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

2.) Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs

Bevezetés: A fizikai tréningnek az egészség
megőrzésben, a kardiovaszkuláris betegségek primer és
szekunder prevenciójában igen fontos szerepe van. Jelen
vizsgálatunk célja a kombinált fizikai tréning hatásának
felmérése volt primer prevenció során.

Módszerek: A vizsgálat során 30 közepes-magas
 kardiovaszkuláris rizikójú nőbeteget (átlagéletkor: 67,6±5,6
év) vontunk be ambuláns és otthoni kardiológiai prevenciós
tréning programba. Betegeink 3 hónapon keresztül, heti 2x45
perc fizikai tréningen, valamint otthoni ellenőrzött
 sétaprogramban vettek részt, melyet személyi aktivitás
mérővel követtünk. A vizsgálatba jó bal kamra funkció (EF
≥55%) és 5 MET feletti teljesítmény esetén kerülhettek be a
betegek. A vizsgálat kezdetén és a harmadik hónap végén
vizsgáltuk a fizikai terhelhetőséget, pszichés státuszt,
metabolikus, labor, hemoreológiai és biokémiai
paramétereket. A vizsgált proinflammatórikus citokin  szintek
változása alapján hierarchikus cluster analízist végeztünk. 

Eredmények: Az ambuláns és otthoni fizikai tréning
program végén szignifikánsan javult nőbetegeink
funkcionális kapacitása és pszichés státusza továbbá
 szignifikánsan csökkent a testsúly és a BMI (p<0,05).
 Laboratóriumi paraméterek közül, szignifikánsan csökkent
a HgbA1c, az összkoleszterin, az LDL-koleszterin, a
triglicerid és a fibrinogén szint (p<0,05). A biokémiai
paraméterekben szignifikáns változást nem tapasztaltunk a
3 hónapos komplex tréninget követően. A hierarchikus
 cluster analízis alapján 3 elkülönülő csoportot (n1=14;
n2=9; n3=7) kaptunk (p<0,05). A kapott csoportokba
beosztva a 30 vizsgálati alanyt, vizsgáltuk a csoportok közti
változásokat. Az n3 csoportban a proinflammatórikus
citokin szint (IL-6) a legnagyobb növekedést mutatta,
párhuzamosan a vizsgált paraméterekben tendenciózusan a
legkisebb javulást tapasztaltuk. 

Konklúzió: Az ambuláns kardiológiai prevenciós tréning
program során végzett rendszeres fizikai tréning
nagymértékben javította betegeink fizikai terhelhetőségét.
Közepes-magas CV rizikójú nőbeteg populációban a
metabolikus, lipid, szénhidrát és hemoreológiai paraméterek-
ben valamint a pszichés státuszban történt javulás
 kardiovaszkuláris rizikócsökkenést eredményezhet és végső
soron növelheti a betegek hosszú távú életkilátásait. 

A vizsgálatot a TÁMOP- 4.2.2. D-15 / 1 / KONV- 2015-
0009 támogatta.

HEMOREOLÓGIAI TÉNYEZŐK ÉS A MORTALITÁS
KAPCSOLATA SZEPTIKUS ÉS NEM SZEPTIKUS 

BETEGEKBEN
Tótsimon Kinga1, Szabó Zsófia Eszter2, Biró Katalin1,

Tóth Kálmán1, Kenyeres Péter1, Márton Zsolt1

1.) Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

2.) Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs

Bevezetés: Kritikus állapotú betegekben hemodinamikai
instabilitás esetén a hemoreológiai tényezők különösen
fontosak lehetnek a kielégítő szöveti perfúzió fenn -
tartásában, azonban ezen paraméterek prognosztikai értéke
egyelőre nem tisztázott. Kutatásunkban a vér reológiai
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 tulajdonságainak prognosztikus szerepét vizsgáltuk intenzív
osztályos felvételt igénylő belgyógyászati betegek körében.

Módszer: Vizsgálatunkba 112 belgyógyászati intenzív
osztályon kezelt beteget vontunk be (58 férfi, 54 nő,
 átlagéletkor: 67,8±12 év). Az ellátásban rutinszerűen
használt paraméterek, valamint prognosztikus score-ok
(APACHE II és IV, SAPS II és III) meghatározása mellett
különböző hemoreológiai változók (hematokrit, plazma és
teljes vér viszkozitás, vörösvérsejt aggregáció, vörösvérsejt
deformabilitás) vizsgálatára került sor az intenzív osztályos
felvételt követő első, illetve második napon.

Eredmények: Intenzív osztályos score rendszerek által
becsült mortalitás 35,2-41,3% volt, míg a tényleges intenzív
osztályos mortalitás 37,5%, a 30 napos mortalitás 46,6%
volt. Szeptikus betegekben a teljes vér viszkozitás és a
vörösvérsejt deformabilitás alacsonyabb volt, mint nem
szeptikus betegekben, a vörösvérsejt aggregáció magasabb-
nak bizonyult (p<0,05). Szeptikus betegekben a Ca szint és
ozmolalitás alacsonyabb volt az elhunyt betegek körében,
míg nem szeptikus betegekben a teljes vér viszkozitás és
vörösvérsejt aggregáció volt alacsonyabb a túlélők között
(p<0,05). Nem szeptikus betegekben a vörösvérsejt
 deformabilitás csökkenése az első két nap között magasabb
mortalitással függött össze (p<0,05).

Következtetések: Szepsisben a Ca és ozmolalitás szint
állt kapcsolatban a kimenetellel. Nem szeptikus betegekben
a teljes vér viszkozitás, a vörösvérsejt aggregáció és a
vörösvérsejt deformabilitás változása további információt
adhat intenzív osztályos score rendszerekhez.
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Dr. med. José Alemany

1935. május 05-én egy

nagypolgári család fi-

aként született Gijonban,

Spanyolországban. Az or-

vosi egyetemet Madrid-

ban végezte és itt kezdte

orvosi tevékenységét egy

egyetemi klinikán. Rövid-

del ezután Németországban Bottropban, a Knapp-

schaftskrankenhausban kezdte általános sebészeti

képzését és lett sebész szakorvos. Akkori főnöke

Chef. Prof. Blumensaat, felismerve fiatal

munkatársa rendkívüli érdeklődését az ér-

betegségek sebészi gyógyítása iránt, érsebészeti

képzésre Prof. Derra klinikájára küldte Düssel-

dorfba. Ösztöndíjasként vezetett az útja az USA-

ba, Houstonba és Clevelandbe, később a 70-es

években sikerült ismereteit tovább mélyíteni

Zürichben és Kapstadtban. 

1972-ben főorvosként alapította Németország

első- önálló érsebészeti osztályát Bottropban, a

Knappschaftskrankenhausban, ahol nyugdíjba

vonulásáig tevékenykedett. Munkásságát rend-

kívüli kreativitás jellemezte, éppúgy a hagy-

ományos rekonstruktív érsebészeti eljárásokat,

mint az endovasculáris technikákat illetően.

Nevéhez fűződik számos műtéti megoldás,

többek között a vena femoralis superficialis alka-

lmazása mint ér-transzplantátum, vagy a „Bot-

troper Bypass”. Ugyancsak általa vált ismertté az

arteria iliaca interna revaszkularizációjának szá-

mos technikai megoldása. 

A Német Érsebészeti Társaság tagsága mellett,

alelnöke volt az American College of Angiology-

nak, nem utolsó sorban, 1983-ban elsők között

lett a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság

tiszteletbeli tagja.  

Szem előtt tartva saját munkatársai továb-

bképzésének fontosságát, szívén viselte más eu-

rópai országok fiatal érsebészeinek oktatását is.

Különösen fontosnak tartotta számos magyar

kezdő érsebész több hónapos ösztöndíjas

képzésének biztosítását Bottropban. Ezek közül a

kollegák közül, többen vezető érsebészként dol-

goznak hazájukban. Sokunk számára, akik

közelebbről ismertük egy példakép volt, fárad-

hatatlan munkabírásával, a munkatársai és betegei

iránt tanúsított emberségével. Soha nem volt a

nagyszavak embere, nekünk mégis visszacsengő-

tanító intelmei értékként megmaradtak. 

Köszönet szerető feleségének Elisabethnek, aki

odaadóan, önfeláldozóan ápolta 2017. január 11-

én, 81 éves korában bekövetkezett haláláig. 

Emlékét megőrizzük!

Mátyás Lajos
Menyhei Gábor
Ménesi Rudolf
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