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AK|UÄLIS

Hogyan toväbh 6rseb 6szet?
Solt6sz Lajos Eml6kel6adäs, P6cs, 2OO5. okt6ber 12.

on. lcsÄov cvöncv

össznroclalÄs
Az orszäg lakossägänak 6rseb6szeti ellätäsät biztosft6

központokat több helyen racionalizilni kell. Olyan

cgys6geh kerüljenek kialakitäsra, amelyekben megfe-

lel6 l4tszämfr (szak)orvos, betegägy 6s kivizsgäläsi le-

hetds6g van. A diagnosztikai, illetve invazfv ratliol6giai

beavatkozäshoz szüks6ges mäszereket az orszägban a

lakossäg aränyänak rnegfelelden, az ellät6 osztälyok-

hoz csatlakoz6an kell telepiteni. Mindezekhez indokolt

lenne a n6pess6g eg6sz€t reprezentä16 epidemiol6giai

felm6r6s. Az intervencionälis beavatkozäsok 6s a rnfi-

t6tek aränyäban vdltozäs värhat6. Etldig hozzdvet6leg

a rnät6tek 257o-ät vältottäk ki a pelcutan technikäk.

Fontos a betegek prirner 6s szekuntlel prevenci6ja, a

fretegek utinkövet6se, gondozäsa 6s lehabilitäci6ja.

Neht4z, de clcngedhetetlen a folyarnatosan vältoz6 fi-

nanszfrozäsi fclt6telekhez alkalmazkotlnunk. Az alap-

kutatäsok eddig k6t fg6retesnek tän6 gyfigyitäsi lehe-

t6s6get rnutattak fel: az angiogenesisr 6s az 6ssejt-be-

ültet6st. Csatlakozäsunk az Eur6pai Uni6hoz szakmänk

oktatäsäban is vältozäst hozhat. Az el6adäsban megfo-

galrnazottak c6lja gondolat6bleszt6s a fejl6d6s lehet6-

s6seineh közös kirnunkäläsähoz.

HOW WILL VASCULAB SUBGEBYDEVELOP?
György Acsädy ll4 D.

It rb necessary to standardtbe uascular surgery cent-
res that would provide a good level of servtbe nation-
wide. These centres wouldbe welhsupplied with doc-
tors, beds and good examtnattbn facilities. Equh-
ment necessary for radiological diagnosb and inter-
venttbn would have to be nstalled according to the
populattbn density of mhabitants. For this an epide-
mtblogical survey representng the whole population
would have to be carnbd out A change is expected
in the ratrb of radtblogical interventions to surgery.
Up until now about 25% of operations have been rep-
laced by such mterventtbns. Primary and secondary
preventtbn and the follow-up, care and rehabilitatton
of patients is important Although it r's diffrbult we wi//
have to accommodate to fnancnl conditrbns. Basic
research has shown us two promisng therapeutical
possrbilitres: angiogenesis and stem cell implantatr-
on. Our entry mto the European Union could result in
changes n the educatrbn of our profession. The abo-
ve artrcle is intended to stimulate thought about de-
velopmentpossibilities as we work together on these
issues.

Bevezet6s
Azok a nagy tekint6lyü koll6gäk, akik koräbban abban a

megtiszteltetdsben rdszesülhettek, hogy Solt6sz Lajos Em-

l6kel6adds megtartäsära it6lte 6ket m6lt6nak a tärsasäg ve-

zet6s1ge, mär sok aspektusbdl 6s az 6rgy6gyäszat vala-

Erlrete gs6gek, XII. 6vfolyam 4. szärn, 2OOS | 4.

mennyi terület6t felölel6 összefoglalöban 6rt6keltdk a szak-
mai fejl6d6st a kezdetekt6l el6adäsuk iddpontjäig.

Magam nem egy speciälis terület feldolgozrisrit kivdnom

önök el6 tärni, hanem a tudomäny fejl6d6s6t figyelemmel
kisdrve a megvältozott tärsadalmi 6s gazdasiigi helyzetben
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DR. ACSADY GYORGY

elgondolkodni az lrseböszet jelen ismereteken alapul6 jöv6-

jdn. Teszem ezt lÜgy is, mint a tärsasäg leköszönd elnöke,

mint az Er- 6s Szivsebdszeti Klinika igazgat6ja, vagy mint

az rijonnan kinevezett orszägos 6rseb6sz szakfelügyeld f6or-
vos. Az aläbb felsoroland6 probl6mäk taglaläsrival kiviinom

mondanival6mat ki fejten i :
- az oktatäsban värhat6 vältozäsok az Eur6pai Uni6hoz

valö csatlakozäs kapcsän,
- az orszftg lakossägänak 6rseb6szeti ellätäsät biztositd

közpon tok (tszerv ez6se,
- az epidemiol6giai felmdrds orszägos szintti megszerve-

zöse,
- alkalmazkodäsi lehetds6gek a folyamatosan vältoz6 fi-

nansziroz/rs i f 'elt6telekhez,
- a diagnosztikai 6s müt6ti tev6kenys6g rohamosan fej16-

dd teclrnikai eszközeinek az orszds. terület6t racionälisan le-
fedd telepftdse,

- az intervencionälis beavatkozäsok 6s a mrit6tek värhatd

aränyvältozäsai,
- az alapkutatdsok eredm6nyeinek alkalmazäsa a klinikai

gyakorlatban,
- a betegek utänkövet6se, gondozäsa, rehabilitäcidja.
Mindezen k6rd6sekre a helyes välasz csak szakmai 6s

tärsadalmi konszenzussal adhat6 meg, mert a jelenlegi gaz-

dasdgi helyzetben maraddktalan megoldiisuknak nincs fede-
zere. Az el6adäst gondolatdbresztdnek szänom ahhoz, hogy
közösen taläljuk meg a betegeink gyögyuldsät 6s szakmänk
fejl6d6sdt eredml,ny ez6 megoldäst.

Lz orczäg lakossdgänak 6rseb6szeti elldtdsdt
lriztosft6 központok ätszerv ez6:se

Jelenleg az orszdg terület6n 45 eg6szs6gügyi int6zmdny-
ben folytatnak különbö26 szintü 6rsebdszeti tevdkenysdget.
Az akut elldtiisban az aläbbi szakmai szintek különithetdk
e l :

l .  a l t6r iäs emb6l ia,
2. traumäs ds iatrog6n 6rsdrü16s,
3. akut art6ri i is thrombosis,
4. aneurysma ruptura,
5. aorta dissectio.
Az artdriäs emb6lia ellätiisära gyakorlatilag valamennyi

drseb6szeti osztälynak felkdszültnek kellene lennie. A klini-
kailag biztos embdlia diagn6zisähoz angiographia nem
szüks6ges, minimälis drsebdszeti müszerig6nyre, de 6rseb6-
szeti järtassdgü szakemberre van szüksdg ellätäsähoz. A to-
väbbi n6gy akut vascularis tört6n6s diagn6zisähoz 6s a szük-
s6ges helyre 6tllft6 6rm(itöt megtervez6s6hez angiographiiis

hiittdr szüksdges. Ebb61 következik, hogy rekonstruktiv 6r-

mritdtek rendszeres 6s eredmdnyes v6gzds6re csak azon in-
t6zetekben van reälis lehetö's6g, ahol a vascularis diagnosz-
tika megfeleld szinten biztosftott, toväbbä kfpzett szakem-
berekkel müködd angiol6giai hätt6r is adott. Joggal merül
fel aza kdrdds, hogy szabad-e ott 6rsebdszetet müvelni, ahol
a diagnosztikus lehet6s6gek hiänya miatt csak kis szdmri be-
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avatkozäst tudnak vdgezni,6s ennek következt6ben a kell6'

6rseb6szeti rutin sem fejl6dhet ki. Nem ajänlott toväbbir
fenntartani az olyan 6rsebdszeti r6szleget sem, amely egy
vagy k6t orvosra, j6 esetben szakorvosra alapozott, mel't a
nagydr mütdtekhez szüks6ges team sem ällithatö fel, ezen
tril nem megoldott az ügyeleti ellätäs, az esetleges szöv6d-
mdnyek id6'ben tört6nd 6szlel6se 6s szakszerü ellätäsa. Sen-
kinek a hätränydra, de az orszdg lakossiigänak szakszerti el-
lätäsa 6rdek6ben a jelenlegi 6rseb6szeti elldtäst ldpdsr6l 16-
p6sre racionalizälni szüksdges. Jogos igdnykdnt 6s szakmai
követelmdnykdnt merül fel annak szüks6gess6ge, hogy va-

lamennyi megyei kdrhäzban 25-30 ägyas öniil16 6rseb6szeti
rdszleg szervezd'dj6k, legaläbb 4 szakorvos közremüködds6-
vel. Minthogy önäll6 diszciplina, fgy önäll6 szakmai veze-
t6ssel kell rendelkeznie. Az egdsz megy6t ellätd ügyeleti
szolgälatot kell szerveznie. Az egyre szaporod6 polytrauma-
tizält esetek akut drsebdszeti ellätäsära a jövdben cdlszeni
valamennyi rin. nagy baleseti felv6teles ügyeletet ad6 trau-
matoldgiai osztälyon is 6rseb6sz szakorvost, vagy szakorvo-
sokat alkalmazni. Az elmondott i i tszervez6si javaslat egy-
aränt szolgälja az eredm6nyesebb 6rsebdszeti betegelldtäst,
az elkerülhetd szövddmdnyek szämänak csökkenisdt, a bc-
tegellätäs szervezetts6gdt 6s biztonsdgät, a gazdasägi er6'for-
räsok c6lszerri csoportositäsiit 6s a c6liränyos fejleszt6sek
megtervez6s6t. A f6värosban ugyanez a rendszer a területi
vezet6 kdrhäzak szintj6n valdsftandd meg. A hazai n6gy or-
vosegyetemen az oktatäs 6s a toväbbk6pz6s feladatait is cl-
lätni k6pes önäll6 egysdgek fenntartäsa kiviinatos.

A tliagnosztikai 6s mfit6ti tev6kenys6g
roharnosan fejl6d6 tcchnikai cszközeincl<

az orszäg terület6t lacionälisnn lcfedd tclcpit6sc
E probl6makör szorosan csatlakozik az el6z6 szervezdsi

feladatokhoz. Alapelvk6nt leszögezhetjük, hogy a technikai
fejleszt6seket 6s beruhäzäsokat az egyes r6gi6k drsebdszeti
centrumainak eredmdnyes müköd6sdt biztositandö kell tcle-
piteni. Jelenleg a helyzet messzemenden nem felel rneg en-
nek az elväräsnak, mert elsdsorban a kdpalkotö eljrirdsok 6s
rijabban az intervencionälis beavatkozäsok,,vadprivatizäci-
6ja" miatt most a beruhäz6i drdekek kerültek el6t6rbe. A jö-
v6ben elkerülhetetlennd välik a betegellätäsi feladatok 6s a
profitorientält vällalkozäsok eg6szsdgügyi tev6kenys6g6nek
harmon i ziiliisa. A betegel lätäs elsdd legess6ge me gk6rddje-
lezhetetlen, mint ahogy az a t6ny is, hogy a diagnosztikus 6s
teräpiäs eljäräsok kölcsönösen egymäsra utaltak 6s fekvötre-
teg hättdr n6lkül biztonsäggal nem müvelhetdk. Nem ell.ra-
nyagolhat6 szempont e tdren is az orszäg, 6s ezen belül az
egdszs6gügy gazdasdgi helyzete, amely miatt c6lszerütlen 6s
megengedhetetlen az, hogy hazrink egyes területein l'eles-
legesen sok, mfg mäs rdszeiben a szüks6gesn6l is kevesebb
nagy 6rtdk6 eg6szs6gügyi beruhäzäsra kerüljön sor. Mind az
eg6szsdgügyi kormänyzatnak, mind az eg6szs6gbiztosit6-
nak, tovribbri a szakmai gr6miumoknak kiemelt figyelmet
kell forditani arra, hogy a jöv6ben ezek az ariinytalansägok
megold6djanak.

Erfretegs6gek, XII. 6vfolyaln 4. szärn, 2OOS t 4,
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DR. ACSÄDY GYÖRGY

Az epiderniol6giai fehn6r6s
orszägos szintti rnegszervez6se

Az eldtrbiekben ismertetett szervez6si anomäliäk egyik
okak6nt ̂ z e teren valö teljes lemaraddsunk is felel6ss6 te-
het6. Az ehnrilt huszonöt 6v alatt hazänkban hiirom esetben
tört6nt epidemiol6giai adatgyrljt6s a vascularis megbetege-
d6sek incidencirl jänak megbecslds6re. A nyolcvanas 6vek
elej6,n Radö fdorvos vezet6s6vel a v6näs betegsdgek el6for-
duläsät vizsgdltäk, majd a kilencvenes 6vekben Meskd f6or-
vos asszony Pest megydben, Mdtytis fdorvos Borsod-Abarij-
Zempl6,n megy6ben v lgzett rdszleges epidemiol6giai adat-
gyüjt6st az art6ri6s betegs6gek felmdr6sdre. Tiszteletben
tartva mindhärom, nagy erdfeszftdseket igdnyld adatgyfj-
t6st, mdgis azt kell mondani, hogy ezek nem szolgältattak a
hazai lakossdg eg6szdre extrapolälhat6 adatokat. Törtdntek
tovribbri s tloke i ncidencia felmdrdsek neurol6gu sok r6sz6rö1
6s myocardialis infhrctus eldforduläsi adatgyüjt6sek kardio-
lögusok irltal. Az adatok az6rt sem pontosfthatök, mert az
orsziig különbözd területein különbözd gazdasiigi 6s szociä-
l is körülmdnyek között i l6 lakossäg kör6ben a vascularis
megbeteged6sek el6forduläsa eleve különbö26. Az eg6,sz or-
szägra kiterjedd felmdris elkdszit6se hosszri iddt 6s rendki-
vül sok anyagi riiforditiist igdnyel. Ap6,nzt eur6pai uni6s pä-
lyäzatok segits6g6vel kell megkfs6relni eldteremteni, 6s az
adatgyfjtdsbe elengedhetetlenül szüksdges az anyagilag 6r-
dekelttd tett csali idorvosok bevonäsa.

Az intcrvcncionälis benvatkozisok
6s a rnfir6tck vairhat6 ar'änyvältozäsai

E kdrd6s rnegvilrlaszoläsdra a betegek 6rdekeit szem el6tt
tart6 elkötelezettsdgem azt mondatja, hogy ezen aränyelto-
lddiis olyan m6rtdkü legyen, amely a gy6gyitäs eredm6nyes-
s6g6t fbkozza. Nem a szakmäk kompetenciäjdnak kell felül-
kerekedni, hanem kiszolgälni azt az egy1ni ig6nyt, hogy a

-sydgyuläs mindl kevesebb fi i jdalommal vagy megterhel6s-
sel jdryon, 6s azL a tärsadalmi ig6nyt, hogy az orvosi beavat-
kozrisok eredmdnyekdnt egyre több legyen a munkakdpes
ii l lampolgiirok szäma 6s csökkenjen a közellätäsra szorul6
invalidusok täbora. A technikai fejl6d6s lehetdv6 tette, hogy
egyes, koräbban kiterjesztett seb6szi beavatkozässal gy 6gyl
tott betegs6gek ma mdr percutan technikäval orvosolhat6k.
Ez több eldnyt is rejt magäban:

- az idös, rossz ällapotban l6vd betegek is megmenekül-
hetnek 6letveszdlyes következmdnyekkel f 'enyegetd beteg-
sdgekt61,

- teljesül azon 6rthetö'6s jogos emberi öhaj, hogy a gy6-
gyuläs mindl rövidebb idd alatt következzen be,

- a rövidebb irpoläsi idd nagyobb betegforgalmat tesz le-
het6v6,

- csökkennek az egy betegre es6 i ipoläsi költs6gek, a
gydgyszer, a kötszer, a v6rk6szitm6ny kiadäsok,

- a mritdti beavatkozäsok alulfinanszfrozottsäga miatt az
6rsebdszeti tevdkenys6g aränyänak csökkendse jelenleg gaz-
dasiigi lag relatfve eldnyösebb,

l l o

- v6gü1, de nem utolsdsorban az intervencids beavatko-
zäsok jelenleg m6g jobb finanszirozäsa kompenzii l ja a be-
avatkozäsok sorän felhasznält kat6terek, endovascularis csz-
közök költs6geit 6s a folyamatosan emelkedd kontraszt-
anyag ärakat. Ez al6l a stent-graft beültetds kiv6tel, az im-
plantält eszköz indokolatlanul magas ära miatt. Arra n6zve
m6g nincsenek konkr6t adatok, hogy hosszri tdvon ez a po-
zitfu szald6 tarthatö lesz-e, nevezetesen, amikor a több szäz-
millid forint 6rt6kä angiographiäs berendez6sek cser6je vd-
lik majd szüks6gess6.

Pontos szämadatok - elsdsorban az intervencionälis tev6-
kenys6g adatainak hiänyäban - nem mondhat6k, dejelenleg
kb. a koräbbi 6rseb6szeti beavatkozäsok25%o-6t vdltottdk ki
a percutan technikäk.

A betegs6gek plevenci6ja, a hetegck utinhövct6sc,
gontlozäsa, rehabilitäci6ja

Az igazi megoldds a primer prevenci6 mind szdlesebb
körü alkalmazäsa lenne. Jelenleg sem a sz(rdvizsgälatok te-
rületdn, sem a szociälis ellätäs tekintet6ben nem tudjuk
megközeliteni az elvärhatl szintet. A trilhajszolt 6let, a l6t-
bizonytalansäg okozta stresszhelyzet 6s a korlätozott anyagi
lehetösdgek csak szü'k r6tegek szdmära teszik lehetdv6 az
6letm6dbeli vagy gyögyszeres prevenci6 rendszeres alkal-
mazdsit A szekunder prevenci6 hasonlöan fontos lenne, de
megval6sftäsät ugyancsak az el6z6ekben felsorolt akadai-
lyok gätoljr{k. Az 6rbetegsdg miatt akär angiol6giailag, akär
intervencionälisan vagy mütdti leg kezelt betegcsoport kor-
rekt utänkövetdse csak egy naprakdsz 6s szakszerri adatbdzis
alapjän törtdnhet. Ennek alapjait volt hivatott lerakni a kdt
6ve bevezetett 6rsebdszeti regiszter. Term6szetesen - jd ma-
gyar szokäs szerint - itt is eldször az ellendrvek hangozta-
tiisdra került sor, adatvddelmi jogokra, szrimit6g6pes hättdr
ndlkülözds6re, k1rhäzi gazgat6i en geddl y h irinyära hi vatkoz-
va, mignem kilätrisba helyeztük, hogy a finansziroziis closz-
täsätezen tril a jelentett adatokra alapozzuk,6s ett6'l a rend-
szer lassan, de mü'ködni kezdett. Ennek az adatszolgii l tati is-
nak nem csak financiälis következm6nyei vannak, hanern a
betegek gondoziisa 6s a rehabil itäcidra szorul6k felmdrdse is
ezen az alapon val6sithat6 meg. Sajnos, artdriiis beteganya-
gunk csaknem teljes eg6sze rendszeres gondozilsra szorul. A
stroke-ot szenvedettek, vagy v6gtagcsonkoli ison ätesettek
rehabilitäci6ja a megfeleld foglalkoztatousägi lehetds6gek
hiänya 6s a gydgyriszati seg6deszközök magas iira, sok eset-
ben alacsony technikai szfnvonala miatt gyakorlati lag alig
megoldhat6.

Alkalrnazkodäsi lehetds6gek a folyarnatosan vältoz6
finanszir ozäsi felt6 tclckh e z

A szinte 6vrd 6vre vütoz6 HBCS 6s jdrdbeteg finanszf-
rozäsi 6rt6k külön gondot, 6s - mondhatni - ma mdr szak-
drtelmet igdnyel ahhoz, hogy a tevdkenysdgünk lehetdleg
anyagi vesztes6g n6lkül legyen folytathatd. Ennek alapja a
korrekt, de minden rdszmüveletre kiteriedd kddoklsi tecl.rni-
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ka elsajätitäsa. Ma mär egyetlen int1zm1ny sem tudja n6l-
külözn i a f6foglal kozr{sü kddellendrzd 6s telj es itmdnyjelen-
t6' munkatärsakat.

Ma csak azok a k6rhdzak 6s klinikrik tudnak nyeresdget
termelni, vagy nullszaldösak maradni, ahol a vascularis el-
ldtäs teljes palettäja rendelkezdsre äll. Nevezetesen az inter-
vencionälis radiol6giai beavatkozäsok, a sebdszeti ellätäs 6s
az angiol6giai hättdr szervezett együttmüköd6se tudja bizto-
sftani a gazdasägi egyensrilyt. Ez6rt is szüksdgesek a koriib-
biakban ältalam f'elvrizolt iitszervezdsek mind az 6rseb6szeti
ellätäst teljesitd centrumok, mind a korszerü diagnosztikus
eszközök telepft6se szempontjäböI.

Az alapkutatäsok eredrndnyeinek alkahnazäsa
a klinikai gyakorlatbarr

Az ischaemiäs betegsdgek gy6gyftdsdban rij lehet6s6g-
k6nt k6t - az alapkutatäsban mär eldrehaladottan tanul-
rnänyozott - mddszer vdr bevezetlsre. Az egyik a teräpiäs
angiogenesis, a mäsik az ün. dssejt beültet6ssel tervezett
szövetreprodukci6.

l. Artgiogetrcsis
- Az emberi szetvezet morfoldgiai 6s funkcionälis integ-

rit i isi inak helyredll itdsäban a teräpiäs angiogenesis az üj
erek köpz1ddsdnek serken t6s6vel a szöveti keri n g6st j avftj a,
6s ezältal az ischaemiäs kärosodäsok gyögyuldsät eldsegfti.
Az ischaemia indukälta sejtkärosodäs hatäsiira angiogdn nö-
vekeddsi faktorok szabadulnak fel. Hasonlö folyamat jätsz6-

dik le az akut artirids thrombosis kapcsiin is, mert a throm-
bocytdkb6l szlrmos angiogdn faktor szabadul fel, (bFGF,
VEGF, PDGF). A gyulladrisos folyamatokkal szövddött ese-
tekben a gyulladiisos medii itorok (leukotr6nek, interleuki-
nek, makrofägok, monocytdk 6s neutrofilok) potenciälljäk
az ischaemiiira adott angiog6n v6laszt. A szämos angiog6n
vdlaszrnechanizmus ellen6re a legtöbb ischaemiiis szövet
nem k6pes arra, hogy megfeleld fiziol6giai välaszt adjon 6s
megfbrditsa a betegsdg folyamatät. A kutatiisok ana ir6-
nyulnak, hogy az ischaemiiis területek a különbözd m6do-
kon teräpiäs dözisban odajuttatott növekeddsi faktorok ältal
indukält angiogenesis hatdsiira 6let- 6s funkci6k6pesek ma-
radjanak. Az angiogenesis hasznos teräpiris eszközzö fejl6d-
het a perif6riris 6rbetegs6gek, az ischaemiäs szfvbetegs6g, a
stroke 6s az elhiz5dö sebgydgyulis kezel6sdben. A teräpiäs
lratiisrl g6neknek a cdlsejtekbe val6 bejuttatäsrira hordozd
molekuli ik, rjn. vektorok szüks6gesek. Ezek lehetnek plaz-
mid DNS, l iposzömrik vagy vfrus vektorok. A legeredmd-
nyesebbek az adenovfrus 6s retrovirus alapri vektorok. A
retrovfrusokkal stabil gdnbevitel drhetd el, de ezek csak osz-
t6dd sejteket fertfznek rneg. Az adenovfrusok csak ideigle-
nes, de nagy hatdsfokri gdnbevitelre alkalmasak. A legtöbb
esetben a VEGF gdnt alkalmazzäk.

- Hatärt szab az angiogenesis provokäläsänak az a t6ny,
hogy az rij erek k6pz6d6se a rosszindulatri daganatos beteg-
s6gek, a diabeteses retinopathia, a psoriasis, a reumatoid
arthritis 6s az AIDS okozta Kaposi sarcoma progresszi6jät
okozza.
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2. Ossejt beültetös
A mddszer l6nyege, hogy csontvellb1l izolält 6ssejteket

juttatnak az ischaemiäs kärosodäst szenvedett szervbe vagy
testr6szbe. Kezdetben azt felt9telezt6k, hogy ezek az dssej-
tek kdpesek mindenfajta szövettfpussä ritalakulni, amelyek
koräbban ischaemiäs kärosodäst szenvedtek. Bizonyftani a
szövet reprodukci6t mindez ideig nem sikerült, az azonban
klinikai megfigyel6s, hogy az infarctust szenvedett szfuizom
területben az dssejt kezeldst követden nem alakul ki ane-
urysma a kezel6s következtdben jelentkez6 masszfv hegszö-
vet k6pzdd6s eredm6nyekdnt. össejt nyerhetd oly formän is,
hogy a cdlszervbdl biopsziät v6ve azt szövettenydszetben
szaporftjäk 6s p6ldäul a szivizom esetdben fgy myoblastok,
majd ebbdl myocytäk k6pz6dnek, 6s ezeket lehet intracoro-
nariäsan, myocardialisan vagy pericardialisan visszajuttatni
az infarcer{l6dott területre. Az 6ssejtek a köldökzsindrbdl
vett vdrmintäban lefagyasztva dvtizedekig trirolhatdk, 6s
szüksdg szerint az egy6n felndtt koräban majd f'elhasznälha-
tdk teräpiäs c6lra. A sokfajta klinikai alkalmazäsi kisdllet
közül az dssejt teräpia a leukdmia gydgyftdsdban hozta a
legiobb eredm6nyeket.

Az oktatäsban värhat6 vdltozisok
az Eur6pai Uni6hoz val6 csatlakozäs kapcsän

Az 1980 öta Magyarorsziigon bevezetett 6rseb6szeti
szakvizsga a seb6szetre rä6pitett szakkdpesitdskdnt szerez-
hetd meg. Az elmült huszonöt 6vben 214 kolldga szerzetr
6rseb6szeti szakk6pesit6st. Ma közülük mindösszesen 170-
en müvelik aktfvan a szakmiit. Az Euröpai Uni6 orszägai-
ban az 6rsebdszeti szakkdpesitds különbözd m6dokon sze-
rezhetS meg. Egyes orsziigokban nincs önällö 6rseb6szeti
szakvizsga, a legtöbb orszägban rii6pitett szakvizsgakdnt
szerezhetf meg, de a kötelezden eldirt beavatkozäsok
mennyisdge 6s minds6ge is alacsonyabb, mint a jelenlegi

hazai feltdtelek. A legrijabb törekvdsek kö26 tartozik az a
n6häny orszägban megfogalmazott szakmai ig6ny, hogy a
szfvseb6szethez hasonl6an az 6rsebdszet is alap szakk6pesf-
t6s legyen. Az uni6s szabälyozäs következm6nyekdnt bukott
meg hosszri 6vek eredmdnytelen küzdelme utän, hogy az
angioldgia önäll6 szakmävä väljon 6s szakvizsgähoz kötött
legyen a k6pesit6s megszerzdse, mert i lyen szakvizsgiit a
közöss6gben nem rendszeresitettek. Amennyiben nem k6ny-
szeritik rdnk az 6rseb6szet alapszakmak6nt törtdnd szakk6-
pesit6s6t, rigy a jelenlegi gyakorlat fblytatäsrit, tehät a seb6-
szetre rä6pftett toväbboktatäsät tartom cdlszerünek. Term6-
szetesen ez a vflemdny nem mindenki szämära elfbgadhatd.

Azonban a szakvizsga l6te, nem l6te vagy milyensdge
nem befo I y äsol h ad a azt az elv 61 6st, ho gy az 6,r gy 6 gy äszattal
foglalkozö kolldgäk kördben a tudornänyos mindsftds meg-
szerzdse egyre nagyobb szämban kivdntassdk meg a jövd-

ben.

Az eldttünk ä116 jöv6
- Tävoktatiis.
- Tävdiagn6zis.
- Robotseb6szet.
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HIRDETESEK

APharmatextilKftkompressziis kar- 6s lähharisnyäin6lkülözhetetlenek a vönäs- 6s nyirokrendszeri
betegs6gek kialakuläsänak megelözdsöben, a kialakult betegsögek kezel6söben 6s a rehabilitäciöban.
Hasznälatuk sorän megfelelö nyomäst gyakorolnak a kötöszövetekre ös a vönafalakra, ezältal fokozödik
a vönäs visszafolyäs, csökken az öd6ma, seglt megörizni a mozgäsköpessöget ös csökkenti a
betegsöggel fell6pö fäjdalmat.

A ll. kompressziös ELASTOMED, a lll. kompressziös ELASTOBAR ös a lV. kompressziös ELASTOLIM
läbharisnyäk az örrendszeri betegs6gek kezel6sönek 6s a rehabilitäciönakazeszközei'.

. Az ELASTOMED märkan6v a hagyomänyos minösÖget jelenti.
o Az ELASTOMED STRETCH term6kek vökonyak, ättetszöek.
. Az ELASTOMED KOMFORT ös az ELASTOBAR KOMFORT harisnyäk pamuttartalmuknak

köszönhetöen magasabb komfortözetet biztositanak.
. Az ELASTOMED S ös ELASTOBAR S karharisnyäk, valamint az ELASTOLIM läbharisnyäk

sikköt6ssel k6szülnek.
E termdkek ärät az OEP 85%-kaltämogatja.

Az l. kompressziös ELASTOFIT, ELASTOFIT STRETCH ös ELASTOFIT SPORT egöszsegv6dö
harisnyäk viselese a läb elnehezülöse 6s dagadäsa eseten, sok mozgäst ig6nylö munkäkhoz, sport es
szabadidös tevökenys6gekhez, valamint kismamäknak a terhessdg 5-6. hönapjätölajänlott
Az I kompressziös ELASTOBOL emböliamegelözö harisnya hasznälata müt6ti beavatkozäs elött, alatt
6s utän ajänlatos, az ELASTOBOL FLY terdharisnya hasznälatäval a hosszü idötartamü utazäsok alatt
könnyen kifejlödö melyvönäs trombözis kockäzata csökkenthetö.
Sportserülösek megelözös6re illetve kezel6s6re kör- ös sikkötott boka-, törd-, csuklö- 6s könyökszoritök
kaphatök ELASTOMED ös ELASTOBAR S märkan6ven

Toväbbilnformäciövalszivesenällunkrendelkezösere: PharmatextilKft ,
1116 Budapest, Fonyöd u 2 t rer: 208-01e5 ." ;#;ffi:öiö;"" fg PhAfmAt gXlil
E-mail:pharmatx@pharmatextil.hu r Web:www.pharmatextil.hu L

Perif6riäs art6riäs obliterativ 6rbetegs6g (PAOD)
teräpiäja Fontaine l l l . 6s lV. städiumban,

ha a lumentägito teräpia nem lehets6ges, i l letve sikertelen:

ALPROSTAPINT@

alprosztadi l ,  PGEr hatöanyag taftalmü tabletta (5x20 pg/ml).

Tudat juk t isztel t  partnereinkkel,  hogy gyögyszerünkkörhäzi ära nem vältozott ,
5x1 ampul läs csomagoläsban 18.522,-Ft.

Erv6nyben van koräbbi rabat akciönk is:  a felhasznälök minden
k6t doboz megväsärol t  Alprostapint@ inlekciö utän egy doboz gyogyszert  ingyenes minta formäjäban,

ajänd6kba kapnak, melyet k6pviselöink jut tatnak el  Onökhö2.

Körjük, hogy fel f räs elött  olvassa el  a tel jes alkalmazäsi elöfräst,
i l letve eset leges kerd6se eset6n cögünket megkeresni sziveskedjek.

Wipharma Kft.
1 147 Budapest, Miskolci utca 50. Telefon:. O6-20-927-9727. Fax: 221-83-81.

E-mai l  :  wiedemann @ wipharma.t-onl ine.hu
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ARTERIÄK BETEGSEGEI

Tapa sztalatok 6s eredrn6nyelc
a nyaki 6rs6rül6sek
seb6szi kezel6s6ben

DR. GALAMBOS BARNABAS.
DR. zsolnos pnrnR. DR. unnß taszl.,o

összunocuuÄs
A nyaki 6r's6rül6sek retrospektfv annlfzis6t v6geztäk a

Petz Äladir Megyei Oktat6 K6rhäz tiz 6ves anyagä-

ban.

Atryu.g 6s rnidszer. ßzen id,6 alatt tizenhat nyaki 6r-

s6räl6s ellätäsa tört6nt. Nyolc esetben azonnali rn(it6,-

tet v6gcztünk (sürg6ss6gi betegcsopolt), nyolc beteg-

n6l angioglaphia tört6nt a beavatkozäs el6tt (halasztott

sürgdssdggel oper'6lt csopolt). A carotis cornmunis 6s

intcrna összes s6rül6s6t rekonstruältuk, Iigati6t csak

calotis interna vagy vena jugularis interna laesi6jändl

alkahnaztunk. A vcrtebr.alis art6ria s6rül6st coil embo-

lisati6val littuk el.

Erethnörryek A sürg6ss6ggel operält betegcsoport-

ban a s6r'ül6st h6t esetben követ6 neurol6giai delicit a

rnfit6tet követ6en javult. A halasztott sürg6ss6ggel

opcrält csoportban k6t esetben szöv6thndnymentes co-

il ernbolisati6t v6geztünk, eg/ esetben kialakult neuro-

I6gini kärosodäs old6tlott.

Koruklü.2i6. Az oper.atfv rnegoltläs adja a legiobb

crethn6nyt.

KULCSSZAVAK

nyuki örs6rä.1ösek, trcurolägiai deficito operatia megol-

däs

EXPEBIENCE AND BESULTS
OF THE SURGICAL TBEATMENT

OF THE IVECK VASCULAB INJI,BIES
Barnabäs Galambos lW D.,

Pdter Zsoldos ll4 D., Läszlö Tamds M. D.
A retrospective analysis of the surgical management
of neck artery niunbs in Petz A. County Teachng
Hospital rb presentefl covering a ten year period.

Materials and method. Sixteen patients with neck
artery in1?ries were reviewed. Eight patients had un-
derwent emergency exploration (emergency group)
and erght had angiography prior to exploration (ur-
gent group). A retrospectiue analystb of all surgbally
treated supraaorttb vascular inlurles oyer a /?-year
penbd was performed The policy is to reparr a// inlu-
ries to the common and internal carotid arteries. Lh
gation rb reserved for the external carotid artery and
mternal pgular vem inluries. Coil embolisation was
pertormed m the case of uertebral artery inlurtbs.

Results. lnlunbs in the emergency group were all
repairel with improvements m the level of conscrb-
usness. ln addition, two patients had preoperative
neurological deficits that improved Two of the eight
patients n the urgentgroup underwent coil embolisa-
tton. The remamthg inluries of the carotrd artery were
all repaired, with improved neurologtbal defbit when
present

Concfusion. Operative repair offers the best chan-
ce of recovery.

KEYWOBDS
neurological deftbit, operative repair, supraaortic uas-
cular inluries
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DR. GALAMBOS BARNABAS

Bevezet6s

Gyakorlatunkban a supraaorticus 6rs6rül6sek ellätdsa so-

rän a betegek posztoperatfv neuroldgiai stätuszät nagyban

befolyäsolja a mritdti ellätäs gyakorlata, miszerint a s6rült

eret mikor 6s hogyan rekonstruäljuk. A szerzdk a supraaor-

ticus erek sdrül6seinek retrospektiv analfzisdt v6gezt6k

1991. januär l. 6s 2001. december 31. között aPetz Aladät

Megyei Oktat6 K6rh6z Erseb6szeti Osztälyänak anyagäban.

Betegek 6s eljäräsok

A vizsgält iddszakban 16 alkalommal lättunk el supra-

aorticus 6r's6rült beteget int6zm6nyünkben. Amikor uralha-

tatlan v6rz6st 6s/vagy haemodynamikai instabil itäst 6szlel-

tünk, azonnali mütdti ellätäst kezdtünk. Haemodynamikai-

lag stabil ällapotban rutinszerüen aortaiv 6s carotis (ndgy 6r)

angiographiät vdgeztünk azon esetekben, amelyekndl 6rs6-

rül6s felt6telezhetd volt a klinikai 6s fizikälis jelek alapjän.

A mrit6ti beavatkozäsok el6tt minden betegn6l rögzftettük a

Glasgow K6maskdla (GCS) drtdkeit, a szisztol6s vdrnyo-

mäst, valamint a centralis 6s focalis neuroldgiai jeleket, i l-

letve azok iddbeni villtozdsdt.

Minden sürgdss6ggel feltärt arteria carotis interna (ACI)

6s arteria carotis communis (ACC) s6rül6st szenvedett be-

tegndl rekonstrukci6t hajtottunk v6gre, függetlenül a coma-

tosus ällapott6l 6s/vagy centralis neurolögiai tünet megl6t6-

tdl. Hasonlöan jrirtunk el azon esetekn6l is, ahol a radiol6-

giai vizsgälat sorän ACC 6s ACI s6rül6st detektälva a dista-

lis dramläs megszakadäsrit dszleltük (1. äbra). Sokkos älla-

pot kezeldse, valamint megeldzdse 6rdekdben ACE, i l letve

vena jugularis interna s6rül6s esetdn a l igatura v6grehajtäsa

volt a c6lra vezet1 sebdszeti technika (1. täbläzat).

Eretlm6nyek

A betegek (n = l6) 3l,25Vo-a (n = 5) volt n6. A päcien-

sek 6tlag6letkora32+12,3 6v. A sdrüldsek31,25%o-a (n = 5)

direkt bdrsdrüldssel järt, a többi esetben indirekt erdtehatäs-

ra következett be a sdrü16s. Az esetek 50%-äban (n = 8) sür-

g6ss6ggel operiiltunk, mfg a halasztott sürg6ss6ggel operält

csoportban minden alkalommal praeoperativ angiographirit

v6geztünk. A kialakukis mechanizmusa 68,1Vo-ban (n = I l)

direkt peneträci6, 3l,3Vo-ban (n = 5) tompa behatäs volt.

A siirgdssöggel openilt esetekben az ACC, illetve az ACI

bärmely s6rül6se eset6n rekonstrukci6t v6geztünk. Ebben a

csoportban 6 betegn6l nem alakult ki centralis neuroldgiai

deflcit. I betegndl a pajzsmirigy egyidejü s6rül6s6t is ellär

tuk. Praeoperatfv focalis neurol6giai deficit eset6n ältaläban

alacsony GCS 6rtdket regiszträltunk. I beteg esetdben jobb

fels6 vdgtagi monoplegiät 6szleltünk, kiel69ft6 (>90 Hgmm)

szisztol6s v6rnyomäs drtdkkel. A neuroldgiai stätusz a

posztoperatfv szakban javult (II. täbläzat). Azon betegn6l,

akin6l a mritdt el6tt alacsony szisztol6s v6rnyomäs 6rtdk 6s

comatosus ällapot ällt fenn, a posztoperativ szakban kifeje-

IL4,

1. äbra. ACI s6rül6s ellätäsa direkt varrattal,
occlusi6s kat6ter segfts6g6vel.

FU. l. Repah of internal carotid artery
with the atd of occlusion catheter.

zett aphasidt 6s CT-vizsgälattal igazolt a. cerebri media el-

lätäsi terület ischaemiäs laesi6jät 6szleltük. A beteg a poszt-

operat(v 10. napon aspirati6s pneumonia szövddmdnyek6nt

fell6p6 szeptikus rillapot, valamint cardiorespiratoricus in-

suffitientia tünetei között exitalt. A többi esetben a müt6t

utäni szakban rijkeletü focalis 6s/vagy centralis neurol6giai

k6rjel nem alakult ki.

A halasztott sürgdssöggel operdLt esetekben, a radiol6-

giai leletek birtokäban eldre meghatärozott strat6giäval lär

tuk el a s6rül6seket (III. täbl6zat). A betegek prae- 6s peri-

operatfv eldkdszitds, ällapotrendez6s utiin stabil vitiilis para-

mdterekkel kerültek operäci6ra. Contusio eset6n az iiramlds-

ban nem 6szleltünk fennakadäst. I lyen ällapotokban intra-

operatf ve aj änlatos arteriotomiäval meggy 6z6d ni arr6l, lrogy

nincs-e jelent6sebb intramuralis haematoma vagy intima s6-

rü16s. Az a. vertebralis s6rül6s eset6n l igatura alkalmazdsa

gyorsan'kivitelezhetf 6s kieldgftd eredmdnyt ad6 eljäräs, hi-

szen az ellenoldali a. vertebralis kdpes az ellätäsi terület v6r-

ätäramläsänak biztositäsära (l-2). Mi a coil embolisati6t vä-

lasztottuk megoldäsk6nt. ACC, valamint ACI sdrül6s eset6n

mindenkor a rekonstrukciö välasztandö, ugyanis ezen meg-

oldäs adja a legjobb eredmdnyeket, i l letve a legkisebb

posztoperatfv szöv6dm6nyeket (I. täbläzat).

Következtet6sek
Elmondhatd, ha massziv, illetve aktiv vdrzö,s, gyorsan nö-

vekvd haematoma, hypovolaemiäs shock, kiterjedt bdr- 6s

l{gyr1sz s6rül6s äll fenn, a mütdtet sürgdsen el kell v6gezni

(3-4). Azon esetekben, amikor a nyaki 6rs6rül6s mell6klelet-

k6nt 6s/vagy klinikai tünetek alapjän kerül felismerdsre, 6s

a beteg ällapota nem kivän azonnali beavatkoziist, angio-
graphia, teljes kivizsgäläs 6s ällapotstabil izäläs szüksdges
(5-6). Minden nyaki direkt, i l letve indirekt traumära bekö-

vetkezf s6rül6s eset6n, ha 6rs6rül6sre utal6 klinikai iel dsz-

lelhet6, kötelezd annak hätterdt tisztäzni.
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TAPASZTALATOK

l. täbläzat. Erseb6szetiellätäs. ACC: a. carotis communis, ACI: a. carotis interna,
ACE: a. carotis externa, VJI: v. jugularis interna, AV: a. vertebralis.

Table L Vascular surgical interuentrbns.
Emergency operation cases (n=8), Delayed emergency operation cases (n=8).

ll. täbläzat.
A betegek prae- 6s posztoperativ neurol6giai stätusza.

Table lI
Pre- andpostoperative

neurologtbal state of the patients.

Elfogadhatö rekonstrukci6s lehet6s6get jelent elsö'dleges penzdci6 mellett nem alakul ki neuroldgiai kdrjel, elfogad-

varrat, end-to-end anastomosis, vdna folt felhelyezdse, hatd a beteg szoros obszervricidja, 6s radioldgiai utänköve-

PTFE behelyez6se vagy saphena graft hasznälata. Egyes t6seismegengedett.Ugyanakkoraszimptdmäsbetegn6l,tel-

szerzjk az ellitäs sorän lefrtäk az ACE transpositidjät az jes vagy subtotalis occlusio esetdben mieldbbi rekonstrukci6

ACI-re. Azon betegekn6l, akikn6l nem 6szlelhetdek focalis indokolt, mert a k6sdbbiekben neuroldgiai kärosodäs jelei-

neuroldgiai kdrjelek, 6rseb6szeti osztdlyos megfigyel6s 6s nek kialakuläsa värhat6. Artdriäs occlusi6t mutat6 angio-

kivizsgriLis szüks6ges, amennyiben az ellät6 intdzm6nyben graphiäs lelet transsectio következmdnye is lehet, amely a

erre m6d van (7-l l). Ha stabil r i l lapotri betegndl a s6rül6s k6sdbbiekben älaneurysma kialakuläsähoz, valamint annak

oldalän csökkent i iramläs jön l6tre, de az ellenoldali kom- rupturäjähoz, i l letve embolisatidhoz vezethet (2. äbra).

Er'fretcgsrigek, XII. 6vfolyam 4. szätn,2D01r,l4. I 15

Lokalizäci6
Primer
varrat

PTFE
V6na
folt

Ligatura
Coil

embolisatio
Osszesen

Sürgöss6ggel

operält

esetek
( n = 8 )

ACC 2 1 3

ACI 1 2

ACE 2 z

VJI 1

AV

Halasztott
sürgöss6ggel
operält esetek

( n = 8 )

ACC 1 1 2

ACI 1 1 2

ACE

VJI

AV 2 2 ^

Preop.
GCS

SRR
(Hgmm)

Focalis neurol6qiai deficit
Postop. GCS Eredm6ny

Preop. Postop.

Sürgöss6ggel
operält
( n = 8 )

b t c >90 nem volt nem volt 1 5 6 l

1 1 1 >90
jobb fv.-i

monoplegia

javult,

eröss6q 4/5
1 5 6l

1 8 <90
jobb

hemiparesis

aphasia,

isch. vasc. laesio
1 4 exit

Halasztott
sürgös6ggel

operält (n = 8)

>90 nem volt nem volt 1 5 el

1 ' t2 >90
bal

hemiparesis
javult 1 5



A Lohmann 6s Rauscher valamint a mediBayreuth c6g term6keivel!

A Salus Kft., mint a Lohmann 6s Rauscher valamint a mediBayreuth c6gek ter-
m6keinek forgalmaz6ja a v6näs, illetve nyiroköd6mäs betegek kezelÖs6ben oly fontos
kompressziös teräpia teljes idöszakära biztosftja a hatäsos, rugalmas pÖlyät, komp-
ressziös kar-, illetve läbharisnyät, valamint a kezelöshez szüks6ges toväbbi eszközöket.

Medi kompressziös kar-,
i l letve l6bharisnyäk

A kompressziös
teräpia

eszközei

Tg - trikö-csöpölya

Rosidal K - kompressziös
pölya

Cellona - szintetikus
aläb6lelö p6lya

Mollelast - szegett pölya

Komprex - nyomäs-kiegyenlitö
habszivacs

Lymphpad - latexlap

Iohman uscher

TERUENEINK ALKALMAZASA

t Forgalmaz6: Salus Kft.
1119 Budapest, Thän K. u. 20.
Telefon: 204-3846 . Fax: 204-3851
www.salus.hu



TOVÄBBKEPZES

Prevenci6 - az 6rszflritlet

6s a folyarnatot befolyäsol6 Sy6syszerek

Prof. dr. Kolldr Lajos Dr. Kolossvdry Endre

Erszfikület az 6rsebdsz szem6vel - A kälcium-antagonistäk statin-
gy 6gy szerek 6s/vagy mfit6t? 6s a statinok

kälcium- antagonistaszerri hatäsaiMagyarorszi'rgon a megbeteged6si 6s halälozäsi statiszti-
krikat a sziv- 6s 6rrendszeri betegek vezetik. Az 6rbetegek
kezel6sdben elsddleges szempont a belgy6gyäszati-angiol6-
giai kivizsgdli is, a korrekt diagndzis feläll i täsa 6s az id6'ben
megkezdett konzervatfv kezelds. Sebdszeti ellätäsra az örbe-
tegeknek csak relative szerdny szäma kerü|, akär fenyegetd
ischaernia, akdr progredidld dysbasiäs panaszok miatt. A
belgy6gyiiszati-angiolögiai kezelds r6,szö.t kdpezi a l ipid
anyagcsere zavarainak rendez6se, thrombocyta aggregäci6-
gätlök, v6rviszkozitäs csökkent6k adäsa.

Az utdbbi 6vekben a minimälisan invazfv technik6k az
drseb6szetben is szeml6letvdltozäst hoztak l6tre. A radiol6-
gusok ältal miir koräbban jöl ismert katdtertechnikr{s eljärri-
sok klasszikus 6rsebdszeti megoldäsokkal kombinälva, a be-
teg szämära kisebb megterheldssel jrir6, eredm6nyesebb be-
avatkozäsokat tettek lehet6v6.

A szerz1 a PTE/ÄOK Sebdszeti Tanszdkdn elvdgzett mi-
n imiil isan inv aziv, hybrid 6rseb6szeti beavatkozäsok lehet6-
s6geit taglalja, amelyek koräbban inoperäbil isnak tartott,
vagy rossz cardiorespiratoricus ällapotban l6v6 betegekndl
egyetlen 6letes6lyt jelentd megoldiist adhatnak. Ismerteti a
thoracalis 6s hasi aneurysmäk stent-graft technikäit 6s ered-
mdnyeit. Megällapfda, hogy az drbetegek komplex kezelö-
s6hez a belgyögyäsz-angiol6gus, invaziv radiol6gus, anesz-
teziol69us szoros együttmüköddse szüksdges.

A fenti elöadäsok, amelyek kivonatait jelen lapszä-
munkban van alkalmunk közölni ,  a P6csi Angiolögiai
Napokon - a Magyar Angiolögiai 6s Erseb6szeti Tär-
sasäg, valamint a Magyar Cardiovascularis 6s Inter-
venciös Radiolögiai Tärsasäg közös kongresszusän -

2005. oktöber 12-6n, Prevenciö - az örszükü/et ös a
fo/yama tot befo/yäso/ö gyögyszerek cimmel meg ren-
dezett szimpöziumon hangzottak el. Az ül6s elnöki te-
endöit prof. dr. Kollär Lajos (P6cs) 6s prof. dr. Paragh
György (Debrecen) lätta el.

r l B

Az antihipertenziv gylgyszerek elsddleges vdrnyomds-

csökkentd hatäsain trl l  mäsodlagos, a fö gyögyszerhatästani

tulajdonsägt6l elt6r6, j6t6kony hatäsokar, ügynevezerr plei-

trdp hatdsokat mutatnak. A feszülts6gfüggd L tipusri kri lci-
umcsatornäk blokkol6i az intracelluläris kälciurn-szint csök-
kent6se, a következmdnyes vazorelaxriciö mellett athero-
sclerosist gätl6 hatäsokat mutatnak. A dihidropiridin ripLrsü
kälcium-antagonistäk egy rdszdnek a fizikokdmiai tulajdon-
sägokon alapul6 atherosclerosist grit l6 hatäsai nemcsak in
vivo kfs6rletekben, hanem klinikai vizsgirlatokban is bizo-
nyftäst nyertek. Bizonyftott e gydgyszerek carotis intima-
media vastagsäg progresszi6jdra, az intrakoronrlriälis UH-
vizsgiilattal igazolt koroniiria atheroma mdretdre gyakorolt
jöt6kony hatäsa, amely a kardiovaszkuldris esemdnyek gya-
korisdgrinak csökkent6s6ben is rnegnyilvänul (ELSA, PRE-
VENT, CAMELOT). Ismeretes, hogy a statinok a szdrurn
LDL koleszterin csökkent6s6n tri l  szdmos klinikai vizsgdlal
ban igazolt közvetlen vaszkuläris hatäst is mutatnak. Ezen
hatäsok egy r6szdnek köszönhetden igazol6dott, hogy a sta-
tinok csökkentik a v6rnyomäst. A kardiovaszkuläris konti-
nuumban alkalmazott gyögyszerek hatäsai az üj elköpzell-
sek alapjän nem egy6rtelmüen välaszthatdk sz6t a prinrer
hatäs alapjän. A kombinält alkalmaziis irtelmdt a kardio-
vaszkuläris esem6nyek gyakorisaigänak m6rsdkl6se jelenti.

Dr. Farkas Katalin

Az 6rszükület kdr6lettani hättere

Az örsz(kület generaliziilt, progresszfv folyamat, amely
mdr az elsd 6vtizedt6l elkezdddik, de tüneteket csak el6re-
haladott städiumban okoz. A folyamat patofizioldgiai alapja
az endothel diszfunkcid, amely megeldzi a morfol6giai el-
viiltozdsok kralakuläsät. Az endothelt 6t6 fizikai trauma
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vagy celluläfis inzultus lehet az az esemdny, amely välaszt

vält ki (,,response to injury"), 6s elindida az fgynevezetl

vascularis remodell ing fblyamatät, amelynek v6gsd eredm6-

nye az atherosclerosis kialakuläsa. A klasszikus 6s ti jonnan

f'elismert rizik6lhktorok hatäsukat az endothel mü'köd6s6nek

kärositäsäval, elsdsorban oxidativ stressz dltal f 'ejt ik ki. In-

lektfv dgensek a gyulladäs kivältäsa r6vön kärosftjdk az en-

dothelt. Az atl.reroscleroticus plakk kialakulirsdban kulcssze-

repet jeitszik a keringd f'eh6rv6rsejtek 6s az endothel közötti

kapcsolat rnegvältozäsa, amelynek következtdben fokozddik

az endothel permeabil itäsa ds a l ipoproteinek akkumuläci6ja

r-6vdn rnegindul a plakk-k6pz1rJös.

Dr. Bajnok Ldszl6,
prof. dr. Paragh György

Az ACE-gätldk statinszerü 6s a

statinok ACE- gätlilszerti hatäsai

A hypertonia is a dyslipidaemia kiemelt szerepet tölt be

a cardiovascularis rnolbithsban 6s mortalit i isban. A k6t be-

tegs6g gyakrarr együttesen fordul el6, ds ez hatvänyoz6d6

rizikdnövekeddst okoz. J6l ismelt, hogy it kockiizat mär

m6rsdkelten emelkedett vdrnyomäs 6s l ipid6rt6k eset6n is

j elentds. Az ez6r t felelds folyamatok fbn tos pathomechan iz-

musänak ldpdsei a k6t betegs6gben rdszben közösek, 6s egy-

ben magyaräzzäk az ACE-gätldk 6s a statinok, a vdrnyo-

m6s-, i l letve koleszterincsökkent6sen tri lmenö, pleitrdp ha-

täsainak közös jellemz6it. A hypelcholesterinaemia 6s a

hypertonia egyaränt fokozza az oxidatfv stl 'esszt, s ennek

következtdben egyr6szt a nitrogdn-rnonoxid (NO) terrnelds

csökkendse, mäsrdszt endothelin, ACE l, angiotenzin II, an-

giotenzin receptor I expresszi6jänak lbkozddäsa f igyelhetd

meg, endothel diszfunkci6t eredmdnyezve.

Kfsdrletes 6s koräbbi kisebb tanulmdnyok azt jeleztdk,

hogy a statinok potenctozzitk az antihipertenziv szelek vdr-

nyomiiscsökkentö hatäsät. Ennek ellen6re az ASCOT-BLPA

nagy klinikai tanulmäny 2005 szeptemberdben közölt ercd-

m6nyei a statinok szinergikus antihipertenziv hatlsiinak le-

hetds6gdt nem erdsftettdk meg. A korirbbi HPS vizsgii lat al-

csoport e1ernzds6b61 kiderült, hogy a simvastatin az ACE-

gdtldkat szed6'kön is hasonlöan pozitiv hat/rsri, rnint az azt

nem nagyon szed6kön, ami a kdt szer kockäzatcsökkent<i

additiv hatäsaira utal. Az elm6leti leg nagyon kedvezd hatd-

sri ,,polypil l" lehetds6ge mellett a nem-färmakol6giai inter-

venci6k is n6lkülözhetetlenek.

AZ E LOADAS - KIVO NATO K

MEGIELENESET
A MEDICO UNO KFT.

TAMOGATIA

'1l, 
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.)IMVOR
simuastat in
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lercanidipin, . ramipril
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A nehezen gyögyi thatö,  mäsodlagosan gyögyulö sebek mint  a d iabdte-
szes läb, az ulcus cruris, a decubitus, az 6g6si sdrül6sek kezeldse szak6r-
telmet, sok idöt, türelmet igdnylö feladat. Az ALLEVYN nedves sebkezelö
term6kcsaläd o lyan h idroakt iv  6s h idrocel lu lär is  kötszereket  egyesi t ,
melyek minden sebformära,  e lhelyezkeddsre 6s sebvälad6k mennyis6g-
re a lka lmazhatöak pärat lan välasztäs i  lehetöseget  nyüj tva a szakembe-
rek rdszdre a betegnek megfelelö kötszer kivälasztäsäban. Az ALLEVYN
egyedülä l lö  technolögiä ja mind a betegek,  mind orvosaik,  äpolö ik
r6sz6re szämos elönnyel jär, mivel gyors 6s zavartalan gyögyuläst segit
e lö azon sebek eset6ben,  melyek t radic ionäl isan nehezen gyögyi thatö-
nak b izonyulnak.

Az ALLEVYN nedves sebkezelök a lkalmazäsäval  a kezel6s i  idö leröv idü1,
a kötdscserdk ritkäbbak, mivel a sebfedö több napon ät is a seben
maradhat ,  6s ez a beteg 6 letminösdg6nek javuläsät  eredmönyezi
csökkenö költsdgek mellett. Az ALLEVYN termdkek mindegyike vizhat-
lan,  a sebfe lü lethez jö l  idomul ,  nem kor lätozza a mozgäst  ös a kötöscse-
re fäjdalommentes. Az ALLEVYN termdkek 85o/o-os, i l letve fix OEP tämo-
gatäsban rdszesülnek.

Amennyiben a term6kekröl bövebb informäciöt szeretne, kdrjük fordul-
ion hozzänk b izalommal.

BDF. . . .  1126 Budapest ,  Tar tsay  V i lmos u .  3 ,
Beiersdorl Telefon: 061/457 3976. Fax: 061/214 0015

,  ,  
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BESZÄMOLO

f]tban az evidenciäk fel6
B,esz6rnol6 a, Rio de Janeir6ban megrend,ezett

XV. Phlebol6giai Vildgkongresszusr6l

(2OO5. okt6ber 2-7.)

DR. BIHARI IMRE. DR. MENYHEI GABOR.
. a

DR. TASNADI GF,ZA, DR. TITKAY GABOR

A XV. Phleboldgiai Vilägkongresszust a viläg egyik leg-
szebb fekv6sü vdrosdban, Rio de Janeir6ban rendeztdk meg.
A helybdliek rigy tart36k, metropoliszuk azdrt i lyen sz6p,
mel't az Üristen hat nap alatt teremtette a vilägot, 6s a hete-
diken mdr csak Ri6val foglalkozott. Brazlia a viläg ötödik
legnagyobb területü orszäga, kiterjed6se akkora, mint egdsz
Eurdpä6. Az ut6bbi 6vtizedekben jelentdsen fejl6dött, Ri6-
ban ennek ellen6re szämos nagy, közbiztonsägi szempont-
bdl meglehet6sen vesz6lyes szegdnynegyed talälhat6. Az

összejövetel a vdros sz6l6n l6v6 kongresszusi központban,
nem dppen a leglobb hozzälrt1ssel került megrendez6sre.
Több alkalommal alakult ki olyan helyzet, hogy egyszerre
akär tfu helyen szerettünk volna lenni, mäskor minden el6-
addterem 6räkon keresztül program n61kül ällt, majd ism6t
piirhuzamosan kezdddtek az eldadäsok.

Mär a megnyit6 is tartogatott meglepetdseket: az elnök,
Angelo Scuderi nem a kongresszus hivatalos nyelvdn, ango-
lul, vagy a nemzetközi phleboldgiai tärsasiig mäsik nyelv6n,
franciäul köszöntötte a hallgat6sägot, hanem portugälul. Ezt
a ,,nyelvi önäll6sägot" a toväbbiakban m6g többször tapasz-
talhattuk. A hosszrira nyült köszöntdk unalmät v6gül egy
szamba zenekar 6s täncosok megjelendse feledtette.

A kongresszus tartalmi r6sz6nek leggyakoribb c6lkit6z6-
se a phlebol6gia r6gi 6s rij t6teleinek bizonyft6kokra alapo-
zott megällapftäsa vagy megerdsftdse volt. Rdszben nemrdg
befejezett tanulmänyok eredmdnyeit ismertettdk, r6szben
üjabb studl,k terveit adtäk el6.

Mindezek sarokköve a vissz6rbetegs6gek CEAP osztä-
lyozdsa, amely ma miir teljes körben elfogadott, igy a jelen
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kongresszuson is rendszeresen alkalmazott besoroläs. Ennek
ldnyeges szempontja, hogy milyen vizsgä16 eljärdssal, a
diagnosztika mely szind6vel, vagyis egyszer6 fizikälis vizs-
gälattal vagy non-invaziv m(iszerekkel, esetleg invaziv
diagnosztikai eljäräsokkal ällftottäk fel a diagnözist. Jelen-
leg a legfontosabb diagnosztikus mddszer az UH-vizsgälat,
ennek standardizäläsär a a phlebol6giai UH-an at6mia egys6-
ges jelöldsi rendszer6t most dolgozzäk ki. A CEAP n6häny
hiänyossägära legismertebb alkot6ja, Bo Eklöf hivta fel a fi-
gyelmet: vitäk vannak a megit6l6sben olyan esetekben, ami-
kor a betegnek corona phlebectatica paraplantarisa van, dr-
szükület srilyosbitja az flllapotdt, medencei pangäsi szindr6-
ma is fennäll, a postthrombotikus szindrdmähoz lymphoede-
ma is csatlakozik, vagy amikor extr6m elhfuils sri lyosb(da az
ällapotot.

Evek öta tart a vissz6rbetegs6g Bonni Epidemiol6giai Ta-
nulmänyänak ki6rtdkel6se. Eberhardt Rabe ennek kapcsän
több fontos dologr6l szämolt be. Az els6, amire fel kellett
f igyelni, az volt, hogy a vizsgält több ezres populäcidban a
vissz6rbetegsdg eldforduläsa 90Vo-ot meghalad6! Ugyanak-
kor a betegeknek csak 30Vo-a van tudatäban annak, hogy
visszerei mutatkoznak. A n6pess6g 60%o-6näl talältak apr6
venectasiäkat, vagyis a gondos vizsgii lat elengedhetetlen a
val6s eredm6ny megismerfslhez. Meglepd m6don, a värosi

emberekn6l a betegsdg eldforduläsa gyakoribb, mint a vid6-
kiekndl. Ugyanez 6rv6nyes a lymphoedemära is, tehät ez is
gyakoribb a värosban, mint vid6ken.

A v6na patol6gia leukocyta elmdletdnek rijabb rdszered-
m6nyeir6'l Schmidt Schönbein (IJSA) szämolt be. Ügy tünik,
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DR, BIHARI IMRE ES MTSAI.

1la. äbra. A Cukorsüveg-hegyröl letekintve,
az Urcadombr6l jöv6 felvon6t, tävol az elnyü16.

iv alakü tengerparti r6szt, a viläg
leghiresebb strandjät, a Copacabanät !äthatjuk.

2la. äbra. A Krisztus-szobor tävol16l.

hogy a pangds sorän fell6p6'emelkedett v6näs nyomäson ki-
vül a turbulens dramläs is kivälda az endothel aktivitäsrit 6s
a leukocytäk kitapadäsrit. Ennek eredm6nye, hogy a le-
ukocytäk a v6na faläba beszivärognak, majd a fehdrv6rsej-
tek riltal kivältott roncsoliis következt6ben a v6na fala vari-
cosusan ät6pü1, remodelläl6dik. Ezzel szemben a laminaris
äramläs a kitapadäs 6s a thrombosis ellen hat, 6s 6rzi a v6-
nafal 6psdg6t. A vizsgälatok azt mutattrik, hogy az AV-
shunt is a v6näs nyomiis megemel6se 6s a turbulens äramläs
kialakuläsa miatt, az el6tb emlitett mechanizmussal teszi
tönkre a v6näk falät. Itt drdemes megjegyezni, hogy e szek-
ciö egyik eldad6ja, a phlebolögia doyenje, John Bergan
nem tudott megjelenni a kongresszuson, ugyanis nem volt
vizuma. Szeptember I l-6t követden a viläg szinte összes or-
szägära kiterjesztett amerikai vfzumkötelezetts6gre välaszul
a sdrtett brazilok bejelentett6k, hogy akkor 6k is ugyanezt
rnegkövetelik az amerikaikt6l. Ezdrt val6szinfleg több USA
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1lb. äbra. Ugyanez a täj 6jszaka.

2lb. äbra. A szobor közelrö|.

ällampolgärt, köztük Bergan professzort is azonnal a visz-
szaindulö gdpre irdnyitottäk. A r1sztvevf amerikaiak több-
s6g6nek euröpai ritlevele volt.

Erdekes m6r6si eredmdnyeket ismertetett a n6met M. Os-
wald posztere. F6rfiak 6s nö'k als6 vdgtagi varicositiisiiban,
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3. äbra. Kilätäs a Krisztus-szobortdl:
az el6ttünk l6vö be6pitett terület neve Botafogo,

mögötte a Cukorsüveg-hegy lätszik.
A k6p jobb oldalän, a hegyek mögött l6vö

tengerpart a CoPacabana.
A Cukorsüveg-hegy mögött a Ri6i-öböl beiärata

van, a bejärat mäsik oldalänak neve Niter6i.

a nemeknek megfeleld szexuäl-hormonok szind6t m6rte.

Azt talälta, hogy a felsd vdgtagi vdnäban m6rthez k6pest, a

varixban esetenk6nt akär extrdm fokban emelkedett szint
volt. V6lemdnye szerint a hormonoknak a varicositas kiala-

kuläsäban közvetlen szerepe van. Viti iba szii l l tunk vele, hi-

szen sokkal val6szinribb, hogy a kismedencdben 16v6, ma-
gas hormontartalmr-i vdr az ellgtelen billentyük következt6-

ben akadflytalanul dramlik 6s pang az als6 v6gtagi varico-

sus vdndkban.
A varicositas kezeldsdben ndpszerübb al€zer, mint a 16-

di6liekvenciirs koaguli itor; nem tudjuk, Itogy e mögött a
jobb ercdmdnyek ri l lnak-e, vagy inkäbb az erdteljesebb mar-

keting rnagyarinza.Töny, hogy a l lzerrd mintegy huszonöt

eldadäst 6s cgy külön szirnp6ziumot tartottak, mig a rädi6-

f}ekvencii lrs koagulätorr6l csak emlft6s tört6nt. Az eldnyöket

elsdsorban a hagyomiinyos sebdszi eljrirrissal hasonlitjdk

össze. Arni az ri jabb m6dszerek egy6rtelmri pozitivuma,

hogy jelentdscn kisebb a posztoperatfv kellemetlensdg, mint

a hagyomainyos stripping mft6t uti in, s egy6b szempontokat

is emlftenek, mint az ambuldns ellätäst, a kisebb v6rveszt6st,

a kevesebb komplikäci6t, a kisebb vdraläfutäsokat, a keve-

sebb sebet - cz ut6bbiaknäl azonban a jobb eredmdny nem
annyira szembeö116.

Rdszletes 6rtdkel6st E. Rabe munkctcsoportja adott. Ko-

räbban a vönatörzs kanüLilhatdsägät tartottäk fbntosnak, ma

mär nemcsak czt, hanem az oldalägakat 6s a perforäns v6-

ndkat is lözerezik (Sprecfico, Olaszorszäg). A l6zer kezel6s

sorän több szäz C-fokos h6mdrsdklet keletkezik, amely ve-

szllyezteti rkörnyezl kdpletek 6psdg6t, mig a rädidfrekven-

ciris koagulätor csak 80-90 fokot vält ki. Bärmelyik eljäräst

alkalmazzuk, a kezelf UH diagnosztikai gyakorlata elen-
gcdhetetlen. Ez fontos a preoperativ mapping, a mritdt alatti

iränyiti is, a mrit6t alatti eredmdnyessdg megit6l6se, valamint

Erfrctcgs6gck, XII. 6vfolyaln 4. szätn, 2OO5l4.

4. äbra. Az 6ceän partjän äl16 kioszk,
ef öt6rben a legföbb ärucikk, az üdit6,

hig levet tartalmaz6 k6kuszdi6.

5. äbra. Nem idegen bolyg6 küldötteijöttek,
hanem a modern müv6szetek müzeuma

van elöttünk.

a posztoperatfv ellendrz6s sorän. A kontroll vizsgälatok al-

kalmäval 6szlelt, nem megfelelden reagä16, vagy recanali-
z61t szakaszokat a müt6t utän sclerotheräpiäban r6szesftik. A
m6dszerek 6s a technikai eszközök kombinäcidia tehdt
szüksdges a kezelds vdgsd sikerdhez.

A sclerotheräpiäval, különösen az UH-iränyitott lrabke-
zel6ssel szämos el6adäs foglalkozott. Szarka Istvdtt (Kana-

da) a habkezelds sorän fell6p6 lätäszavarrdl tartott eldadiist.

Ügy trinik, hogy a koräbbi hiedelemmel szemben nem a nyi-

tott foramen ovaldn ät bekövetkezf embolizdcid a felel6s

ezdrt, mert a neurol6giai vizsgälatok arra utalnak, hogy ez a

migrdnre hajlamos emberekn6l alakul ki, nincs morfol6giai
elt6rds az agyban, 6s a 1ätriskies6s minden esetben percek

alatt rendez6dik.
N6häny szerz1 meglep6en magas ariinyban 6szlel varic-

ectomia utäni recidivit (I 6v utin 25o/o, 5 6v utin 58%),

amelynek hätterdben neovaszkularizlcilt mutat ki. De Ma-
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6. äbra. Capoeira, a brazilok
önv6delmi-harci müv6szeti tänca.

es en ee r (Belgium) ennek megel 6z6sdre szilikonlapot hely ez
a hiatus saphenusra, ezilltal recidiväi fel6re csökkentek.

G. E. Gerlaclt 6s W. Blättler Ndmetorszägban kdt alka-
lommal, el6ször 1999-ben, majd 2002-ben mdrt6k fel a
m6lyv6na thrombosis jrirdbeteg-kezel6s6nek elfogaddsät. A
cruralis esetekben eldször 82, majd 97Vo-ban, femoralisban
64, majd 887o-ban 6s i l iaca eset6n 0, majd 66%o-ban alkal-
maztäk a jär6beteg (outpatient) kezel6st. Blcittler mdsik el6-
addsäban a m6lyv6na thrombosis ellätäsäban jelenleg alkal-
mazott jriröbeteg kezeldsben az azonnali kompresszi6 fon-
tossägät hangsülyozta. Adatai szerint a diagndzis felällftäsa-
kor megkezdett kompresszi6s kezeldsnek jelentds szerepe
van abban, hogy ezekben a betegekben a postthrombotikus
szindrdma fele olyan gyakran alakul ki, mint a hagyomä-
nyosan kezelt esetekben.

Toväbbra is aktuälis t6ma az ügynevezett ,,utazäsi throm-
bosis" 6s cnnek megel6z6se. Jolm Sarrr (London, UK) nagy
beteganyagon vEgzett tanulmiiny eredmdnydrdl szämolt be.
Megfelel6en randomizdlt 200 repül6g6p utas fele komp-
resszi6s harisnyät viselt, mäsik fele nem. A harisnya n6lküli
csoportban I I m6lyv6nris thrombosis volt (közöttük 4 tüne-
tes), rnig a kompresszids harisnyät viseldk között ez nem
fbrdult el6. Ugyanakkor 4 harisnyät visel6 utasndl felszfnes
thrombophlebitis jött l6tre. Valamennyinek kifejezett vissz-
drtägulatai voltak. Az el6ad6 ajänlja minden hosszabb repü-
ldriton r6sztvev6 szdmdra egyröszt a kompresszi6s harisnya
visel6sdt, mäsrdszt a varicositas utazds eldtti megszüntet6-
s6t.

Ondl16 szekciöt szenteltek az endoszköpos perforans dis-
sectidnak (SEPS), amelyben egy eldadris volt igazän figye-
lemre mdlt6. A. Puggiorti (Mayo Klinika, Rochester, USA)
88 vdniis ulcusos betegen vlgzett SEPS-müt6t hosszritrivri
eredm6nyeit elemezte: az ulcus cruris gy6gyuläsa gyorsabb,
aränya pedig l6nyegesen magasabb volt akkor, ha az insuf-
ficiens perfbransok endoszk6pos dissectidja mellett a super-
ficialis refluxot is megszüntettdk (saphena magna strippin-
get is v6geztek). Az ulcus recidfva-aräny a m6lyv6na el6g-
telens6g n6lküli eseteikben m6g öt 6v uti in is alacsony volt.
Ugyanakkor a postthromboticus szindrdma 6s - 6rdekes m6-
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7. äbra. Szamba-täncosnö.

don - a dohänyzäs a recidfva gyakorisrigrit ldnyegesen nö-
velte.

Egy ri j, fg6retes endovascularis kezeldsi mödszer a chro-
nicus vena il iaca occlusio, i l letve sülyos stenosis percutan
stenteldse. Azokban az esetekben viszont, amikor a beäram-
läs a femoralis vena postthromboticus stenosisa miatt neln
megfelel6, gyakori a reocclusio. G. S. Odericft (Mayo Kli-
nika, Rochester, USA) ennek megoldäsära egy üj, kombi-
ndlt (nyitott 6s endovascularis) müt6ti eljäräsr6l szämolt be.
A beavatkozäst srilyos tüneteket okozd chronicus vena ilia-
ca occlusio eset6n alkalmazza, amelynek soriin a vena iliaca
stenttel törtdnd tägitäsät 6s a vena f'emoralis endophlebecto-
mifjdt v{gzi el. A rövidtävri eredmdny (dtlag 25 hönapos
utänkövet6s) mind a 8 kezelt betegndl jönak bizonyult, az
ulcus gy6gyult, i l letve a tünetek javultak. 2 betegnll az
utänkövetds sorän ugyan vena il iaca reocclusio ldpett fel, az
el6rt klinikai eredmdny ennek ellen6re, felt6telezzük, hogy
a kialakult collateralisok miatt, nem romlott.

Ndmet koll6gäk (H. J. Herntanns ös nuutkatdrsai, C.
Schvvann-Scltreiber ös nunkatdrsai) kdt eldadrisban az ulcus
cruris shave theräpiäjänak j6 eredm6ny6r6l szämoltak be.
Az eljäräs ldnyege az ulcus cruris felületes r6teg6nek lemet-
sz6se 6s a seb fdlvastag mesh grafttal tört6nd fed6se. Fon-
tosnak tardäk a v6näs haemodynamika eldzetes rendezdsdt.
Mdly fek6lyekn6l a fasciät is magäban foglalö kimetszdst al-
kalmaznak.

Egy poszter a phlebol6giai marketing k6rd6sdvel foglal-
kozott (4. C. Reiclrclt 6s nrunkatdrsai, Brazilia), vagyis az-
zal,hogy mikdppen kerülnek a betegek megfele16 orvoshoz.
Mig n6häny szakmäban a beteg nem sz6l bele abba, ho_ey
melyik orvoshoz kerü|, p6ldäul ritkrin vii lasztanak radio16-
gust vagy labororvost a päciensek, addig a phlebolögidban
a beteg dönt. Vannak olyan szakmiik is, amelyekben akiir a
häziorvos vagy mäsik kolldga ajänlja a specidlis szakem-
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bert, p6ldriul sziv- vagy nyel6cs6-seb6szt, ezzel szemben a
phlebol6gust nem ^z egdszsdgügyi szakember ajänläsära,
hanem az ismerdsök, szomszddok tapasztalata alapjän kere-
sik fel a betegek.

Az 6rfejl6d6si rendelleness6gekr6l a washingtoni Bethes-
da Egyetemi K6rh6z nemrdg kinevezett drsebdsz vezetSje,
B. B. Lee professzor tartott kimerftd el6adäst. Hangsrilyozta,
hogy az rigynevezett high flow malformäcidk, vagyis AV-
shuntök szämos eset6ben a sebdszi 6s az endovascularis ke-
zel6s együttes alkalmazäsa adja a legjobb eredm6nyt.
Ugyanakkor a mäs szerzök ältal ajänlott habkezeldst nem
tartotta megfelel6nek. Sintkin professzor (Buenos Aires, Ar-
gentina) elsdsorban több szäzas Klippel-Trdnaunay esetei-
nek kezeldse soriin el6rt eredm6nyeit ismertette. Eldadäsa
sok üjdonsrigot nem tartalmazott, arr6l gyö'zhetett meg min-
ket, hogy a hazai szemldlet fejlettebb, mint az el6ad66.

Szämos funkcionärius-vältäs törtdnt az UIP 616n, többek
között az eddigi elnök mandätuma lejdrt, az üj elnök - Glo-
viczkit ö,s Scuderit megeldzve - Eberhardt Rabe, a nömet

tärsasäg elnöke lett. Az egyik helyettesnek Jaroslav Strejce-
ket, a cseh tärsasäg elnök6t välasztottdk. Orvendetes, hogy
a Tärsasäg jelent6s megbecsül6sben r6szesiti koräbbi elnö-
keit, különösen Partsch professzort, aki nyilvän m6ly szak-
mai ismereteinek köszönhetden, a szämos kerekasztal-meg-
besz6l6s mintegy fel6nek levezet6 elnöke volt.

A hazai szineket jelen beszämol6 szerz1in kfvül m6g
prof. dr. Daröczy Judit k1pviselte. A magyar r6sztvev6k
eldadäsok tartdsäval, poszterekkel 6s hozzdsz6läsokkal j ä-
rultak hozzä az aktiv eszmecserdhez. Talälkozhattunk to-
väbbi magyarokkal is: prof. dr. Gloviczki Pötenel, clr. Ped-
ro Pablo Kontl6ssal, dr. Szarka Istvdnnal, dr. Vänrcgy Ri-
berttel. A kongresszus hasznos volt a szem6lyes kapcsola-
tok äpoläsa szempontjäb6l is.

Dr. Biluri Imre
Senunelweis Egyetent

Fdiskolai Kar, Klinikai Tanszök

Mi üj sdg a Compri-Med Kft.-ndl?
A Compri-Med Kft. rij internetes el6rhetds6gei:

e.mail: info @ compri-med.hu, weblap : www.compri-med.hu
a SIGVARIS honlapja: www.ganzoni.com

A SIGVARIS havonta-k6thavonta megjelentet egy informiicids lapot, a Compression Bulletin-t,
amelyben neves phlebol6gusok cikkeit, tanulmänyait közlik.

A SIGVARIS honlapjän lehetds6g nyflik a Compression Bulletin dijtalan megrendel6s6re
6s e-mailben vagy faxon törtdnd lek6r6s6re.

Ndhriny szöban bemutatjuk a c6günkn6l väsärolhatd,
nyirok-, i l letve vdnäs öd6ma kezel6s6re alkalmas Lympha-press kdszüldkeket:

Lympha press maxi
2xl2 csatornäs k6szü16k, drenäzs jellegü masszäzst v6gez, nyomäs6rt6k 20-200 Hgmm, 30 sec ciklusidd

Lympha press plus
2xl2 csatornäs,klzzel 6s sziim(t6g6ppel programozhatl k6szü16k, több lehets6ges kezel6si ciklussal,

el6kezel6s, nyirokdrenäzs egyenkdnt äll i that6 cellanyomässal, peristalt ikus masszdzs különf6le
ciklusidökkel. Nyomäs6rtek20-120 Hgmm, ciklusidd 6s szünetidd kezel6senk6nt ällfthatö,

az egyöni kezeldsek n6v szerint menthetdek.

Lympha press mini
2x I 2 csatornäs kis k6szül6k kl inikai vagy häzi hasznälatra. Drenäzs jelleg( masszdzs,

maximiilis nyomäsdrtdk 80 Hgmm.

Lympha wave
2xl2 csatornäs kis k6szül6k klinikai vagy häzi hasznii latra. Peristalt ikus massziizsciklusok,

maximälis nyomäs6rtdk 80 Hgmm.

Bövebb informäciö6rt, katal6gus6rt, rirajänlat6rt forduljonhozzänk bizalommal.
COMPRI-MED Kft., 1062 Budapest, Aradi u.41. Tel./fax: 311-1883.
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REFERATUM

A Nemzetközi Phlebol6giai uni6 (uIP) ls. vilägkongresszusilhoz
lrap c s o16 d6 S ervier s z atellita szimp 6 zilurn rövid összefoglal6j a

(Rio de Janeiro, Brazflia, 2OO5. okt6ber 2-7.\

Prof. C. Allegra (Olaszorszäg) bevezetdj6ben kiemelte,
hogy a krdnikus vdnds el6gtelens6g (KVE) a különbö26, nem_
specifikLrs tünetek miatt nagyon v6ltoz6 6s komplex entitäs,
ami a szakembereket különfdle klasszifikäci6s p16bälkozäsokra
sarkal I ta.

Ert6kel6se szerint a CEAP-klasszifik6ci6 minden bizonnyal
a legjobb, mert szämfrdsba veszi a KVE legfontosabb szem_
pontjait. A CEAP-klasszifikäci6t kibdvfteft6k egy, a v6näs be_
tegs6g sülyossägät 6rt6keld pontrendszerrel. A javasolt rend_
szer lrdrom elenre - a vdnds betegs6g klinikai sülyossägära uta_
Iö pontszdnr, a vdnäs betegsdg szegmentdlis kiterjed6s6t jelz6
pontszdm, valamint a vdnds betegs6gnek a beteg aktivitdsära
tett lratäslrt jelz6 pontszlm - megfeleld möclszert biztosft a
KVE következmdnyeinek 6rt6kel6s6hez 6s a betegek követ6s6_
ltez.

A KVE kezeldse több t6nyezö'bö'l äll össze: a kompressziös
kezel6sb6'1, a gydgyszeres teräpiäb6l 6s a hemodinamika javi_
tlsiLt c6lz6 müt6ti megoldirsb6l. A KVE szövddm6nyei legin_
käbb a prevencidval kerülhetdk el. A kompresszi6s teräpia
mellett alkalmazott mikronizält, t isztftott f lavonoid frakci6val
ve.gzeLt gy6gyszeres kezelds csökkenti a v6näs eredetü l6bszir_
fek6lyben szenvedd betegek gyögyuläsi idej6t.

A primer prol' i laxis - az alapos csalädi anamndzis felv6tel6n
6s az anarnn6zisnek akiir a genetikai t6nyez(it< vizsgälatäig ter_
jedd klinikai megftdl6s6n kereszrül - segfthet elkerülni a beteg_
s6g kialakulirsdt.

A szekunder profilaxis lehetdvd teszi a KVE szöv6dm6nye_
inek elkerül6s6r. A szekunder profilaxis kiadiisai lehetnek di_
rektek 6s indirektek. Az uröbbi kötrsdgei magukba fbglaljäk a
populäciö t'elvildgositirsät 6s a betegek k€pz6.s€t. Ez a k6t fel_
adat a gydgyszeripar segitsdg6vel a tudomdnyos tärsasägokra
hiirul. Prevenciö n6lkül srllyos szövöclm6nyek alakulnak ki, a
beteg 6letmin6s6ge folyamatosan romlik, kezel6si költs6gei nö-
vekednek. Az olaszorszägi t6rsadalmi-gazdasägi kutatäsok
megerdsitettdk, hogy a profilaxis hiänya miatti szakorvosi vizs_
gälatok csökken6s6nek következt6ben növekedtek a phlebolö_
giai szövddm6nyek direkt kiadäsai.

Prof. A. N. Nicolaicles (Ciprus) a kr6nikus v6näs eldgtelen_
s6g 6s a leukocyta-endothel interakciö kapcsolatäröl tartott elö_
addsäban a KVE-vel järö tünetek 6s a v6näs hypertonia össze_
függ6sdre hivta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a legfrissebb
eredm6nyek alapjän a v6nabillentyük 6s a vdnafal strukturälis
remodellingjdvel järö gyulladäsos folyamatok vezetnek a bil_
lentyü insuffi cientiäjähoz 6s a vissz6rtägulatok kialakul6sähoz.
Ono ös munkatärsai ( I ), valamint Takase 6s munkatärsai (2) to_
vdbbi munkdi megerdsftettdk ezt a hipotdzist.

A vdnafal-remodelling valdszinrileg szämos t6nyez6 komp_
lex kölcsönlratäsa kapcsän alakul ki, ide6rtve a metalloprotei-
ndzok 6s szöveti inhibitoraik aränyänak megvältozäsät, vala-
mint a citokinek 6s a növekeddsi faktorok szintidnek emelke-
d6sdt, arni az extracellukiris miitrix megvdltozdiänak kedvez.
Az elk6pzeldsek szerint a neutrophil granulocyt6k (3) 6s a hf-
zdsejtek (4), valamint azok kölcsönhatäsa a v6na endothel_bo_
ritäsdval fbntos szereper jätszik abban, hogy a KVE-ben gyul_
ladäsos vdlasz jön l6tre.
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Az emelkedett v6näs nyomäs 6ttev6d6se a bdr mikrocirku_
läci6j6ra a gyulladäsos folyamat stimulirci6jät eredm6nyezi,
amelynek sorän citokinek 6s növekecl6si fhktorok szabadulnak
fel, s mindez a leukocyt6k intersticiumba tört6nd vdnclorläsir_
hoz 6s tovdbbi gyulladäsos esem6nyek kialakuldsähoz vezet
(5). Ez a folyamat a KVE-ben läthatö intenziv dermalis f ibro_
sisszal 6s szöveti remodell inggel jär.

KVE-ben a tüneteket mutat6 betegek ardnya a CEAp klini_
kai szempont szerinti besoroldsänak növekeclds6vel pdr.huza_
mosan nd (6), de a rünetek megjelen6s6nek hdtter6ben I6v6 me_
chanizmusokat nem sikerült megmagyaräzni. Felvetett6k, hogy
a KVE összes städiumäban liithat6 esemdnyek gyullacläsos
kaszkädjäval függenek össze, amelyben a Ieukocytäk 6s azok
endothellel val6 kölcsönhatäsa jätszik föszerepet (7). Mincl va_
löszinübbnek tünik, hogy a megzavarr v6niis 6raml/rs 6s a kr6_
nikus gyulladäs kettdse äll a betegs6g összes tünete hdtterdben.
A sok közremüködö pathofizioldgiai mechanizmus közii l a le_
ukocyta-endothel kölcsönhatäs lätszik fbntosnak több szem_

kalmazzdk.
Prof. A-A. Ramelet (Sväjc) eldaclirsdban a KVE rünereinek

kezel6si lehetds6geire h(vta fel a hallgatösdg figyelm6t. Ezen
belül a KVE-t kfs6rd tünetek 6s az oeclema csökkent6s6ben
Detralex-szel vtgzett vizsgälatok ereclrndnyeit fbglalta össze.
A Detralex-nek a KVE szubjektfv ti.ineteire 6s az oeclerniira
gyakorolt terdpi6s hatdkonysägät kett6s-vak, randomizirlt,
kontrollos vizsgälatok igazoltäk. Ezen vizsgälatokban a boka_
€s a läbsziir-körfogat csökkendse szignifikdnsan nagyobb volt a
Daflon@ 500 mg-mal (Detralex) kezelt betegek csoporddban (p
< 0,001), 6s jd összefügg6sr mutatotr a duzzaclfts_d,rz6s javullt_
säval (p < 0,001). Ezt bonyolultabb m6r6si m6dszerekkel is
megerdsftettdk a RELIEF-vizsgrilatban, illetve egy mdsik vizs_
gälatban, ahol az oedemät optoelektronikus volumdterrel rn6r_
t6k. A szerz6 olyan üj mddszereket alkalmazö vizsgiilatokat
vär, amelyek meghatärozhadäk azokat a precfu, validält m<jcl-
szereket, amelyek a jövd phleboldgiai kutatirsai soriur l'elhasz_
nälhatdk lesznek.

A s zintp ö ziLutt e l.6adcis a i n a k röv i d ö s s zefo g I a I öj a m e g tct I ti I _
hatö a www.servier.cotn honlapon, tovlthb(t örelkt6clni iehet a
Servier Hwrydria Kft-nöl: Butlapest, Vtici tit I -3., telefon: 23g_
7799.

Irodalom
L Ono, T. et al. :  I .  Vasc. Surg., 1998;27: l5g-166.
2. Takase, S. et al.: J. Vasc. Surg., 2004.; 39: 1329-1334.
3. Badier-Connnnder, C. er. al.: J. parhol., 2000; 192: 105- I l2
4. Yatnada, T. et al.: Surgery, 1996.; l19:494-49j.
5. Pappas, P. J. et a/. . .J. Vasc. Surg., 1999.; 30: l129-1145
6. Kahn, S. R. et a/...J. Vasc. Surg., 2004.; 39:823-g2g.
7. Boisseau, M. R.: Ang€.ologie, 2000.; 52:'ll-jj.
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Foly6iratunk
Ntgydija

Mär a lap alapftäsa utän nem sokkal, s az6ta is folyama-
tosan szämos elismerd kritika jut el szerkesztds6günkbe; el-
sd dijunk alapftäsakor ezeket apozitiv visszajelzdseket a fo-
fy6irat legjobb cikkeinek szerz6lel kiviintuk megosztani. E
dtjban val6ban Tärsasägunk legki vr{l6bb szerz1i rdszesültek,
akik azt kiemelkedd cikkekkel 6rdemelr6k ki.

Foly6iratunk üjabb drjat alapftott, amelynek c6lja, hogy a
kordbban a Legjobb Publikäcid6rrdijban rdszesülteket is-
mdt bevonja a szerzlkkö26.

Ezt az üjabb dijat k6t6vente egy olyan kolldga kapja, aki
mär rdszesült az el6z6 elismer6sben, 6s ri jabb, ism6telten
magas szinvonalü, az Erbetegs1gekben publikält cikkel ezt
kidrdemli. A legjobbak közül kellett tehät kivälaszrani azt,
aki alkotd munkdjrit lankadatlan lelkeseddssel folytatta. Az
üj abb el i smerds fblyöiratu nk fdd fj a, amely nek Tärsasägunk
Vezetösdge a Legjobb Publicista-dij nevet adta.

Most nem volt neh6z a jutalmazott kivälaszti isa, hiszen
Kolldr Lajos protesszor, aki szäm szerint is a legtöbb pub-
likdciöval järult hozz6 lapunk magas szinvonalähoz, a Leg-
jobb Publikäciödrrdrj ätv6tele 6ta is kiemelked6 cikkeket
frt, vagyis nemcsak egy, hanem több, egy6ni munkän alapu-
16, üttör6 közlemdnnyel järult hozzd a hazai lrgylgydszat
szfnvonalänak emel6sdhez; publikäciöit olvas6ink j6l ismer-
hetik. Tovribbi 6rdeme, hogy olyan angiol6giai-6rseb6szeti
iskokit teremtett, amelynek tagjai folydiratunkban 6s mäs
hazai 6s külföldi lapokban is szämos alkalommal publikäl-
tak, a jelenlegi Angioldgiai Napokon ätadott hat dijb6l is
härmat p6csiek kapnak

Az üj oklev6l eszt6tikai megjelendse - rigy gondoljuk -

mdltd annak szellemi 6rtököhez. Az elismerö'sorok mellett
egy, a tdmähoz ill6, az aläbbiakban r6szletesen ismertetendö'
k6pet helyeztünk el rajta, s hogy mindezek elfdrjenek, m6-
rete a kordbbinak dupkija.

Az elismerd szavakon trilmenden az oklevelet Raffaello
di Giovanni Santi Atltötti iskola cimf k6pe diszfti. Ez a hfres
festmdny a Vatikänban a päpai lakosztiily egy teljes falät
dkesiti. Sziimos olyan 6kori görög tud6s kdpdt mutatja be,
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akik mrilhatatlan drdemeket szereztek a viläg megismer6s6-
ben; termdszetesen csak azokat, akiket az egyhäz elfogadott
6s tanitiisukatmagä6vd tette. A k6p összefoglald, kompozf-
ci6s keret6t egy templomszerü csarnok adja, amely a tudäs
Pantheonjänak benyomdsiit kelti. A higgadt, fensdges 6püler
ellenpontja az a sok szereplf, akik 6l6nk szellemi munka
vagy eszmecsere läzdban 6gnek. A köz6ppontban, a diadal-
ivszer( drkädok alatt a tudomänyos ismereteket összegz6'
k6t f i loz6fus, Plat6n 6s Arisztotel6sz közeledik. Virdjuk a
k6zmozdulatokb6l jöl läthat6: Platdn, az ideäk k6pviseldje,
aki Ath6nben a filozdfiai iskolät, az Akad6midt alapftotta,
jobb kezdvel azdgre mutat, mig Arisztotel6sz, Nagy Sirndor
tanitfja, aki a gyakorlati tapasztaldsbdl indult ki, mai rerm6-
szettudomänyos ismereteink alapjait tette le, eldrenyüjtott
karjrinak tenyerdt a föld fel6 forditja. Berillitottsäguk külön-
bözds{g1t mutatjäk munkäik, pdldäul Plat6n 6s iskoläja so-
rolta els6k6nt rendszerbe az 6l66nyeket. Ez abban az id6-
ben 6riäsi teljesitm6ny volt, sajniilatos, hogy k6s6'bb ez a
rendszer a tudomänyos fejl6d6s akaddlya lett. Ezzel szem-
ben Arisztoteldsz a tdnyeket tärta fel, kiterjedt munkässägä-
nak r6sze az flllattan megalapftäsa, h6t kötetet irt elsd'sorban
az illatok an at6m iäj rir6 L

A k6pen tdlük jobbra, velük egy szinren Plardn tan(t6ja
6s vitapartnere, Sz6krat6sz äll, 6s ujjain szrimolva az 6rve-
ket, vitatkozik hallgatdival. A festm6ny eldterdben Pitago-
räsz t6rdel, az el6, tartott harmdnia-tantäbla alapjän a zene 6s
a matematika összefügg6seir61 ir. 6 6s tanftvänyai jöttek rd
eldször arra, hogy azenei harm6niäk a szämaränyoktöl füg-
genek, az addig maximiilisan 7 hrini hangszereket 8. hrirral
egäszitettdk ki. Pitagoräsz tehdt nemcsak közismert t6tel6-
rdl, hanem legaläbb annyira a zenei harmdniäk matematikai
megfogalmazäsärdl hires. Vele szemben egy fdrfi kiss6 be-
hajlftott läbän nyugtat egy nyitott könyvet, 6s a tudösra te-
kintve magyardz. Hita mögött a hedonista 6letdrö'l ismert
Epikurosz, Demokritosz atomelmdlet6nek toväbbfejlesztd'je,
fejdn szö16fürtökkel egy oszlop talapzatdra tämasztort
könyvbe ir. A k6p sz6l6n a grammatika k6pvisel6je, a szto-
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ikus Zinon karläban egy kisgycrmeket tart. Szintdn az el6-
t6rbcn, az el6'bbickt61 köz6p f'e16, egy kdtörnbre könyökölve
ir a pesszirnista Hdrakleitosz, aki a vilaig körfbrgirsät hirdette
- szelinte az anyag a t(izb61 keletkezik, 6s v6gül oda is tdr'
VISSZA.

A köpnek csaknem a közepdn - kisebb megbotränkozäst
keltvc -, a l6pcsdkön f'ekszik a cinikus bölcsel6, a civil izä-
ci6t elutasftd Diogenisz, aki aszketikus öletdnek egy rlszdt
cgy holddban lakva töltötte. A f 'estmdnynek ezen a fel6n,
kezdben körzdjivel Euklid6sz hajol el6r'e. ö összesen l3
kötetben irta le a rnatematikiit, megällapiti isain, az összes
6kori tudorniinyos eredm6nyt f igyelembe vive, az utdkor a
Icgkevescbbet vdltoztatott. A ma oktatott, i lyen jellegü kö-
zdpiskolai tananyag jelentds rdsze tehiit mär k6t 6s fdl ezer
ö,vvcl ezel1tt is ismert volt. A kdp sz6l6n az asztrondmia
kdpvisel6i: hiittal, kezdben földgömböt taftva Prolemaiosz, a
geocentlikus vilägkdp leirdja, vele szemben az 69bolt
gömbjdt ujjain egyensülyozl Zoroaszter ill.

A monumentälis f iesk6t a helyszfnen megtekintve, lät-
lratjuk a ndz6krc kifeJtett hatäst. A mriv6sz el6ri c6ljät: a te-
kintct cl6ször a központi alakokra esik, majd vlgigpdsztäz-
va az antik bölcscken, s ezdltal a hangok, a matematika, a
geometria is az asztronömia harmdnidjän, vdgül ism6t ide-
talhl, 6s talhn a helyis6g hangulatäb6l adöd6an, legtöbben
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arra gondolnak, hogy Plat6n f 'elf 'el6 rneled6 ujja val6[ran
oda mutat, ahol az ideäk viläga, vagyis a vigsd igazsiig rej-
l ik. Ez a mondand6 megfelelt annak a kornak, amikor a rnü
megszületett, s a hely szellemis6g6nek is.

A fresk6 6rtdk6t növeli, hogy az egycs alakok i-tbr{tzolir-
sähoz Raffäello a hires kortärs alkotdk arcdt kölcsönöztc.
Plat6n k6pdben az akkor hatvanas dveiben ji ir6 egyetcrnes
bölcs, Leonardo portr6jät festette mcg. Eukliddszt a kor le-s-
nagyobb öpitlsze, Bramante jeleniti rneg. H6rakleitosz alak-
jdban Michelangeldt ismerhedük l 'el. A kdp sz6l6n a köt
asztrol6gus kifel6 tekint a freskd sz6l4,n 16,v6 alakok iri inyii-
ban, s közülük a beljebb 16v6, szolid arc Raf[aell66. A mä
vdsznek ez a leghitelesebb önarckdpe. Mellette, a k6p sz6lin
ri l16 f6rfi Sodoma, a kiväI6 sienai f 'est6- az alkotd eli idje ds
munkatärsa a stanziik dfszit6s6ben.

A k6pet azirt is alkalmasnak tartottuk arra, hogy drjunkat
6kes[tse, mert szinte minden 16nyeges szerepl6jc összel'üg-
gdsbe hozhat6 az irässal. A k6t föalak egy-e,qy sajirt könyv6t
tartja kez6ben, Plat6n a Timaioszt, Arisztoteldsz az Etikiit,
Pitagoriisz 6s Hdrakleitosz fr, Diogen6sz egy papirlapot ol-
vas, Euklid6sz körz6vel rajzol, a f 'ölöttt ik I6vd szinten e_ey
fiatal f iü t6rd6re fektetett napl6bajegyzetel, a Pitagolasszal
szembe ä116 f6rfi egy könyvbe mutat. Pitagorasz hiita mrj-
gött a fej6n sz616fürtöket visel6 Epikur-osz e_qy oszloptalap-
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zatnak tdmasztott könyvbe fr. A legfontosabb kiv6tel Sz6k-

rat6sz; nyilvi in nem vdletlenüI, hiszen 6 nem vetette papirra

6rt6kes gondolatait, neve, több6-kev6sb6 rekonstruälhat6 fi-

loz6fiai rendszere annak rdv6n maradt fenn, hogy Plat6n vi-

tatkozd levelekben fejtette ki eszm6it, s ezekben tanära,

Sz6krat6sz a partnere. A k6p akkor k6szült, amikor a tudo-

mäny rnär hatiirozottan kezd elvälni a m(toszt6l, a vardzslat-

t6l. Raffaello, ez a müv6szöriäs feltehet6en nem tudatosan

utal arra, hogy a tudomiinyosan vizsgält, rögzitett 6s publi-

kält jelens6gek kdpezik a val6di 6rtdket, hiszen azöta meg-

tapasztal lrattuk, ho gy az igy leirtak megism6telhetö'k, illetve

a szerz1k közvetlen jelenl6te ndlkül is rijragondolhatdk, va-

gyis nem vdletlen a tud6sokkal összefüggdsben az fräs kö-
vetkezetes i ibräzoläsa. Ügy gondoltuk, hogy ez a festm6ny,

amely az 6kor nagy tuddsainak ällit eml6ket, ösztönzden hat

a mai kor alkot6 elm6ire, megmutatva, hogy csak azok a

szellemi produktumok maradand6ak ds szolgälnak okulä-

sunkra, amelyeket leirnak 6s közz6 tesznek - ez a c6lja fo-

lydiratunknak 6s a jelen drjnak is.

Mindemellett ne feledkezzünk el koräbban alapftott elis-

merdsünkrd'l sem. A Legjobb publikdciö4rr dijat 2005-ben,
a pdcsi kongresszuson az aläbbiak vehettdk ät:

Ararö Endre, Kollär Lajos, Kürthy Märia, Jancsd Gäbor,
Röth Erzsdbet, Merkli Hajnalka, Päl Endre, Litter I lona: Az
als6 vdgtagi revaszkul ariziici6s szi ndr6m{r 6l (2004 | 4., 1 | 5 -

l 2 l . ) .
Garai lklik6, Varga Jdzsef, Szomjäk Edit, Tdth Csaba,

Csiki Zoltän, Olvasztd Sändor, Galuska Läs216: Az agyi
vdrätfolyäs rezerv kapacitäsdnak m6rdse 99mTc HMPAO-

val carotis angioplasztikän ätesett betegekndl (2003/3., 63-
68 . ) ,

Hannr Pöter, Markovics Gyula, Rugonfalvy Kiss Sza-
bolcs, Szilägyi Edit: Az ezerarcü endothel (200314., 103-
i l0 . ) ,

Szabö Albin, Nieszner Eva, Nädas Iviin, Prdda Istviin:

Magas kardiovaszkuläris rizikdjri betegek szürdse endothel
funkci6 m6r6se alapjdn, f low medii i l t vazodilatäcid m6dsze-
rdvel (200413., 9 I -95.),

Weninger Csctba, Cseke Läszl6, Horvdth Ors P6ter, Ziim-

b6 Katalin: Mellkas spiräl CT-vizsgälata ds kat6ter teräpia:

a pulmonälis emb6lia k6pi diagnosztikäjdnak csapdäi 6s in-

tervenci6s kezel6s6nek lehet6s6ge (200511., 3-8.) cfmri mü-

v66rt.
(A dijjal jdrö jutalont összegdt rdszbetr a Novartis Consu-

nte r H ealth fecleT.te. )

Irodalom
Szabö Ä., K(tdär Z.: Antik term6szettudomdny. Gondolat, Buda-

pest, 1984,
Tätrai V.: Köz6p-itäliai cinquecento festmdnyek. Corvina, Buda-

pest.
Ullnnnn E.: Raflaello. Corvina, Budapest, 1987.
Vayer L.:Ral-faello fiesk6i a Vatikänban. K€pzfmiv1szeti Kiad6,

Budapest.
B. I.
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A Magyar Honv6ds6g Központi Honv6dkörhriz
Ältalänos 6s Erseb6szeti Osztälya,

a Magyar Angiol6giai 6s Erseb6szeti Tdrsasäg
6s a Semmelweis Egyetem ÄOK

Honv6d-, Katasztrdfaorvostani 6s Oxyolögiai Tansz6k
tämogatäsdval rendezi a

Fiatal Angioldgusok
V. Orszägos Förumät

Idöpontja:
2006. oktöber 26-28.

Helyszfne:
B alato n k en e s e. TE LE C O M - Ü tlii 16

Kongresszusi Központ ös a Honvötl ÜAtirc.

Fd t6mäk:
t . Üj rizi t<öt6n y ez& az atherosclerosisban, kezel6sü k.
2. Az obliteratfv artdriäs betegs6gek belgydgyäszati

keze16si lehetdsdgei.
3. Raynaud syndroma kezel6se.

4. Az intervenciondlis beavatkozäsok
hosszritävri eredm6nyei.

5. Erbetegsdgek endovascularis kezeldsdnek
szövddm6nyei 6s ell6täsuk.

6. Chronicus alsö v6gtagi ischaemia kezelEsi taktikä1a.
7. A sclerotheräpidtöl a varicectomiäig.

8. A m6lyv6näs thrombosis kezeldsi taktikäja
napjainkban, a m6lyv6näs rekonstrukci6k

6s eredmdnyess6gük.
9. Tanulsägos esetek 6rt6kel6se.

10. Aktudlis k6rd6sek.

A fd t6mäkban megh(vott eldadök ref-erätumai hangzanak
el. Mindezekhez csatlakozd eldadäsokat 6s posztereket
värunk. A tanfolyam akkreditäläsa fblyamatban van.

A rendezv6ny keret6n belül - külön szekci6ban -

a hagyomänyos niftdsndi föruntot is megtartjuk.
A kongresszuson szines tärsasägi programokat

is szervezünk.

Kongresszusi naptär:
- els6 6rtesft6s postäzdsa: 2006. f-ebruär 28.,

- mäsodik 6rtes(tds, jelentkez6si lap postäzäsa:
2006.  äpr i l is  1. ,

- tudomänyos összefoglal6k visszaküld6se:
2006.  jün ius 15. ,

- kedvezmdnyes regiszträcids dij: 2006. augusztus 31.,
- vdgleges program postdz6sa: 2006. oktdber 15.

Minden jelentkezft szeretettel vdnu* !
Cimünk: MH Központi Honv6dkdrhäz

Ältaldnos 6s Erseb6szeti Osztäly
1153 Budapest, Pf'. L

Telefon, fax: (06-l) 465-0571.
Fax: (06-1) 329-7096. E-mail: vallusg@t-online.hu

Dr. Dlusttts Böla Dr. Vallus Gtibor
a szervez6 bizottsäg elnöke a szervez1 bizottsdg titkära
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I(ongresszusok - rende zvänyek
Pontresinai Erseb6szeti Gyakorlati

Trr6ning, Workshop. 2006. janudr 25-

28., Pontresina, Svii jc.
I nfu rm iic i ö : www.vascular-internatio-

nal.org
Endovascularis Beavatkozäsok 19.

Nemzetközi Kongresszusa. 2006. feb-
ruär 12-16., Scottsdale, Arizona, USA.

I nfu rmdc i ö : www.endovascularcong-
ress.org

Amerikai V6näs F6rum - 2006.
2006. f'ebruär 22-28., Intercontinental
Hotel, Miami, Florida, USA.

Infu rniiciö: www.venous-info.com,
venous-infb @ administrare.com

Vascularis Endotherapia 15. Szin-
gapüri Kurzusa. 2006. februär 27. -

mdrcius 1., Szingapür.
Infurnticiö: www.singlivecourse.

com, contact @ singlivecourse.com
20. Nemzetközi Frankfurti Phlebo-

l6giai 6s Miniseb6szeti Workshop.
2006. rnirrcius l7-18., Frankfurt, N6met-
orszdg.

Infurnttciö: prof. dr. Värady Zoltdn,
Zeil 123., Frankfurt am Main, 603 13,

Deutschland.
Website: www.venenklinik-frank-

lurt.de E-mail: profvarady @aol.com
Phlebol6gusok 6s Sclerotizäl6k

Klubja. 2006. märcius 24., 15-18 6ra
között, Grandhotel Hungaria, Budapest.

Infonndciö: dr. Bihari Imre, tel.: (06-

t) 3345-468.
Extrr6m Vascularis Intervenci6k

Velencei Kurzusa. 2006. dpril is 21-28.,
Velence, Olaszorszäg.

I trfontrciciö: www.evivenice.com, in-
fb @evivenicc.com

EVC 2006. Erseb6szet id6s korban.
2006.  mdjus l l -13. ,  Amszterdam, Hol-
landia.

I ttfo n ntic i t i  : www.evc-meeti ng.com
Erspecialistfk Nemzetközi Tärsasf-

ga - 2006.2006. märcius l9-23., Firen-
ze, Olaszorszäg.

Infurnticiö: Administrative Office -

900 Cumrnings Center, Ste 22 l-U, Be-
ve l l y ,  MA 01915 ,  USA.
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28. Nemzetközi Charing Cross
Szimp6zium. 2006. äpril is 8-11., Lon-
don, Egyesült Kirälys6g.

Infurmticiö: Cris Timmins, tel.: +44
(0)  20781-1333.

Kardiovaszkuldris Seb6szet Eur6-
pai Tärsasägänak (ESCVS) 55. Nem-
zetközi Kongresszusa. 2006. mdjus I l-
14., Szentpdtervär, Oroszorszäg.

I nfu rmticiö : www.meetandwork.com,
meet@meetandwork.com

Köz6p-eur6pai Vascularis Fdrum
(CEVF) 5. Nemzetközi Kongresszusa.
2006. mäjus 12-14., Yarsö, Lengyelor-
sz6g.

Infornuiciö: amwaw.edu.pl15-cevf-
congress, cevfcong@ amwaw.edu.pl

Eranomäliäk Tärsasdgänak (ISS-

VA) 16. Nemzetközi Workshopja.
2006. jünius 14-17., Mil6n6, Olaszor-
sz6g.

Infurnüciö: www.studioprogress.it
/html/vascularanomalies.htm, www.iss-
va.org

Nemzetközi Angiol6giai Uni6 (IUA)

22. Vilägkongresszusa. 2006. }Ü'nius 24-
28., Lisszabon, Portugälia.

Infurmticiö. www.almproup.rt
/2006/iua

Eur6pai V6näs F6rum (EVF) 7.
Kongresszusa. 2006. jünius 30. - jülius

2., London, Egyesült Kirälysäg.
Orvostudomäny Tört6net6nek 40.

Nemzetközi Kongresszusa. 2006. au-
gusztus 26-30., Budapest.

I nfu rntdc iö : www.ishm2006.hu.
Magyar Seb6sz Tärsasäg Jubileumi

Kongresszusa. 2006. szeptember 6-8.,
Budapest.

Infurnüciö: www.convention.hu,
www.mst58.hu, kbagdi @convention.hu

Eur6pai lirseb6szeti Tärsasäg
(ESVS) 20. Evenk6nti Kongresszusa.
2006. szeptember 2l-24., Hilton Hotel,
Präga, Csehorszäg.

I tfo rnuiciö : www.esvs.org
Laparoscopos Aortoiliacalis Müt6-

tek Gyakorlati Toväbbk6pz6se. 2006.
szeptember 28-30., Strassbourgi Egye-
tem, Franciaorszäg.

Inforntticiö: www.websurg.com,
www. eits.org, infb@eits.fi

Fiatal Angiol6gusok V. Orszägos
Fdruma. 2006. oktdber 26-28., Balaton-
kenese, TELECOM-Udü16.

Infurmdciö: dr. Dlustus B6la, MH
Központi Honvddkdrhdz, Ältali inos ös
Erseb6szeti Osztäly, 1153 Buclapest, Pl.
1. ,  e-mai l :  va l lusg @t-onl ine.hu

21. Berlini Erseb6szeti Szimp6zium.
2006. november 8-12., Berlin, N6metor-
sz6g.

Infurmticiö: profhepp@aol.com,
www.gefasschirurgie.ost-west.dc

Nemzetközi Angiol6giai Uni6 (IUA)

17. Eur6pai Kongresszusa. 2007. 6pri-
l is 26-29., Nicosia, Ciprus.

Informdciö: www.eurochaptercyp-
rus.com

Nemzetközi Phlebol6giai Egyesület
(UIP) 16. Vilägkongresszusa. 2007. jü-

l ius l8-20., Kyoto, Japirn.
Inforntciciö: www js-phlebology.

org/english
Nemzetközi Angiol6giai Uni6 (IUA)

23. Kongresszusa. 2008., Görögorszirg
(Id6pontot m6g hatäroztak meg.)

Eml6keztetd

Az 52/2003. (vrIL 22.)

EszCsM rendelet

mell6klete szerint

szakmai üjsdgban elfogadott

vagy meglelent tudomänyos

közlem6ny

elsd szerzdje 30,

t6rszerz6je l0

toväbbk6pz6si pont

j6v6,ftäsdra jogosult.

A pontok 6rv6nyesft6s6hez

az adott lapsziim cfmlapjrinak,

valamint a cikk els6 oldalänak

fdnymäsolatät kell benyrijtani

a munkahely szerint i l let6kes

tovribbk6pz6si központhoz.
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Ütmutatö szerzdinknek
cikk, referdtuffi, be szdmolö me gfrds dhoz

A foly6irat c6lja: art6riäkkal, v6näkkal 6s nyirokutakkal foglalkozd közlem6nyek publikäIäsa -

bele6rtve a hatärterületeket is. üi, önällö, klinikai vagy kis6rletes munkät el6nyben r6szesitünk.

]avasoljuk az alaptudomänyok eredm6nyeinek közl6sdt 6ppigy, mint müszerek, gy6gyszerek 6s

gy6gyäszati seg6deszközök bemutatäsät 6s a velük szerzett tapasztalatok ismertet6s6t. Osszefoglalö

referätumokat 6s tört6neti közlem6nyeket is megjelentetünk. Az ,,Erbetegs6gek" gyüjtem6nye kivän

lenni a t6ma hazai irodalmänak, ezört mär megjelent közlem6nyeket, aktualizäLäs utän, ismdtelten

közöI. Lehetdleg rövid, kb. 10-12 g6pelt oldalas cikkeket värunk.

Kitekint6st kivänunk adni a nemzetközi szakirodalomra, referätumok formäjäban. Szivesen lätunk

beszämol6kat külföldi rendezv6nyekröl, tanulmänyutakröI, amelyekn6l a rendezv6nyen megismert

szakmai rijdonsägokra, vitäs k6rd6sekben kialakult äIläsfoglaläsokra helyezzük a hangsrilyt.

K6zirat: a k6ziratot 6s a hozzä csatlakoz6 dokumentumokat k6t p61dänyban kiprintelve k6rjük

elküldeni. A g6pel6s 2-es sorközzel (a lap egyik oldalän) tört6njen, egy-egy oldal 30 sort, soronkdnt kb.

60 betühelyet tartalmazzon. A szerzlkteljes nev6t k64ük kiirni, a doktori cimmel együtt, egy6b rang,

tudomänyos cim ne legyen feltüntetve. Aszerz6(k) munkahely6röl informä16 fejl6cet nem kivänunk

megjelentetni, ezzelis segitve a min6l sz6lesebb körfi szerz\gärda kialakuläsät. Örömmel fogadunk

szärnitlglpes lemezt a következd rendszerekben: XyWrite, ASCII, 8-bit ASCII, WordStar 3., 4.0,5.0,

MS-Word, WordPerfect; elsdsorban ezek Ventura kiterjeszt6seivel, de andlkül is megfelel. Ez esetben a

kfziratra vonatkoz6 ältalänos szabälyokdrvdnyüket vesztik, de az optimälis terjedelmet k6rjük figye-

lembe venni. A lemez mellett is k6rjük k6t kinyomtatott p6ldany elküld6s6t, mert a lemezek esetenk6nt

sdrülten 6rkeznek.

A cikkekr6l r6szletes, kb. egy gdpelt oldalnyi összefoglalöst k6rünk, amely kiemeli a közlem6ny (1)

alapgondolatät 6s c6ljät, (2) a munka alanyait 6s mddszertanät, (3) az eredm6nyeket 6s (4) a következ-

tet6seket. Az összefogtal6t n6gy p6ldänyban k64rik elküldeni, ebböl kettdt lehet6leg angolul. Legföl-

jebb hat, az Index Medicusban hasznält ktilcsszöt k6rünk felhintebri, a magyar összefoglal6ban magya-

rwl, az angol összefoglalöban angolul.

Az iräsnüd tekintet6ben a trilzott magyarositäst igyekszünk kerüLni. A közlem6nyben következete-

sen azonos fogalom megjelöl6sdre egyformän irt szavakat elfogadjuk. LehetöIeg csak az ältalänosan

elfogadott röaiditöseket haszniljuk, mert az rijak megnehezitik az olvasäst. Rövidit6sek az összefogla-

läsban, valamint a k6p- 6s täbläzat aläiräsokban nem megengedhetdk.

Az öbrdk ös fönykepek hätlapjän ceruzdanl az els6 szerz1 nev6t 6s a cim els6 szavait, valamint a k6p

fels6 sz6l6t nyillal k64ük jelölni. A szinesen küldött k6peket külön költs6g ndlkül szines nyomässal

közöljük. Az äbra, täbläzat 6s fdnyk6p aläiräsokat lehetöleg angolul is k6rjük beküldeni.

Köszönetnyiladnttds a dolgozat v6g6re kerüljön, amelyben aszerz6(k) köszönetet mondanak a mun-

käban val6 rdszv6tel6rt, vagy a munkähoz nyrijtott anyagi vagy szellemi segitsdgdrt.

Az irodalomjegyz6kben vagy az id6z6s sorrendj6ben, vagy n6vsor szerint k6rjük megszämozni a

citätumokat. Folyöirat eset6n a szerz6k, a cim 6s a lap neve utan kdrjük az lvfolyarn sorszämät

föltüntetni, amelyet kettöspont követ, majd a lapszäm 6s v6gülaz6vszämzär6jelben pl.: Bihari L, Meleg

M.: A vdgtaglymphoedema konzervativ kezeldse. Orv. Hetil. 732:1705-8. (1997). Könyv id6z6sekor az

idlzettftszlet oldalszämät is k6rjük megjelölni, pl.: Tomcsänyi I.: Nem szivsebdsz ältal is (sürgöss6ggel)

elvdgezhetö beavatkozäsok. In.: Sebdszeti müt6ttan, szerk.: Littmann L, Berentey Gy. Medicina, Buda-

pest, 1988. 238-47. Az irodalomjegyz6k lehet6leg25 t6teln6l többet ne tartalmazzon.A cikk v6g6nnz elsö

szerzö leuelezösi cintöt k64ük megadni. Javasoljuk, hogy a szerz1 egy pdldänyt 5rizzen meg sajät

magänak. Folyöirat cikk6nek referöturuöbarz k6rjük felhintebri a közl6s hely6t 6s a szerz1ket. Ennek

terjedelme egy-k6t g6pelt oldal (2-es sorközzel) legyen. Nem el6gszünk meg pusztän az összefogld.6

forditäsäval.
A k{ziratok at az aläbbi cimre k6rjük küldeni: dr. Bihnri Imre, 108L Budapest, Nepszinhdz tt. 42-44.
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BELBPESI NYILATKOZAT
(Aki a B elöp ö si Ny ilatkozatot kitöltv e vis szaküIdi szerke sztds ö günk

cimöre, mint a MAET ngja, dijtalanul kapja folyöiratunkat.)

K6rem felv{telemet a Magyar Angioldgiai 6s Ersebdszeti Tärsasägba. A tagdijat (2006-ban 2000''Ft) a megkülden'

d6 cseKKen befizetem. T6NTÜT, CSUPA NAGY BETÜVEL TÖLTSE KI!

al6irds

MEGRENDELOLAP
(Azok szdmdra, akik nem tagjai a Magyar Angiolflgiai 6s Erseböszeti Tdrsasdgnak,

p dlildul könyvtdrak, körhdzak, rendelfrntözetek)

Alulfrott megrendelem a, gRggteCSEGEK cfmü, negyeddvenk6nt megjelend foly6irat 2006. 6'vi szämait egy

pdldänyban, 2000,-Ft 6ves el6fizetdsi dijdrt.

Az el6fizet6si dijat jelen megrendeldssel egyidejüleg belföldi postautalvänyon a szerkesztdsdg cfmdre (1.08L Buda-

pest, N6pszinhäz u. 42-44.) vagy ätutalässal az OTP Budapest, I. ker. Alagüt u. 3. sz. alatti fi6kjäban vezetett

5 0 1 - 1 1701 00 4 -207 58002 szämfi szämlära befi zetem.

al6irds
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Veäör-ritorf forte

Az egyetlen v6nyköteles
term6szetes eredetü

vis szlrbetegseg ke zel6s6 re.
flavonoid

o
o

\-z'"

naponfa . KIADHAT0SAG: ll/1 cs0porl 0rv0sr rendelvdnyre kiadhatö gyÖgyszerkeszilmenyek {V)

. GY0GySZEHESZETI JEL N,4Z0K Seg6danyagok felsoroläsa: Tdkr0gol 6000. maqnez un-szledral
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