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Bevezetés 

Mottó; 

"A boldogság nem állapot, hanem aktivitás" 

(Arisztotelész) 

Az életminőség fogalma és jelentősége a mai modern társadalmak központi cél kitűzéseként 

fogalmazódott meg a XX. század második felére. Ekkorra ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a 

felgyorsult gazdasági verseny, a fogyasztói társadalom folytonos kihívásai, az állandó növekedés 

gyakran kifejezetten károsak a/, emberi személyiség fejlődése szempontjából. 

Az Egészségügyi Világszervezet az életminőséget az alábbiak szerint határozza meg: 

"Az életminőség az egyén észleiele az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének 

kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják. 

Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az egyén fizikai 

egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, 

valamint a környezel lényeges jelenségeihez fűződő viszonyál.(Bonomi, Patrick, Bushnell, & 

Mariin, 2000)" 

Mára már az is nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes életszakaszok közötti váltások, átmenetek je

lentősen megváltozott életminőségi mutatókkal járhatnak együtt. Különösen igaz ez a meno-

pauzára, azaz a ciklikusan változó gonadális hormonszintekkel jellemezhető reproduktív 

életszakaszból a statikusan alacsony hormonszinteket mutató, a reprodukció lehetőségét már nem 

hordozó életszakaszba való átmenetre. A mcnopauzával Összefüggésben levő éleminöség-

változások magukban foglalják a hőhullámok, alvászavarok, kimerültség, hanguiaiingadozások, 

vizelet ürítési és szexuális zavarok, oszlcoporózis, a következményes törések, a depresszió, a vul-

vo-vaginális atrófía okozta tünetek, a bőrtünetek, a szemszárazság meglétét. Ezek a faktorok 

negatívan befolyásolhatják a menopauzában lévő nő mindennapi életét, az életminőségét, és fel 

kell, hogy keltsék a figyelmét a pácienssel kapcsolatban álló egészségügyi szakembereknek 

(Freedman, 2002). 
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A menopauzál a petefészkek ciklikus működésének fokozatos megszűnése, ezáltal elsődlegesen 

a női nemi hormonok csökkent termelődése, az ovulációs ciklusok és a menstruáció megszűnése 

jellemzi. Definíció szerint menopauzának azon időszakot tekintjük, amikor a petefészek által 

termelt hormonok révén létrehozott utolsó menstruációt 12 hónapon belül nem követi újabb 

(Soules et al., 2001). A nők születéskor várható átlagos élettartama a XX. században jelentősen 

megnövekedett, jelenleg hazánkban 77,0 évre lehető (Faragó, 2007). Az első menstruáció (azaz 

a menarche) megjelenésének átlagos időpontja 12,6 év, ami az 1940-es évek óla nagyjából válto

zatlan (Borsos, 2002). Az európai, illetve az észak-amerikai populációban a menopausa 

beálltának átlagos ideje 48-52. év (Cassou, Mandereau, Aegerter, Touranchet, & Oerriennic, 

2007). 

A menopauzál megelőző és azt követő l - l éves időablakol peri menopauzának nevezzük, mely 

praemenopauzára és korai posztmenopauzára osztható. Az átlagos életkort figyelembe véve tehát 

a nők életük egynegyedét-egyharmadai a posztmenopauzában élik le. Hz kiemeli a jelentőségét a 

menopausalis gondozásnak. 

A menopausa élettani alapja 

A menopausa folyamatának kiindulópontja a petefészek, melyben a primordialis lüszök száma az 

élet során folyamatosan csökken a spontán atresia és a tüszőérés következtében. Az Ösztrogén és 

- ovulációt követően - a progeszteron termeléséért a lüszők felelősek, melyek érésének elmara

dásával értelemszerűen csökken az általuk termelt ösztrogén, progeszteron mennyisége. A hypo-

thalamo-hypophysealis rendszer negatív feed-back mechanizmusának működési elve alapján 

tehát, az agyalapi mirigy FSH és LH elválasztása fokozódik, míg a hypothalamusban a GnRH 

pulzatiíis szekréciója fennmarad (Messinis, 2006). A nemi hormonok kis mennyiségben az élei 

folyamán a mellékvesekéreg zona reticularisában is termelődnek. Posztmenopauzában a mel

lékvesekéreg an drogén termelése részben (androslenedione) fennmarad (F. Labrie, Luu-The, Fa-

brie, & Simard, 2001), melyből elsősorban a zsírszövetben kis mennyiségben továbbra is öszt

rogének keletkeznek. A fertilis korban elvégzett kétoldali petefészek eltávolítás az élettani men-

opauzával hasonló változást hoz létre a hormonrendszerben (műtéti menopausa). Hasonló hatású 
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az irradiáció, illetve a kemoterápia (művi menopausal melyre legtöbbször maiignus petefészek 

daganatok miatt kerül sor (Rees, 2006). 

Az ösztrogének az ösztradiol (17béta-ösztradÍok továbbiakban öszlradiol), az öszlron és az Öszt-

riok Fő forrása a petefészekben található érő tüsző granulosahámja. Mivel az érő tüsző theca 

interna sejtjei nem tartalmaznak aromaláz enzimet ezért a szintetikus folyamat csak koleszterin

től androsztendion szintéziséig jut el a. Az öszlradiol a szomszédos granulosahám sejtjeiben lalá

iható aromatáz enzim segítségével jön létre (öszlrogénsz intézis kct-sejl modellje) (Hillier, White-

law, & Smyth, 1994). Kisebb mennyiségben termelődnek öszlrogén hormonok a mellékvesekér

egben, a zsírszövetben és egyes idegsejtekben (llojo el ah, 2008; Mattsson & Olsson, 2007). Az 

öszlron elsősorban az androsztendion a romát izác iójával a zsírszövetben keletkezik, míg az öszt-

riol a terhesség során a magzati májban szintetizáíódik. A progeszteron fő forrása a sárgatest, de 

kisebb mennyiségben a mellékvesekéreg is termeli. Az androsztendionl, a dehidroepi-

androszleront (DHEA) és annak szulfátját gyenge androgenitású szteroidhormonoknak tekintjük 

(Arnold & Blackman, 2005). 

Az ösztrogének, receptoraik számos szervrendszerben való előfordulásának megfelelően, nem

csak a reproduktív rendszer fiziológiás működésében bírnak jelentős szereppel, hanem a zsíran

yagcserére, a csont metabolizmusra, az érrendszerre és a véralvadásra is számottevő hatással 

vannak. A nemi hormonok receptorai fiziológiásán a legtöbb sejtben megtalálhatóak, ugyanakkor 

patológiás mennyiségben az emlő és a prosztata rosszindulatú daganataiban lelhetők még fel 

(Nilsson el ak, 2001; Prins & Korach, 2008; Sotiriou & Pusztai, 2009). 

Az ösztrogének élettani hatása a reproduktív szervekre 

A hypothalamus-hypophysis-gonad tengely állal szabályozott nemi differenciálódásban az öszt

rogének fő szerepet visznek. Az ösztrogének felelősek a petevezeték, a méh, a hüvely, külső gen-

itáliák, az emlők, illetve egyéb másodlagos nemi jellegek (pszichés funkciók, csont-, izom-, zsír

szövet eloszlása, szőrzet és hang feminin jellege) kialakításáért, míg a reproduktív korban azok 

fiziológiás fenntartásáért és szabályozásáért felelősek (Melmed, Polonsky, Larsen, & Kronen-

berg, 2011). Hasonlóképpen, a terhesség során is kulcsfontosságúak ezek a vegyületek. Az 

ovarialis ciklus létrejöttével a menopauzáig befolyásolják az endometrium proliferációját, vala-
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mini a méhlepény által termelt ösztrogének a terhesség és a tejelválasztás során a petefészek, 

valamint az emlő mirigyhám működésének szignifikáns koíaktorai. A menopausa során az öszt

rogének és progesztogének abszolút mennyiségének csökkenésével relatív androgénlúisúly ala

kul k i , mely részben felelős például a menopausa idején kialakuló fokozott szőrnövekedésért 

vagy az androgen jellegű hajhullásért (Blume-Peylavk Atkin, (.íicler, & Grimall, 2012). 

Az ösztrogének élettani hatása a reproduktív rendszeren kívül 

Az ösztrogének és a vázrendszer állapota közötti viszony már régóta ismert. A csúcs-csonttömeg 

azt a legnagyobb csonttömeget jelenti, melyet életünk során elérünk. Ezt kb. 35 éves korban 

érjük el. A nők átlagos csúcs csonttömege alacsonyabb, mini a férfiaké (Seeman, 2008). A csúcs 

csonttömeg elérése után a menopauzáig a nők alacsonyabb relatív kockázattal rendelkeznek az 

osteoporotics eredetű csípőtáji és lumbalis csigolyatörésekkel szemben. liz a különbség a 

posztmenopauzában tapasztal ható, hirtelen felgyorsult csontvesztés miatt eltűnik, magasabb 

relatív kockázathoz vezetve (Holroyd, Cooper, & Dennison, 2008). 

A szérum HDL-kolcszterin szint emelésével, az LDL-koleszterin és lipoprotein A szint csökken

tésével a zsíranyagcserében is szerepel játszanak az ösztrogének (Bugliosi, Caralozzolo, & 

Caratozzolo, 1995; Walsh el a!., 1991), mely alapján feltételezték előnyös hatásukat a szív

érrendszeri betegségek megelőzésében (Mikkola, Viinikka, & Ylikorkala, 1998; Salpeter cl al., 

2006). Az előnyös zsíranyagcsere és következményes kardiovaszkuláris hatások mellett 

ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy nem mindegy, az ösztrogének melyik életszakaszban 

vannak jelen a keringésben: míg a menopausa elölt, vagy perimenopauzában az ösztrogének 

proteklív hatása nyilvánvaló, késői menopauzában akár káros is lehet ösztrogenterápia indítása, 

valószínűleg az athcroszklerolikus plakkokban bekövetkező gyulladásos folyamatok felerősítése 

és a plakkok instabilitásának növelése miatt (Clarkson, 2007). Bizonyos ösztrogén receptor gé

nek (Pvull és Xbal) polimorfizmusának együttes előfordulását, mint prediszponáló tényezőt 

sikerüli azonosítani ischaemiás szívbetegség és szívinfarktus kialakulását tekintve (Schuit et al., 

2004). Szintén kimutatták, hogy középkorú nőknél az ösztrogén receptor alfa gén Xbal po

limorfizmusa hajlamosíthat a hasi típusú elhízásra, és magasabb testtömeg index-szel járhat 

együtt (Okúra el al., 2003). Fentiek mellett az öszlrogcneknek a folyadék homeoszlázissal való 
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kölcsönhatási] is ismeri tény (Sladek & Somponpun, 2008). Az öszgrogéneknek a kardio-

vaszkuláris rendszerre gyakorolt összelett hatásain belül nem genomiális hatások is ismertek, 

melyeknek különösen nagy jelentősége van az érrendszer állapotára, és meghatározóak lehetnek 

a két nem között, a reproduktív korban tapasztalt, eltérő kardiovaszkuláris rizikó létrejöttében. 

Az érfal vasodilataliójáért felelős endotheiialis nilrogén-monoxid és prosztaciklin termelődéséi 

ugyanis az ösztrogének fokozzák (Mikkola el ah, 1998; Moggs & Orphanides, 2001). 

Hasonlóképpen, az érfaíban gyulladásellenes és egyéb védő hatásokat aktiváló, nem genomiális 

mechanizmusokai is serkentenek az Ösztrogének (Nilsson et ak, 2003; Xing, Nozell, Chen, Hage, 

& Oparil, 2009). Az ösztrogén gonadális termelődésének központi idegrendszeri szabályozása jól 

ismert (hypolhalamus-hypophysis-gonad-lengcly). A tengely működésének kulcseleme a termelt 

célhormon(ok)nak a centrumra való visszahatása (feed-back) (Melmed el al., 2011). Ugyanakkor 

létezik az öszlrogéneknek ezen visszacsatolási rendszeren kívüli hatása is a központi idegrend

szerben, ami a neuronális funkciót és ezen keresztül a mindenkori hangulatot, illetve viselkedést 

jelentősen képes befolyásolni. 

A nem primeren szaporodásbiológiai funkcióval bíró Öszlrogén-szenzilív agylerüíelek a 

bazális előagyi kolincrg rendszer, a hippocampus, az agykéreg, a nucleus caudatus és a putamen. 

a középagyi raphe mag, az agytörzsi locus coeruleus és a gerincvelő (McEwen & Alves, 1999). 

Ezek a rendszerek számos, nem a reprodukcióval kapcsolatos ösztrogén hatás létrehozásáért fele

lősek, úgymint hangulat, locomotor aktivitás, fájdalomérzékelés, epilepsziával szembeni 

sérülékenység, figyelemmel kapcsolatos mechanizmusok és kognitív működések (McEwen & 

Alves, 1999). 

A neuronális működésben kulcsfontosságú három neurotranszmittert, a szerotonínt, noradrena

line illetve az acetilkoliní tartalmazó axonok vetülnek a raphe magból, a locus coeruleusból, i l 

letve a nucleus basalisból (Meynerl) a hangulatot, viselkedést, illetve kognitív funkciói me

ghatározó frontális lebenybe (ábra) (Slahi, 2000). 
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1. Ábra. Szerotonin, norad renal in és acetiikolin tartalmú idegi'osíok a központi idegrendszerben. 

Kísérleti állatokban az öszlrogénhatás megszűnte csökkentette a szerotoninerg funkciót, míg az 

ösztrogén pótlása jelentősen felerősítette azt (MeEwen & Alves, 1999). Hasonlóképpen foko

zható Ösztrogénnel a noradrenerg működés is, valamint pozitív hatással lehet a kognitív 

funkcióra is (McEwcn & Alves, 1999). Összességében tehát elmondható, hogy az ösztrogének a 

központi idegrendszeren beiül a szaporodásbiológiai működések szabályozásán túl számos egyéb 

működésre is jelentős hatással vannak, ezáltal befolyásolva az egyed hangulali állapotát, kognitív 

funkcióit, a memóriát vagy a fájdalomérzékelést. 

A progeszteron élettani hatása 

A progeszteron fő feladata a méhnyálkahárlya előkészítése, majd pedig fenntartása a meg

termékenyített pelesejt és a fejlődő terhesség számára. Pro geszté ront a petefészek sárgatestje, 

valamint jelentősen kisebb mennyiségben a mellék vesekereg termelnek. Terhességben a 

progeszteronlermelő leiadatol a terhesség 3. hónapjától a placenta veszi át. 

A progeszteron az emlő alveolar is struktúrájának kialakításáért is felelős a terhesség alatt 

(Melmedetal.,201 I ) . 

A nemi hormonok metabolizmusa 

A szteroidhormonok a keringésben albuminhoz és speciális kötő fehérjékhez kapcsolódva szál

lítódnak. A teljes keringő hormonmennyiségből csak néhány százalékot lesz ki a biológiailag 
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aktív, I i szabad frakció. Az ösztrogének és az and rögének az albumin mellett a szex uál hormon 

kölö globulinhoz, ugyanakkor a progeszteron a korlikoszteroid kötő fehérjéhez kapcsolódik. 

Amikor ösztrogént vagy progeszteront viszünk be a szervezetbe orális úton, a májban jelentős az 

úgynevezett fírst-pass metabolizmus (Cedars & Judd, 1987). A llrsl-pass metabolizmus 

megkerülhető a parenteralís adagolással (pl- transdermalis vagy intravaginalis), mely így jelentős 

dóziscsökkentésre ad lehetőséget (Sitruk-Ware, 2007). A szteroidhormonok konjugációja a 

májban történik, szulfáttal, illetve glükuronsavval, majd vízoldékonnyá válást követően a vesén 

keresztül kiürülnek. 

Szubjektív tünetek menopauzában 

A menopausa szubjektív tünetei igen változatosak lehetnek, az olykor akár tarlós tünetmentes-

séglől a kínzó tünetekig, és az életminőséget, a mindennapi életvitelt jelentősen korlátozhatják 

(Nelson, 2008). Altalánosságban elmondható, hogy a tünetek időbeli lefolyása is egyénenként 

igen eltérő lehel, a 6 hónapos időtartamtól akár sok évig terjedően. A tünetek különböző csopor

tokba sorolhatóak, úgymint vazomoloros tünetek, a központi idegrendszer működési eltérései 

miatti, azaz például pszichés vagy kognitív működészavarok, az urogenitalis rendszer alrófiája 

okozta tünetek, a nagyon tipikus éjszakai izzadás, a fejfájás, illetve a libidó és a bőr eltérései, az 

oszleoporózis okozta törés és a nagyon gyakori és nagyon kellemetlen szemszárazság. A tünetek 

sokrétűsége nem meglepő, ha az ösztrogének korábban tárgyalt, szerleágazó élettani hatásaira 

gondolunk! A vegetatív tünetek közölt szerepelnek a mindenki által jól ismert hőhullámok, a 

kipirulás, a verejtékezés és a hirtelen szívdobogás-érzés. Pszichés panaszokként jelentkezhetnek 

az alvászavar, fáradékonyság, szorongás, csökkent pszichés teljesítőképesség, gyakori hangulat

változások, lehangoltság, akár depresszió is, valamint a koncentrációs képesség romlása, esetleg 

memóriazavar. Szintén ide sorolható a libidó csökkenése is. Az urogenitalis traktus atrófiája 

vizelési és szexuális diszfunkcióhoz vezethet (Nappi & Davis, 2012). Jellemzően vékonyabbá 

válhat a bőr, turgora csökkenhet, a haj és a körmök törékenyebbek lesznek (Blume-Peytavi el ah, 

2012). 
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Környezeti tényezők hatása a menopausa-syndromára 

A klimakleriális lünelegyülles jórészt az endokrin funkciók megváltozására vezethető vissza 

(Guthrie. Oennerstcin, Hopper, & Burger, 1996), azonban e mellett egyéb faktorok is be

folyásolják, és lehetséges, hogy a tünetek súlyosságának hirtelen fokozódása a peri- vagy post-

menopausában inkább tekinthető bizonyos életesemények és életkörülmények követ

kezményének, mini pusztán a hormonális változások eredőjének (Pimenla, Leal, Maroco, & Ra

mos, 2012). Feltételezések szerint a hormonhatás viszszaáiiítása (MHT) mellett az ún. 

életmódbeli tényezők optimális irányú változtatása, i l l . az eléri változások (pl. fitlness szint) 

konszolidálása is hozzájárulhat a klimakleriális tünet-együttes egyes komponenseinek eny

hítéséhez. A klimakleriális csontritkulás lassítható pl. megfelelően kidolgozott és szakszerűen 

alkalmazott testgyakorlatokkal, i l l . a táplálék kalciumlarlalmának emelésével D3 vitaminnal 

együtt (Hcinonen el al., 1996; Ziegler, Scheidt-Nave, & Scharla, 1995). Növényi eredetű 

táplálékokban található természetes anyagok (pl. egyes llavonoidok) öszlrogén-szerü hatást ké

pesek kifejteni az emberi szervezel ösztrogén- reeeplorain keresztül, így remény van arra, hogy 

megfelelő mennyiségű bevitellel a kieső saját hormont részben helyettesítve a klimakleriális 

panaszok enyhülnek (Miksicek, 1994). A táplálkozási szokások helyes irányba történő válto

ztatása ebben segíthet. 

A reprodukció emlősállatokban jelentős szezonalitást mutat. Bár a társadalmi hatások (mes

terséges világítás, szocializációs-kulturális befolyás) ezt számottevően tompíthatják, számos adat 

utal arra, hogy a nappali-éjszakai ritmus a női reprodukciós hormon-funkciókat, így a meno

pausal is befolyásolja, elsősorban a tobozmirigy állal termelt hormon, a melatonin közvetítésével 

(Cagnacci & Volpe, 1996; Vakkuri, Kivefá, Leppaluoto, Vallonén, & Kauppila, 1996). 

A mcnopausa-syndromával járó diszfunkciók mai ismereteink szerint tehát egymással 

kölcsönhatásban álló, komplex okokra vezethetők vissza. 

Ivzek vizsgálata több szinten lehetséges: 

Nem intervenciós szintek 

1. Kérdőíves retrospektív adatgyűjtés 

2. Önmegfigyeléses prospeklív feljegyzésen alapuló adatgyűjtés 

3. Spiroergometriai teszlek végzése a kardio-respiratorikus status megítélésére 
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Intervenciós szintek 

4. Hletmódváltoztatás (táplálkozás, testmozgás összetevőinek) hatása a menopausa szubjektív és 

objektív paramétereire 

5. Menopausalis hormonterápia (MHT) hatása a menopausa szubjektív és objektív paramétereire. 

A szívinfarktus előfordulásának életkori és szezonális sajátságai 

Magyarországon az életkor előrehaladtával a szív- és érrendszeri betegségek száma folyamatosan 

növekszik. A keringési szervek betegségei, ezen belül az iszkémiás szívbetegségek közismerten 

vezető helyet foglalnak el hazánk lakosságának halálozásában. Statisztikai adatok szerint a 

növekedés öt évtized alatt megközelítően 24-szeres volt (Központi Statisztikai Hivatal De

mográfiai évkönyv 2003., n.d.). B mortalitási adat még akkor is megdöbbentő, ha figyelembe 

vesszük, hogy a szívbetegségek diagnosztikai és terápiás lehetőségei jelentősen javultak ez idő 

alatt. Az akut koronária szindróma (ACS) betegségcsoportnak népegészségügyi fontosságát je

lenti az a tény, hogy 1970-től az iszkémiás szívbetegségek növekedési üteme bár mérséklődött, a 

növekedési tendencia azonban az utolsó évtizedben is érvényesül (Központi Statisztikai Hivatal 

Demográfiai évkönyv 2003., n.d.). A nemzetközi irodalom áttekintése során azt tapasztaltuk, 

hogy az akut miokardiális infarktus (AMI) előfordulása szezonálisan változik, a legmagasabb 

számban a téli évszakokban fordul elő, és a morbiditási érték nyáron a legalacsonyabb (Arntz et 

al., 2000; Manfredini et ah, 2004; Spencer, Goldberg, Becker, & Gore, 1998). Az irodalmi ada

tok szerint a heveny szívizomelhalás esetében nem csupán évszaki vagy havi, hanem heti inga

dozás is létezik (Ku et ah, 1998; Spielberg, Falkenhahn, Willich, Wegscheider, & Völier, 1996). 

Az A M I kialakulásának napszaki ingadozása ugyancsak bizonyított tény. Korábbi tanulmányok 

kimutatták, hogy az AM! ineidenciája a reggeli órákban a legmagassabb. majd a késő délutáni 

órákban lép fel a második, de a reggelinél alacsonyabb csúcspont (Manfredini et ah, 2004; 

'kanaka et al., 2004). Ebben a fizikai és pszichológiai stresszor tényezők lehetnek kiváltó 

okok (Douglas, Dunnigan, Allan, & Rawles, 1995). Egyes szenzők az A M I előfordulását 

többnyire hidegebb vagy melegebb hőmérsékletekkel hozták összefüggésbe (Ku ct al., 1998; 
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Panagiotakos et ak, 2004). Tekintettel arra, hogy hazánkban országos elemző tanulmány nem 

született nőknél az A M I incidenciája és a szezonalilás vonatkozásában, munkánkban arra kíván

tunk választ kapni, hogy Magyarországon is érvényesülnek-e az említett nemzetközi trendek, 

továbbá arra is, hogy van-e különbség a menopausa előtti és utáni időszakban. 

Szív- és érrendszeri betegségek szániának alakulása Magyarországon 

A szívelégtelenség előfordulásának gyakoriságáról hazai megbízható epidemiológiai adatokkal 

nem rendelkezünk, de az bizonyos, hogy az életkor előrehaladtával a szív- és érrendszeri be

tegségek száma folyamatosan növekszik. A keringési szervek betegségei, ezen beiül az 

iszkémiás szívbetegségek, közismerten vezető helyet foglalnak el hazánk lakosságának halá

lozásában (2.ábra/ táblázat és 3. ábra). Statisztikai adatok szerint a növekedés öt évtized alatt 

megközelítően 24-szeres volt (Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai évkönyv 2003., n.d.). E 

mortalitási adat még akkor is megdöbbentő, ha figyelembe vesszük, hogy a szívbetegségek diag

nosztikai és terápiás lehetőségei jelentősen javullak ezen időszak alatt. Az akut koronária 

szindróma (ACS) betegségcsoportnak népegészségügyi fontosságát jelzi az a tény, hogy 1970-től 

az iszkémiás szívbetegségek növekedési üteme bár mérséklődött, a növekedési tendencia azon

ban az utolsó évtizedben is érvényesül (Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai évkönyv 

2003., n.d.). A nemzetközi irodalom áttekintése során az tapasztalható, hogy az A M I előfor

dulása szezonálisan változik, a legmagasabb számban a téli évszakokban fordul elő, és a mor

biditási érték nyáron a legalacsonyabb (Arntz el al., 2000; Manfredini el ak, 2004; Spencer el ak, 

1998). Az irodalmi adatok szerint a heveny szívizomelhalás esetében nem csupán évszaki vagy 

havi, hanem heti ingadozás is létezik (Ku el ak, 1998; Spielberg et ak, 1996). Az A M I kiala

kulásának napszaki ingadozása ugyancsak bizonyított tény. Korábbi tanulmányok kimutatták, 

hogy az A M I incidenciája a reggeli órákban a legmagasabb, majd a késő délutáni órákban lép fél 

a második, de a reggelinél alacsonyabb csúcspont (Manfredini et ak, 2004; kanaka el ak, 2004). 

Ebben a fizikai és pszichológiai stresszor tényezők lehetnek kiváltó okok (Douglas et ak, 1995). 

Egyes szerzők az A M I előfordulását többnyire hidegebb vagy melegebb hőmérsékletekkel 

hozlak összefüggésbe (Ku et ak, 1998; Panagiotakos et ak, 2004). Ugyanakkor hazánkban or

szágos elemző tanulmány korábban nem szülelelt az A M I incidenciája nőknél és életszakasz-
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váltás (pre és poszt menopausa), illetve szezonali tás vonatkozásában. Az alábbi ábrák a szív- és 

érrendszeri betegségek gyakoriságát mutatják a magyar lakosság körében. 
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ywa Zsoll, Dr. Merkély Béla) 
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3. ábra. Halálozások halálokok szerint összesen. (Forrás: A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi 

epidemiológiája, Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig. A Semmelweis 

Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai terve. 2011. Készítette: Dr. Soós Pál, Dr. Szelid Zsolt, Dr. Bagyura 

Zsolt, Dr. Merkely Béla) 

Petefészkek visszahagyásának kérdése méheltávolítás során 

Méheltávolítás során a petefészkek visszahagyásának kérdése sajnos még a mai napig el

lentmondásos (Christ & Lotze, 1975; Dekel et ak, 1996; Fong, Lim, & Arulkumaran, 1998; 

Reich, 2001), bár számos irodámi adat utal a petefészkek megtartásának szükségességére a 7. 

élelévtizedig (Parker WH, el ak Ovarian conservation at the lime of hysterectomy for benign 

disease. Obstet Gynecol. 2005 Aug; 106(2):219-26.; Parker WH, Ovarian conservation al the 

time of hysterectomy for benign disease. Clin Obstet Gynecol. 2007 Jun;50(2):354-61.; Shoupe 

D, Elective oophorectomy for benign gynecological disorders. Menopause. 2007 May-.)un;14(3 

Pt 2):580-5.). Jól ismert, hogy a profííaktikus ooforeklómia az ovariális szteroidok megvonásával 

jár (Laughlin, Barrelt-Connor, Kxilz-Silverslcin, & Mühlen, 2000). Másrészről, a méheltávolítás 

csökkenti a hátrahagyott petefészkeket érintő rosszindulatú elváltozások kockázatát, ami a 

14 

0t o !~t r \ i m *z$ y\ Í . A 

0-> O O C O O C O 
C~> O O O O G C O 
f-í r--4 rsí r\ ! r-,; r-i r--J 

w rosszindulatú daganatok 

a $zi\? és. érrendszeri 
megbetegedések tos^estíe 

^ egyéb 



következő okokkal magyarázható: a hüvelyi karcinogénekkel szembeni expozíció megszűnik, a 

petefészkek vérellátása megváltozik, és a műtéti beavatkozás során nem várt ovarialis folyama

tokra derülhet fény (Beard et ak, 2000; Parazzini, Negri, La Vecchia, Luchini, & Mezzopane, 

1993). Mégis, ezidáig nem vizsgálta tanulmány, hogy a petefészkek konzerváfása mellett az ek

kor már haszontalan pelevezetők eltávolítása vagy visszahagyása különbséget eredményez-e a 

petefészkek működőképességét és későbbi degenerációját tekintve. 

Evekkel ezelőtt munkacsoportunk megfigyelte, hogy a hiszterektomizáit pácienseink között 

viszonylag magas arányban fordul elő tüneteket okozó és műtéti megoldási igénylő hydrosal

pinx, illetve lubo-ovariális cysta. Ezen túlmenően, méhellávolílás után sok év elteltével, szintén 

találtunk primer, a kürtbői kiinduló rosszindulatú folyamatokat. Emiatt módosítottuk a standard 

műtéti eljárásunkat úgy, hogy a konzerválással járó méhellávolílásoknál a kürt(Ök) eltávolítását 

alkalmaztuk, úgynevezett „árva petefészek" visszahagyásával. 
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Célkitűzések 

"A menopausa nem betegség. Egy természetes fázisa a nők életének. Fontos a nők számára, 

ahogy közelednek a menopauzához, hogy górcső alá vegyék az egészségüket" (forrás: Dr. Nieea 

Goldberg, kardiológus, American Heart Association, www.heart.org). 

A szívbetegségek kockázata a kor előrehaladtával mindenkinél nő, de a tünetek nyilvánvalóbbá 

válhatnak a menopausa beállta utáni nőknél. Noha a menopausa nem okoz kardiovaszkuláris 

megbetegedést, bizonyos kockázati tényezők növekednek a menopausa környékén. 

Fentiek miatt, valamint azért, mert orvosi tevékenységünk során gyakran pont a menopausa 

közelében lévő pácienseknél végzünk olyan jellegű sebészi beavatkozást, mely a gonadális en

dokrin funkciókat, ezen keresztül pedig a menopausa élettani hátterét érintheti, az alábbiakat 

tettük munkánk céljává: 

A. Tanulmányozni kívántuk a nők akut miokardiális infarktusának ( A M I ) incidenciája és az 

életkor, azaz a pre-, illetve posztmenopausa közölt esetleg fellelhető összefüggést. Ezen vizsgá

latunkat kiterjesztettük az incidenciának az évszakokkal, illetve a hét napjaival való esetleges 

összefüggésére is, keresve a választ arra, hogy Magyarországon is érvényesülnek-e a nemzetközi 

trendek. Munkánkban arra kívántunk választ kapni, hogy van-e különbség az A M I nők közötti 

incidenciájában a menopausa előtti és utáni időszakban, illetve szezonalitás vonatkozásában. 

B. Vizsgálni kívántuk azt is, hogy hálást gyakorolhat-e, és ha igen, milyen hatást, a méhel-

távolítás kapcsán elvégzett saípingectomia a hátrahagyott petefészkek túlélésére. A 

hisztereklómián átesell pácienseink 19 évet felölelő anyagának szisztematikus áttekintésével a 

csak petefészekkel és az intakt adnexummal (méhkürt és petefészek) rendelkező csoportok közti 

különbségekel vizsgáltuk olyan betegeknél, akiknél újabb, második műtétet igénylő kisme-

dencei lerime alakult ki , évekkel az első beavatkozás után. A tanulmány standard vizsgálati pont

ja volt a petefészkek cisztikus degenerációjának előfordulási gyakorisága, illetve annak a me

ló 

http://www.heart.org


geiőzo hiszlerektómia után való megjelenési ideje. Ismereteink szerint ez az első tanulmány, ami 

a hiszlerektómia során elvégzett kürleltávolításnak a petefészkek túlélésére gyakorolt hosszú 

távú hatását vizsgálta. 
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Módszerek 

Vizsgálataink során az alábbi betegekhez és módszerekhez fordultunk. 

A. A női szívinfarktus esetek életkori alakulásának é s szezonalirásának vizsgálata 

Vizsgált populáció 

Magyarországon 2000. január 1. és 2004. december 31. között kórházi osztályokon A M I di

agnózissal felvett és kezelt női betegek adatait elemeztük OEP adatbázis használatával, BNO 

adatok alapján (BNO 121, I22). Ha ugyanazon beteg többször szerepelt az adatbázisban, azt 

újabb esetként kezeltük (ugyanazon beteg ismételt felvétele miatt a ténylegesen érinteti lakosság 

- szám , azaz a betegszám, ennél alacsonyabb). Az A M I esetekel a felvétel napja, hónapja és éve, 

valamint nem és életkor szerint csoportosítottuk. A felvétel időpontjai tekintettük az eset 

bekövetkezésének időpontjaként. 

Statisztikai elemzés 

A statisztikai adatok elemzése varianciaanalízis (ANOVA, Kruskal-Wallis teszt) és x2-próba, az 

adatok feldolgozása SPSS ! l.O statisztikai programmai és Microsoft Excel programmai történt. 

Az A M I bekövetkeztének gyakoriságát a hét napjaira, hónapjaira lebontva, évente elemeztük, és 

összefüggést kerestünk az évszakonkénti számok tükrében is. Ebből a célból a tavasz március 1-

lőf május 31-ig, a nyár június 1-től augusztus 31-ig. az ősz szeptember 1-től november 30-ig, 

illetve a tél december l-től február 28-ig tartott. 

B. A műtét során konzervált petefészek/függelék későbbi működésének vizsgálata 

Vizsgálatainkhoz retrospektív analízist alkalmaztunk. 

A 19 ével lefedő retrospektív analízisben 82 olyan betegtől gyűjtöttünk adatokai, akik in

tézményünkben méheítávoiításon, majd későbbi, adnexummai kapcsolatos eltérés miatt második 

sebészeti beavatkozáson estek át. 
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A minimum ulánkövetési idö 10 év volt. A páciensek csoportosítása a kürt megléte alapján tör

tént: 

I. csoport: méhkürt jelen van, n=45; 

I I . csoport: nincs jelen méhkürt, n~V7; 

További alcsoportot jelentett az első műtétnél hátrahagyott petefészkek/adnexumok száma (egy-

vagy kétoldali). 

A csoportok nagyságát a hosszú távú követéses vizsgálat során elérhető páciensek száma 

határozta meg. Megtartott kürtök esetén csak azon páciensek adatai kerültek feldolgozásra, 

akiknél az első műtét során a leírásban nem merült fel egyéb, a kürtöket érintő kóros eltérés (pl. 

adhéziók). Egyik vagy mindkét megtartott kürt esetében az első műtétet kiváltó ok a későbbiek

ben is befolyásolhatja a hydrosalpinx kialakulását, így az adatok elemzésekor figyelembe vettük 

a hiszlerektómia előtti diagnózist. 

Mindezek alapján az adatok feldolgozása a következőket foglalta magában (ezek a vizsgálat 

kapcsán figyelembe vett tényezők.): 

• a panaszok; 

• a páciens életkora; 

• az első műtét során a kürtök megtartása vagy eltávolítása; 

• a hiszlerektómia során épen maradi petefészkek/kürtök száma; 

• a hisztercktómiálól a második műtétig eltelt idő; 

• az első műtéti beavatkozás előli felállított diagnózis; 

• a második műtéti beavatkozás clőtl felállított diagnózis; 

• a második műtéti beavatkozás típusa (laparoseopia vagy laparolomia); 

° a második műtéti beavatkozás után nyert szövettani eredmény; 

• a második beavatkozás sikerességi rátája a páciensektől származó vélemények alapján; 

Az adnexumokkal kapcsolatos panaszok diagnózisa (második műtét előli) a klinikai jeleken, a 

fizikális és ultrahang vizsgálatokon alapult. 

19 



Műtéti megoldások 

Amennyiben, és csakis akkor, amikor a kürtöket teljesen mobilisnak találtuk, a medenceiáihoz 

vagy petefészekhez nem tapadlak le, krónikus gyulladás, endometriózis vagy rosszindulatú elvál

tozás jelei nem voltak észlelhetők és a íimbriális vég épnek látszott, a kürt (vagy kürtök) meg

tartása lehetséges volt. A műtéti beavatkozás előtt minden pácienst részletesen tájékoztattunk 

írásos formában is, írásos beleegyezési nyerve. A kürt eltávolítása standard módszer szerint zaj

lóit: a mesovarium és a mesosalpinx leválasztása és lekötése úgy történi, hogy a mesovarium 

laterális része - ahol az infnndibulopefvicus szalagban az ovarialis erek elérik a petefészket - ép 

maradjon, a mediáüs rész, a Iigamentum ovarii proprium és a teljes mesosalpinx átvágásával. 

Salpingectomia során elektromos kést nem alkalmaztunk. Lekötésekre felszívódó varróanyago

kat használtunk. 

Statisztikai analízis 

A Kruskal-Wallis One-Way ANOVA és a Mann-Whitney teszteket alkalmaztuk. Megadtuk az 

á t l agszó rá s (S. E.) és médián értékeket. Szigniííkancia-szintként a piS0,O5 értékel állapítottuk 

meg. Statisztikai analízisre a Sigma Stat for Windows (Systal Software) jogtiszta verzióját al

kalmaztuk. 
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Eredmények 

A. A női szívinfarktus esetek életkori alakulásának é s szezonalitásának vizsgálata 

A vizsgált időszakban 32,345 olyan férfi és nőbeteg adalaií elemeztük, akik AMÍ miatt kerültek 

kórházi felvételre Az egészségügyi ellátó intézményekben az AMI-val kezelt női páciensek 

száma az 5 éves megfigyelési időszak adatai alapján folyamatos emelkedést mutatott. A 2000 és 

2004-es évekhez tartozó esetszámok között szignifikáns különbséget tapasztaltunk (p < 0,05). 

A M I megoszlása nem és korcsoport szerint 

Hazánkban a férfiak aránya (55,46%) némileg meghaladta a nőkét {44,54%). Az 50 év feletti 

korcsoport adta a betegeink 89%-át, ebben a korcsoportban a férfiak aránya 47,29%, míg a nőké 

41,77 % volt. Az A M I 1 1%-ban érintette az 50 év alatti korosztályt. 

A megfigyelt időszak alatti (n=72,617) korosztály és nem szerinti csoportosításban az 

esetszámok alakulásánál a nők vonatkozásában 55 év felett egy lassú, majd 65 év felett egy hir

telen, jelentős emelkedést tapasztaltunk a 40 évnél fiaialabbakhoz képest, míg a férfiak esetében 

a szívinfarktus esetszám a 40-es évektől kezdve lassú növekedési ütemet mutat (4. ábra) 
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4. ábra. Szívinfarktus-esetek szániának növekedési üteme n 40 év alatti korosztályhoz képes! 2000-2004 között Ma-

gyarországon (n=726I7) 

Az A M I incidcnciájának megoszlása évszakok szerint 

A vizsgált időszakban az évszakonkénti eloszlás tekintetében a csúcsidőszak tavaszra esett, majd 

az A M I - k száma fokozatosan csökkent, míg a nyári időszakban eredményezte a legalacsonyabb 

mutatót. Ezt követően egy hirtelen emelkedés figyelhető meg ősszel, majd egy kisebb csökkenés 

következett be a téli időszakban az. 50 év alatti korcsoportban. Az 50 év feletti korcsoport 

esetében pedig további emelkedés figyelhető meg (5. ábra). Az évszakok között szignifikáns 

különbség van mindkét korcsoport esetén (p<0,01). A két korcsoport között nincs szignifikáns 

különbség az évszakos eloszlásban. 
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5. ábra. AMI esetek évszakos megoszlása nöi betegek esetén 2000-2004 közöli (n^32345) 

A M I esetszám havi bontásban 

Az A M I bekövetkeztének időpontja mindkél korcsoportban a márciusi hónapban volt a legmaga

sabb, míg a legalacsonyabb mutatót az 50 év alatti korcsoportban az augusztusi, az 50 év feletti

ben az októberi hónapban eredményezte. A hónapok között szignifikáns különbség van mindkél 

korcsoport esetén, az 50 év alattiaknál p<0,05 , a másik korcsoportban p<0,0l. A kél korcsoport 

közölt nincs szignifikáns különbség a havi eloszlásban (6. ábra). 
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6. ábra. AMI esclek havi megoszlása női betegek esetén 2000-2004 között (n--32345) 

Az A M I megoszlása a hét napjai szerint 

Az A M I esetek heti eloszlásának csúcspontja a hét első napjaira esik, majd folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat szombat-vasárnapi legalacsonyabb értékkel bezárólag. Hétfőtől 

péntekig egyenletesen kb. 15%-kal csökken, a péntek és szombat között egy erős 23,7%-os 

csökkenés látható az esetek'számában (7 ábra). A hét első öl napjához és a hétvégéhez tartozó 

esetszámok között varianciaanalízis szerint szignifikáns különbség tapasztalható (p<0,01). A hét 

napjai között szignifikáns különbség van mindkét korcsoport esetén, az 50 év alattiaknál p<0,05, 

a másik korcsoportban p<0,01. A két korcsoport közölt nincs szignifikáns különbség a heti 

eloszlásban. 
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Ií. A műtét során konzervált petefészek/függelék későbbi működésének vizsgálata 

A kél csoportban előforduló panaszok a következők voltak: alhasi fájdalom, dyspareunia és 

székelés közben jelentkező fájdalom. Az I . csoportba (méhkürt jelen van) beválogatott betegek 

közöli nem szerepelt olyan, akinél olyan kismedence! eltérés miatt végeztünk volna hystereclo-

miál, ami a hydrosalpinx kialakulásának kockázatával járt (kismedencei gennyes gyulladás, kit

erjedt kismedencci összenövések okozta fájdalom), leszámítva két, később endometriosisnak 

bizonyult esetet. Az utóbbi két esetnél később kialakult kismedencei képletek hydrosalpinx 

helyett ovarialis cyslák voltak. Mindkél csoportban (kürttel rendelkező és kürt nélküli betegek) a 

myomák és a dysíunctionalis vérzési rendellenességek jelentetlék döntően az első műtéti beavat

kozások indikációit, mintegy 84%-ban ( I . táblázat). 
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1. csoport 11. csopoii 

Myoma 20 (44.4%) 24 (64.8%) 

Endometriosis 2 (4.4%) 0 

DMV 18 (40%) 7(18.9%) 

Cc.in situ 2 (4.4%) 1 (2.7%) 

Prolapsus 1 (2.2%) 0 

PPV 1 (2.2%) 2 (5.4%) 

PPID 0 2 (5.4%) 

Benignus ovarium tumor 0 1 (2.7%) 

Endometrium atypia 
........ 

1 (2.2%) 0 

1. táblázat, Hysterectomia előtti diagnózisok. DMV, dysfunctionális méhvérzés; PPV, post partum vérzés (beleértve 

placenta praeviat); PPID, purulens kismedence! gyulladás 

1. csoport (méhkürtjeién van) 

A 45 esetei számláló csoport állagéletkora 50,8 év volt. Egyoldali 10, kétoldali adnexum 35 

esetben maradt vissza; a méheltávolításlól a panaszok jelentkezéséig eltelt idő 114,1 ± 35,9 és 

117,9 ± 19,5 hónap volt (az alcsoportok közli eltérések nem bizonyullak szignifikánsnak, 8. 

ábra). Az eltelt idő médián értéke az I . csoportban 84,2 hónap volt (8. ábra). 

A második műtéti beavatkozás előtti diagnózis 16 esetben hydrosalpinx volt, ami az összes esel 

35,5%-ál lette ki . Egyéb diagnózisként ovarialis cysla vagy endomelrioma merült fel. 28 

(62,2%), illetve 1 (2,2%) esetben (3. táblázat). Minden klinikai diagnózist szövettani vizsgálat 

erősített meg. Ebben a csoportban malignus elváltozást nem találtunk. A 19 éves követési idő 

alall két, hyslerectomiát kövelő, kürtből kiinduló rosszindulatú daganatot észleltünk, a betegeket 

intézményünkben operáltuk. Második műtéti megoldásként laparolomiál 7 esetben (15,9%o), iap-

aroscopiát 33 cselben (73,3%) választottunk. Öt páciensnél (11,1%) az anatómiai lelet miatt lap-

arolomiára konvertáltunk. A műtétet követő panaszmentesség a következőképpen alakult: lapa-

rotomia után 5 (71,4%), laparoscopia után 31 (93,9%), míg konverziót követően 5 (100%) eset-
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ben értünk el panaszmentességei, a csoportok között statisztikai szigniiikancia nélkül. A második 

műtéti beavatkozás utáni mediánkövetési idő 75,3 hónap volt. 

14(J 4 

csopor t 

T 

csoport 

*0 í m 

8. ábra. A hyslerectomia és a második műtétei szükségessé levő kismedencei panaszok fellépte között elteit időin

tervallum hónapokban (függőleges oszlop). I. csoport: méhkürtjeién van; 11. csoport: nincs méhkürt. Az oszlopok az 

átlagi-standard hibát jelzik, uni: egyoldali ovarium/adnexum, bi: kétoldali ovarium/adnexum jelenléte. M: médián 

érték, A * statisztikai szignifikanciát jelez, ahol p 0.031. 

I I . csoport (nincs visszahagyott kürt) 

A méhkürt nélküli, összesen 37 páciens átlagéletkora 46,7 év volt (e tekintetben nem volt szig

nifikáns eltérés a kél csoport között). Tizenöt esetben egyik oldali, a többi 22 páciensnél mindkél 

ovariumot visszahagytuk. Ezen alcsoportokban a méheltávolítás és a panaszok megjelenése közt 

elteli idő 48,6 ± 9,7, illetve 81,5 ± 16,3 hónap volt (az alcsoportok közti különbség nem volt 

szignifikáns, 7. ábra). A I I . csoportban az első műtéti beavatkozástól a panaszok megjelenéséig 

eltelt idő médián értéke 50,0 hónap volt (p=0,031, 7. ábra, 2. táblázat). A második műtéti 

beavatkozás 36 esetben (97,2%) ovarialis cysta, egy alkalommal (2,7%) pedig ovarialis neoplasia 

miatt történt, amit később a szövettani vizsgálat is megerősített (3. táblázat). Második műtéti 

megoldásként a laparolomiál 9 (24,3%)* a laparoscopiát 24 (64,9%) esetben választottuk. 
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Négy páciensnél (10,8%) az anatómiai lelet miatt iaparotomiára konvertáltunk. A műtétet 

követően panaszmentességet laparotomia után 9 esetben (100%), laparoscopia után 23 esetben 

(95,8%), míg konverziót követően 4 esetben (100%) sikerült elérnünk (az I . és 11. csoport között 

nem volt szignifikáns különbség). A második műtéti beavatkozás utáni médián követési idő 44,0 

hónap volt. 

I. csoport 11. csoport 

11 45 37 

Mean i 17,1 67,8 

Std Dev 112,4 63,6 

Std Error !6,9 10,6 

Max 471,3 249,6 

Min 7,5 0,9 

Median 84,2 50,0* 

2. táblázat. Leíró statisztika: a hiszlerektómia és a második műtéti beavatkozási szükségessé ícvö kismedencei 

panaszok fellépte közt eltelt idö hónapokban. *p=0,031 

1. csoport 11. csoport 

Hydrosalpinx 16(35.5%) 0 

Ovarium ciszía 28 (62.2%) 36 (97.2%) 

Endomeírioma 1 (2.2%) 0 

Malignus ovarium folyamat 0 1 (2.7%) 

3. táblázat. A második műtéti beavatkozás előtti diagnózisok. Valamennyi diagnózist később szövettani vizsgálat 

erősített meg. 
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Megbeszélés 

Ismert, hogy nők esetében az első kardiovaszkuiáris megbetegedés általában életük későbbi 

szakaszában (60 év felett) jelentkezik, ellentétben a férfiakkal (Stramba-Badiale el ak, 2006). 

Tanulmányunk első részének eredményei alapján az is elmondható, hogy az A M I esetszámok 

alakulásánál a nők vonatkozásában 55 év felett tapasztalható egy lassú, majd 65 év felelt egy 

hirtelen, jelentős emelkedés a 40 évnél fiatalabbakhoz képest, míg a férfiak esetében a szívin

farktus esetszám a 40-es évektől kezdve lassú növekedési ütemet mutat. Mindez nyilvánvalóan 

összefüggésbe hozható a reproduktív életszakasz befejeződésével és az azt követő endokrin és 

következményes anyagcsereváltozások kardiovaszkuiáris rendszerre gyakorolt káros hatásával. 

Azt hinni azonban, hogy ezen jelenségek mögött egy korábban aktív endokrin szerv 

működésének teljes leállása húzódik meg, túlzottan sematikus gondolkodásra vallana. Sokkal 

valószínűbb, hogy a petefészek ciklikus működésének egy alacsonyabb, non-cikíikus, de per

manensen meglévő szintre való átállása lehet a "trigger" számos, a poszt-menopauzában meg

figyelhető élettani és kórélettani jelenség beindulásában. Mindazonáltal ez a non-ciklikus, alac

sonyabb szintű működés nem elhanyagolható és nem mellőzhető. 

A női populáció kardiovaszkuiáris veszélyeztetettségének posztmenopauzában bekövetkező 

markáns emelkedése nagy valószínűséggel összefüggésbe hozható nemcsak közvetlen endokrin 

tényezőkkel, de hemoreológiai változásokkal is, melyek a menopauzál kísérik. Munkacsoportunk 

egy korábbi munkájában mutatott rá annak a jelentőségére, hogy olyan tényezők, mint a 

megnövekedeü vér- és plazma viszkozitás, az emelkedett hematokrit és fibrinogen szint, je

lentősen hozzájárulhatnak a posztmenopauzában tapasztalható növekvő mortalitásnak (Bódis, 

Koppan, Garai, Zámbó, & Török, 2003). Ez alapján felmerül annak a lehetősége, hogy a poszt

menopauzában javaíít menopausaüs hormonterápia (MHT) során, meglévő méh esetén, a ci

klikus megvonásos vérzés adta kedvezőbb hemoreológiai mutatók miatt, a szekvenciális alkal

mazás előnyösebb lehet. Mindezen túl, további, a vér viszkozitását csökkentő faktorok, mint 

például a rendszeres sporttevékenység, a bőséges folyadékbevitel, a megfelelő táplálkozás azo

nos mértékben lehelnek fontosak (Bódis, Koppan, Garai, Zámbó, & Török, 2003). 
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A koszorúérrendszer betegségének klinikai vizsgálatai a kockázatban rejlő korkülönbség mi

att összpontosultak elsősorban a férfiakra. Ennek ellenére, melyet jelen tanulmány is alátámaszt, 

a nők esetében a kardiovaszkuláris esetek következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, mint a 

férfiak esetében. Éppen ezérl nem egészen világos, hogy a megelőző jellegű vagy a kardio

vaszkuláris betegségek kezelésével foglalkozó tanulmányok közül miért csupán néhány fo

glalkozott nőkkel. A specifikus női állapotok, mint például a menopausa, már az elmúlt 

évtizedben reflektorfénybe kerültek a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése céljából, de 

ezek a kutatások szinte kizárólag hormonpótlással és az azzal kapcsolatos problémákkal fo

glalkoztak (Grady et al., 2002; Manson el al., 2003). A legveszélyeztetettebb korcsoportot a 65 

év feletti nők alkotják. Eredményeink alapján felvetődik a menopausa utáni hormonpótfás igénye 

mellett a Aszpirin-profilaxis szükségessége, melyet a hormonpótlással együtt vagy attól füg

getlenül is be lehetne vezetni. 

Magyarországon a szívinfarktusos cselek számának 2000 és 2004 közölt emelkedő ten

denciája mellett, korábbi külföldi tanulmányokhoz hasonlóan, fellelhetők voltak szezonális, heti 

jellegzetességek. Gonzalez és szerzőtársai Spanyolországban végzett elemzéseik szerint, az A M I 

legmagasabb incidenciája januárban, a legalacsonyabb pedig augusztusban volt (Gonzalez Her

nandez et al., 2004). Arntz és munkatársai németországi felmérésük eredményei alapján a leg

magasabb incidenciát decemberben és januárban, legalacsonyabbat pedig júliusban találták 

(Arntz et al., 2000). Haiberg és kollégái eredményei azt mutatták, hogy az A M I incidenciája 

márciusban és decemberben a legmagasabb, míg júniusban és júliusban a legalacsonyabb (Hai

berg et al., 2005). Jelen tanulmányunk adatai ettől némileg eltérnek, mely különbség az eltérő 

földrajzi helyzetlel és az időjárási viszonyokkal is magyarázható. Az évszakokat a természet tör

vényei szabályozzák, és az ezzel kapcsolatos A M I esetszám ingadozásban a természeti környezet 

biztosan jelentős mértékű, de nem kizárólagos szerepet játszik. Az is egyértelműnek látszik, 

hogy a szívinfarktus szczonalkásával kapcsolatos irodalmi adatokat csak olyan adatokkal szabad 

összehasonlítani, amelyek megközelítőleg azonos földrajzi elhelyezkedésű országok lakosaira 

vonatkoznak. Eredményeink szerint hazánkban az A M I incidenciájának egyik csúcspontja a 

tavaszi, a másik pedig az őszi hónapokban van, a legalacsonyabb érték pedig a nyári hónapokra 

esik. 
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A szezonalilás kérdése azonban nemcsak a kardiovaszkuiáris rizikó szempontjából lényeges, 

hanem, érdekes módon, szerepet játszhat magának a mcnopauzának a beálltában is, és az évsza

kos ingadozás igazolni látszik a környezeti tényezők befolyását a női reproduktív ciklusra, még 

annak hanyatlása során is. Munkacsoportunk egy korábbi felmérésének eredményei alapján úgy 

tűnik, hogy a vérzéskimaradás szembetűnő szezon a lilással léphet fel, előfordulásának magasabb 

csúcsa a tavaszi napéjegyen löséget követő, míg egy alacsonyabb csúcsa az őszi 

napéjegyenfőségel követő időszakban jelentkezik (Garai, Világi, Répásy, Koppan, & Bódis, 

2004). Az adat nem meglepő, ha belegondolunk, hogy a legtöbb mérsékelt övi emlős köztudottan 

szezonálisan szaporodik. Shideler és munkatársai (Shideler, Gee, Chen, & Lasley, 2001) a 

makákók petefészkének működésében találtak évszakos változásokat, míg Nozaki és munkatár

sai (Nozakk Mitsunaga, & Shimízu, 1995) japán majmokban a hypothalamo-hypophyseális 

tengelynek az öszlradiol negatív feedback hatása iránti biannuális ingadozását írták le, ami a 

menopausa bekövetkeztével is fennmarad. A civilizált társadalomban élő ember esetében azon

ban a szezonalilás ilyen megnyilvánulását minden bizonnyal az eltérő szociális viselkedés és a 

mesterséges környezel (pl. közvilágítás) együttes hatása nyomja el. 

A szívinfarktus heti ingadozásának vizsgálata során azt találtuk, hogy az A M I keletkezése 

szempontjából a munkanapok, különösen a hét első napjai erőteljesebb kockázati tényezőt jelen

tenek, mint a munkaszüneti napok. A hétfői legtöbb esetszámnak oka lehet, hogy a hét első 

munkanapján a munkával kapcsolatos pszichés és fizikai tényezők állal kiváltott stressz fokozott 

megterhelést jelent a keringési rendszerre és az idegrendszerre. Vannak szerzők, akik azt tapaszt

alták, hogy hétfői csúcspont csak a munkában állóknál észlelhető (Gruska el ak, 2005; Ku et ak, 

1998). Molnár és munkatársának eredményei azt mutatták, hogy nők esetében a szerdai és a 

pénteki napokon, míg a férfiak esetében a hétfői napon volt a legmagasabb az A M I esetszáma a 

Vas megyei térségben (Molnár & Tarján, 2002). A kereső foglalkozás szempontjából aktív és 

inaktív eseteket jelen adatbázisunkban nem lehetett különválasztani. A hét napjain megfigyelt 

ingadozásnak biztosan nem környezeti okai vannak, hanem minden valószínűség szerint a bio

lógiai folyamatokat befolyásoló társadalmi okokra vezethető vissza. Az 50 év alatti és 50 év 

feletti korcsoport közölt nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget az évszakos és a heti 

eloszlásban. 
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A hazai szakmaspecifikus diagnosztikai és terápiás intézményekre fokozatosan növekvő ter

hel jelent az A M I esetszámainak növekedése. Az elmúlt kél évtizedben igen nagy hangsúlyt 

fektettek a regionális szívcentrumok kiépítésére, a kardiovaszkuláris betegségek ellátásához 

szükséges eszközök, illetve centrumok fejlesztésére. Az A M I esetek számának csökkentésére 

egy még hatékonyabb prevenció kidolgozása, a lakosság részéről pedig felelősségteljesebb, 

egészségesebb életmód kialakítására van szükség. Ugyanis az egészség megőrzésében az 

életmódnak 43%-os a szerepe, az öröklött tulajdonságoknak 27%, a környezet meghatározó 

szerepe 19%, az egészségügyi ellátásnak pedig mindössze l l % i (Hancock, 1986). Az életmód 

megfelelő "alakítása" elsősorban az egyén hozzáállásától függ, de természetesen ezt jelentősen 

befolyásolja a kulturális környezet, az iskolázottság, a gazdasági lehetőségek és korlátok. 

A környezeti tényezőkön túl, értelemszerűen, magának az orvosi beavatkozásnak, azon belül 

is a petefészkeket érintő nőgyógyászati sebészetnek is meghatározó szerepe lehet a menopausa 

beálltában, illetve a menopausara jellemző élettani változások létrejöttében. Éppen ezért különös 

jelentőségű annak felismerése, hogy a menopausa folyamatait nem kellően megalapozott orvosi 

beavatkozással is elindíthatjuk, de összes következményét nem azonnal tapasztaljuk meg, hanem 

gyakran csak évekkel később. Fontos felismernünk, hogy a petefészkek működése nem szo

rítkozik kizárólag a ciklikus jellegű hormontermelésre és a havonkénti pelesejl-kiszabadulásra. 

Seltzer és munkatársai már 20 évvel ezelőtt egy igen érdekes megfigyelési tettek a poszl-

menopausaüs petefészek működés vonatkozásában (Seltzer, Deutsch, & Benjamin, 1993). 

Kétoldali ovariectomián átesett posztmenopausalis páciensek szérum hormonszintjeit vizsgálva 

azt tapasztallak, hogy az egyébiránt egészséges poszlmenopausalis petefészkek is leiméinek an

drogen hormonokat, nevezetesen androszléndiont és lesztoszteronl, míg nem termelnek ösztront, 

17B-öszlradioIt és dehidroepiandroszteron szulfátot. Ezen megfigyelés később - a kísérletes 

kutatómunka technikai fel téleleinek elmúlt évtizedekben megmutatkozó robbanásszerű 

fejlődésének köszönhetően - kvantitatív vizsgálómódszerekkel is megerősítést nyert. Have lock és 

munkatársai 2006-ban, oligonucleotide microarray analysis, real-time RT--PCR és Western blot 

technikák alkalmazásával vizsgálták a posztmenopausalis ovarium (PMO) néhány szteroid-

szintézisben kulcsfontosságú enzimjének jelenlétét, összehasonlítva pre-menopausalis ovarium 
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strómávai, sárgatesttel, follikulussak placentávaf és myomelriummal (Havelock, Rainey, Brad-

shaw. & Carr, 2006). eredményeik megerősítették azokat a - korábbi megfigyelések alapján fe

lállított - nézeteket, miszerint a poszt-menopausalis ovariumok megtartják azon szteroid-termelő 

képességüket, ami az ovariális androgen szintézishez szükséges. Így ezek a megfigyelések 

összhangban vannak azokkal a leletekkel, miszerint az intakt óváriumokkái bíró poszt-

menopausalis nők 40%-al magasabb tesztoszleron és 10%-al nagyobb androsztendion szinteket 

mutatnak, mint a korosztályukba tartozó, korábban petefészek-eltávolításon átesett társaik (Da

vison, Bell, Donath, Montalto, & Davis, 2005; Laughlin et ak, 2000). Noha a fő androgen forrás 

a posztmenopauzában is a mellékvese, az bizonyosan elmondható, hogy a poszt-menopausalis 

ovarium jelentősen hozzájárul a keringő szteroid "pool"-hoz, ami a perifériás metabolizmus, azaz 

további konverzió révén androszténdionná, tesztoszleronná és ösztradiollá alakul (F. Labrie et 

ak, 2001; Simpson, 2003). Ez különös értelmet kap annak ismerelében, hogy a nők szérum 

DI1EA szintje hozzávetőlegesen 60%-al csökken a 30-as éveikre jellemző maximális értékről a 

menopausa életszakaszában jellemző értékre (E. Labrie et ak, 2001). A mellékvesék állal szekre-

lált DUE A és DHEA-S szintjének ezen csökkenése felelős az androgen és ösztrogén termelésnek 

a perifériás szövetek szintjén megfigyelhető párhuzamos csökkenéséért, mely egyébként az itt 

szövetspecifikusan expresszált szteroidogén enzimek állal megy végbe ("inlrakrinofógia", (F. 

Labrie et al., 2001)). Mindennek klinikai relevanciája igen nagy lehel. 

Az androgének szerepe a poszt-menopauzában máig nem teljesen világos, de annyi 

valószínűsíthető, hogy a csontsűrűségre pozitív hatást gyakorolnak (Barrett-Connor et al., 1999; 

Davis, McCloud, Strauss, & Burger, 1995). Mindemellett az is elmondható, hogy a poszt

menopauzában lévő pácienseknél az életminőség szempontjából nem mellékes libidót is je

lentősen javítják az androgének (Davis & Tran, 2001; Shifrcn et ak, 2000). Míg ezek a 

tanulmányok az exogén and rögén éknek poszt-menopausalis alkalmazásai vizsgálták, addig men-

opauzában az endogén an drogén éknek ooforektómia révén történő elvesztését célzó vizsgálatok 

ellentmondásos eredményeket szültek. Az úgynevezett "Rancho Bernardo Study" semmilyen 

különbséget nem talált a poszt-menopausalis csontsűrűség elvesztését tekintve intakt ováriumok-

kal bíró, illetve azonos korcsoportú, ovariektómián átesett nők között (Krilz-Silverstein, Mühlen, 

Ganiats, & Barrett-Connor, 2004b). Ráadásul ez a tanulmány az életminőségben sem talált 

különbséget posztmenopausalis, intakt ováriumokkal bíró, illetve ooforcklomizáll, de öszlrogén-
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pótlásban részesülő, azonos korcsoportú pácienseknél (Kritz-Silverstein, Mühlen, & Barrett-

Connor, 2004a). Ugyanakkor egy másik tanulmányban, olyan nőknél, akik hipoaktív szexuális 

vágy miatt fordultak orvoshoz és együttes androgén-ösztrogén pótlásban részesültek, a libidó 

nagyobb mértékű növekedése volt megfigyelhető a kezelés során, mint azoknál, akik csak 

egyedül ösztrogén pótlásban részesültek (Lobo, Rosen, Yang, Block, & Van Der Hoop, 2003). 

Azonban nem elhanyagolható észlelet az sem, hogy, noha a poszt-menopausaÜs ováriumok mái-

nem rendelkeznek a de novo ösztrogénszintézishez szükséges enzimrendszerrel, képesek tehát 

olyan szteroid prekurzorokat előállítani, melyek bizonyos célszövetekben ösztrogéntermelés 

alapjai lehelnek (Havelock et al., 2006). 

fentiek alapján már nem meglepő, hogy a menopausa környékén a petefészkek meglétét és 

működését érintő orvosi döntések komoly és hosszútávú kihatással lehetnek a női egészségre. 

Ilyen klasszikus döntési helyzet az egyébiránt egészséges petefészkek megtartásának vagy 

eltávolításának kérdése menopausa környékén, egyéb, benignus okból végzett méheltávolílás 

kapcsán. Hasonlóképpen jelntős annak felismerése, hogy a kellő odafigyeléssel végzett operatív 

beavatkozás jóval tartósabb eredményt hozhat a hátrahagyott petefészkek működése szempont

jából. 

A méheltávolílás hatása a petefészkek működésére még mindig ellentmondásosan ismert. 

Egyes tanulmányok szerint az ovarialis működés elégtelensége sokkal gyakoribb az abdominalis 

hysterectomián átesett betegeknél (Ahn et al., 2002; Chalmers, 1996; Siddle, Sarrel, & White

head, 1987). Más szerzők nem találtak károsodást a petefészkek működésében hysterectomia 

után (Bhaltacharya el al., 1996; Souza, Fonseca, Izzo, Ganzét, & Salvaíorc, 1986). A csökkeni 

ovarialis funkcióval kapcsolatos számos hipotézis egyike az infundibulopelvikus érképletek 

megnyúlását veti fel magyarázatként, ami következményes thrombosishoz és a szerv csökkent 

perfúziójához vezet (Bhaltacharya et al., 1996; Siddle et al., 1987; Souza et al., 1986). Ezzel 

szemben szintén beszámolnak az ovarialis véráláramlás lehetséges erősödéséről méhellávolíláson 

átesett betegekben (Nahás, Pontes, & Nahas-Nelo, 2005). 

Vannak szerzők, akik az ovarialis működés hysterectomiát követő átmeneti elégtelenségéi em

lítik, alacsony klinikai szigniflkanciával (Janson & Jansson, 1977). Morse és munkacsoportja a 
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korábban hystereclomián és tubasterilizáción átesett nők élethosszán tartó, hozzávetőlegesen 

7,8%-os kockázatát találta hydrosalpinx kialakulása tekintetében (Morse et ak, 2006). 

Tudomásunk szerint a hystereclomián átesett, visszahagyott adnexummal rendelkező páciensek 

esetében a kürtök integritását még nem vizsgálták. Ezt érdemes megfontolni, főként, mivel egy 

már funkcióval nem bíró szerv a páciens számára sebészeti és onkológiai kockázatot is jelent. 

Az onkológiai kockázat már régóta fontos döntéshozói szempont volt az ováriummal 

kapcsolatos sebészeiben. A perimenopauzában a kürtök mellett a petefészkek eltávolítása általá

nos gyakorlattá vált, mondván, már haszontalan a jelenlétük. Mint az előbbiekben láthattuk, ez 

nem feltétlenül van így, de az érvelés még a mai napig is azon alapszik, hogy ezáltal jelentős 

onkológiai kockázatcsökkentést érhetünk el, hiszen az egyik legkevésbé gyógyítható 

nőgyógyászati onkológiai betegség, a petefészekrák kockázatát iktathatjuk ki az ovariektómiávak 

Azonban a petefészkek megtartása miatti valódi onkológiai kockázat a menopausa környékén 

valószínűleg lényegesen kisebb, mint azt korábban gondoltuk. Sőt, számos adat mutat rá, hogy a 

hiszterektómia önmagában jelentősen képes csökkenteni a petefészekrák kockázatát, "case-

conírol" tanulmányokban 30-40% csökkenést mulatva, függetlenül az életkortól, illetve a 

sebészeli beavatkozás időpontjától, és mintegy 50%> csökkenési igazolva azoknál a nőknél, 

akiknél a beavatkozás több mint 15 éve történi (Chiaffarino et ak, 2005; Parazzini et ak, 1993). 

Es ha ehhez még hozzátesszük, hogy egyre több adal szól amellett, hogy a szerózus petefésze

krákok többsége a disztáíis méhkürt diszplasztikus lézióiból származik, azaz a tradicionálisan 

petefészekráknak tartott betegség jelentős részben méhkürt eredetű (Erickson, Conner, & 

Landcn, 2013), akkor kétszeresen is új megvilágítást nyer a hiszterektómia során elvégzett oo-

forektómia kérdésköre: egyrészt megalapozott lehet az a szemlélet, hogy a visszatartott ovarium 

nem emeli a petefészekrák kockázatát (sől a hiszterektómia maga azt csökkentheti is), illetve 

hogy a hátrahagyott kürt viszont jelentős onkológiai kockázatemelő tényező: nemcsak a primer 

méhkürlrák, hanem valószínűleg a szerózus petefészekrák veszélye miatt is. Tehát elmondhatjuk, 

hogy a korábbi megfigyeléseink alapján általunk bevezetett kezelési stratégia, miszerint, ru

tinszerűen elvégezzük a kürteltávolítást és "árva petefészket" hagyunk hátra, a fenti eredmények 

által kialakított újszerű nemzetközi szemlélettel harmonizál. Az indokolatlan ooforeklómia 

viszont más típusú rizikóknak teszi ki a pácienst, mint azt az alábbiakban láthatjuk. 
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libben a kérdéskörben a nem rosszindulatú elváltozások, mint pl. miómák miatti 

hiszterektómiák értékelése központi jelentőségű, hiszen igen nagy számot tesznek ki az ilyen 

elváltozások miatti méhellávolítások az összes hiszlerektómia között. Az Egyesült Államokban 

például évente több, mint 600,000 hiszterektómiát végeznek a miómák okozta tünetek miatt, és 

ezen műtétek 55%-ában történik proíilaktikus ooforeklómia, noha a pácinseknek csak kevesebb 

mint 5%-a tartozik a valóban magas rizikójú csoportba ovarium vagy emlő neopíázia kialakulása 

szempontjából (Larson, 2011). Ez azt jelenti, hogy 300,000 nőnél, akinél nem ál! fenn fokozott 

kockázat emlő vagy petefészekrák kialakulására, fölöslegesen veti magát alá profiíaklikus oo-

forektómiának. Es ennek igazán jelentőségél akkor érthetjük meg, ha az idejekorán végzett oo

foreklómia káros kihalásainak súlyosságát is ismerjük. 

Először az 50-es években merüli fel kérdésként a kétoldali ooforeklómia indokolatlansága 

jóindulatú elváltozás miatt végzett hiszlerektómia alkalmával, kiemelve a fő káros hatásokat, 

mini: "an endocrine imbalance that cannot be corrected artificially, cardiovascular effects and 

osteoporosis" (CUL1NER, 1958). Innentől kezdve, epidemiológusok, népegészségügyi 

szakemberek és nőgyógyászok közösen járultak hozzá egy tudásbázis létrejöttéhez, mely egyre 

megalapozottabbá telte az indokolatlan beavatkozás késői káros hatásaira való figyelmeztetést. 

Colditz és munkatársai kardiovaszkuláris megbetegedések magasabb incidenciájáról írt (Coiditz 

et al., 1987); Shoupe a demencia, a depresszió és a hangulatváltozással kapcsolatos meg

betegedésekkel való összefüggésről írt, valamint ő is megemlítette a magasabb incidenciál kardi

ovaszkuláris betegségekkel, illetve szexuális diszfunkeióval kapcsolatban (Shoupe, 1999); Parker 

és munkatársai valamint Shuslcr és munkacsoportja a szívbetegségek, a rák, a stroke, illetve az 

összesített mortalitás (minden betegség-okra visszavezethető) és a korai halálozás inci-

denciájának emelkedéséről közöltek (Parker et al., 2005; Shuster, Gostout, Grossardt, & Rocca, 

2008); Rocca és munkacsoportja a kognitív hanyatlás, a demencia, a Parkinson betegség és 

egyéb, pszihiátriai kórképek emelkedő ineidenciájára hívta fel a figyelmet (Rocca el al., 2007; 

Rocca, Bower, et al., 2008a; Rocca, Grossardt, & Maraganore, 2008b; Rocca, Grossardt, de An-

dradc, Malkasian, & Mellon, 

2006; Rocca, Grossardt, et al., 2008c); Fentieket mérlegelve, saját gyakorlatunkban tehát 

hiszterektómia során a kürteltávolítást és az árva petefészek visszahagyását tettük standard el

járássá. 
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Adatainkból kitűnik, hogy a hiszterektómiát követően jelentkező panaszok miatt második 

műtéti beavatkozásra kerülő betegek jelentős részénél hydrosalpinx van jelen. Emellett szintén 

megemlítendő a primer kürt-neoplázia kockázata is, bár ez nem gyakori. Amikor hiszterektómia 

végzése során standard eljárássá lettük a salpingeclomiát, nyilvánvalóan nem rendelkeztünk in

formációval arról, hogy az eljárás miként érinti a petefészkek működését. Az artéria ovarica egy 

árkád-szerű anaszlomózisrendszerl képez az artéria uterina kürtöt ellátó ágával a mesosalpinx és 

a mesovarium találkozásánál, az ovarium hilumához közel. így az ezen a területen végzett óvatos 

műtéti beavatkozás is kétségtelenül veszélyeztetheti a petelészek artériás ellátását. Hz alapján a 

follikuláris fejlődés és a normális szteroidképzés is megszűnhet. Következményként a pe

tefészkek cisztikus elfajulása korábban jelentkezik, ahogy az tanulmányunkból is kitűnik. Az 

ovarialis ischaemiát okozó degencratív cisztikus elváltozás ismert patkányokban (Varga & Ko

vács, 1967), de emberek esetében ritkán észlelhető, legalábbis, ha a kürt és a petefészek épen 

marad (Arvay, Nyíri & Buris, 1961). Ez alapján felmerül a kérdés, miszerint a kürt eltávolítása 

kizárólagos hatással lehel-e a petefészek véráramlására. Egy munkacsoport az ectopias terhesség 

miatt, Iaparoscopia vagy laparotomia során elvégzett unilaterális salpingectomiál követően 

hasonlította össze az operált és nem operált oldal ovarialis működését (Chan, 2003). A 

tanulmány röviddel a laparoscopes unilaterális salpingectomiát követően csökkent ovarialis vér-

áláralmást és csökkent folliculusszámot igazolt az operált oldalon, bár a szerzők a beavatkozás 

hosszú távú hatásairól nem tettek említést. Adataink ezen rövid távú észlelésekkei 

egybecsengenek, a hosszú távú hatásokat illetően új nézőpontot adva. 

Mindezeket Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az A M I incidenciájának a nőknél 65 év 

felett megmutatkozó hirtelen, jelentős emelkedése fokozott feladatot jelent a kardiovaszkuiáris 

prevencióban érintett valamennyi szakember számára. Mindezen túl, az A M I incidenciájának 

jellegzetes változásai az évszakokkai és a hét napjaival összefüggésben szintén olyan adatok, 

melyek figyelembevételét érdemes javasolni a prevenciós stratégiák kialakítása során. Ugyan 

csak hangsúlyozzuk, hogy a hiszterektómia során elvégzett salpingeclomia után hátrahagyott 

„árva ovariumok" szignifikánsan korábban jelentkező cisztikus degenerációja figyelhető meg. 

így tehát, hogy az első műtét későbbi negatív következményeit elkerüljük, érdemes figyelmet 

fordítani az ovarialis hiium közelében futó érképletek megkímélésére. Eszerint a mesosalpinx 
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lekötése a kürthöz a lehető legközelebb javasolható, így biztosítva az „árva petefészek" vérel

látását. Ez könnyen kivitelezhető, ha az átvágás és lekötés a mesosalpinx ílmbrialis végénél indul 

és a ferdén halad tovább, keresztezve a iigamentum ovarii propriumol. 

Fentiekbői következik, hogy a petefészkek "szükségességének" megítélése nem alapulhat k i 

zárólag azon, van-e még "petesejt-produkció" a petefészkekben, azaz ciklikus hormontermelés 

tapasztalható-e, illetve van-e még fertililási óhaj a háttérben. Mindezen túl, a petefészkek köze

iében végzett beavatkozások esetén, még ezen ismeretek birtokában meghozott konzervatív 

sebészi döntés esetén is, kellő körültekintéssel ajánlatos eljárni, hogy a nem nyilvánvaló, de a 

háttérben jelen lévő és igen fontos működésében a petefészek zavart ne szenvedhessen. 
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Az Új eredmények összefoglalása 

1. Az A M I esetszámok alakulásánál, nőknél 55 év feleit egy lassú, majd 65 év felett egy hirte

len, jelentős emelkedés tapasztalható a 40 évnél fiataiabhakhoz képest, míg a férfiak esetében a 

szívinfarktus esetszám a 40-es évektől kezdve lassú növekedési ütemet mutat. 

2. Magyarországon a szívinfarklusos esetek számának alakulásában, korábbi külföldi 

tanulmányokhoz hasonlóan, szezonális és heti jellegzetességek állapíthatóak meg. 

3. Eredményeink szerint hazánkban az. A M I incidenciájának egyik csúcspontja a tavaszi, a másik 

pedig az őszi hónapokban van, a legalacsonyabb érték pedig a nyári hónapokra esik. 

4. Az A M I keletkezése szempontjából a munkanapok, különösen a hét első napjai erőteljesebb 

kockázati tényezőt jelentenek, minta munkaszüneti napok. 

5. A fuggelék(ek) konzerválásával végzett hiszterektómiát követően jelentkező panaszok miatt 

végzett második műtét során a betegek több mint harmadánál hidroszalpinx voltjelen, tehát a 

hátrahagyott méhkürt jelentősen emeli a panaszokat okozó kismedencei terime miatti újabb 

műtét kockázatát. 

6. A hiszlerektómia és a második műtéti beavatkozást szükségessé tevő kismedencei panaszok 

fellépte közt eltelt idő szignifikánsan rövidebb az előzetesen kürteltávoíításon átesett páciensek 

esetében, ami felveti a kürteltávolítás okozta lokális keringés-megváltozás lehetőségét, ezért az 

igényes műtéllechnika fontossága hangsúlyozandó. 

7. A második műtétet követő panaszmentesség meglétében nem találtunk szignifikáns 

különbséget a műléttípussai összefüggésben (laparotomia, laparoscopia, konverzió) tehát a 

második műtét sikeressége nem függött a műtét típusától. 
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Rövidítések 

I-SI I folliculus stimuláló hormon 

LH luteinizáló hormon 

GnRH gonadolrop releasing hormon 

DHEA dehidro-epiandroszleron 

HDL high density lipoprotein 

L D L low density lipoprotein 

M H T menopausal is hormonterápia 

ACS acut coronaria syndroma 

A M I acut myocardialis infarctus 

RT-PCT real-time polimerase chain reaction 

PMO postmenopausalis ovarium 
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